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  ارمغان

 

 به نام آن که دلها روشن از اوسـت

 دل و جان و خرد پرگلشن از اوست

 انـ   )با درود به همة کسانی که در راه ادب و فرهنگ ایـن مـرز و بـکم ککشـ  ه    
ــار را فرا ــ     ــا روزگ ــه رن ــ رم ک ــادر و پ ــه م ــ  ن   ب ــه دوی کش ــکان ب  ر از  

 آشنا ساخت  خ اون  سخن با از نکجکانی که مرا به استاد ارجمن م محم زی  بهبهانی
ــاجکانمرد      ــ   ن ــار نافرخن ــه در روزگ ــه بایر ک ــی و ش ــر گرام ــه همس ــا و ب  ه

 در کنا فقر و خلکت شبها   ار، همراه بـا ب مـار  و سـختی، یـار و اسـتکار مانـ        
 رس  و گام ککچک دیگر  در این راه برداشته شکد. ا این کار به فرجام 





 

 
 
 
 
 
 

 فهرست مطالب
 

 هن لیعهط

 یزدهس یباچهد

 

 1    باب األلف المهموزة

 95  الباء باب

 111 باب التاء

 149  الثاء باب

 179  الجیم باب

 313  الحاء باب

  387  الخاء باب

 409  باب الدال

 939 باب الذال  

 993  باب الراء

 783  باب الزاي

 805  باب السین

 871  باب الشین



ُُّّالصُّراحُّ هشت ُُّّ  ُّ ُّمُّنُُّّالصُّحاحُُّّ ُُّّ  ُّ ُُُّّّ ُّ  ُُّّ

 855  باب الصاد

 517  باب الضاد

 567 باب الطاء  

 1011  باب الظاء



 

 
 

 
 
 

 

 

 

 طلیعه

ُّ
ُّراحُّمتتنُّالصتتحاحُُُّّّیتتاُُّّصتتراحُّاله تت متت نُّشتتویُّ کتاُّ  تتا ُُّّ ُُُُُُّّّّّّالص ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ تت ابوالفضتت ُُُُّّّّ

ُُّّعمربنُّخالدُّمشهو ُّب ُّجمالُّقُّرشیاُّمحمدبن ُّ ُّ  ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ هتت 826ُُُّّّندُّتر س انیُّم ولتدُُّّدانشم ُّ
هتاتُُُّّّقُّد ُّشهرُّالمالوغُّ)الماُّآتاتُّ نونی(ُّکُّم وفاتُّده ُّاکلُّقرنُّهش مُّبونُّسال

ُّهجرتُّاست 510ُّتا507ُُّّ
جاُّبت ُّمعنتاتُُُُّّّّصراحُّد ُّل تُّب ُّمعناتُّکج ُّکُّبخیُّخالصُّهرُّچوزُّکُّد ُّاین

کج ُّخالصاُّغورُّمشو ُّکُّشاکُّکُّشا وزهُّل اتُّاست ُّاینُّ  ا ُّد ُّاص ُّترجمت ُُّّ
اله ت ُّکُُُّّّالصتحاحُّ)تتا ُُّّجوهرتُّاستُّ  ُّعنوانُّ امت ُّآنُُّّالصحاحُّ  ا ُّفا سیُّ

(ُّاست ُّصحاحُّتوسطُّاسماعو ُّبنُّحمادُّجوهرتُّفا ابیُّتتللو ُّکُُّّصحاحُّالعربو 
ُّ ُُُّّّب ُّابومنصو ُّعبدالرحومُّبنُّمحمدُّبوشکیُّتقدیمُّشد ُّجوهرتُّ  ُّهمچونُّفتا ابیُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ

نواُّآمدُّکُّد ُّهت ُّقُّب ُّد040ُّبز گاُّ نو ُّابونصرُّدا دُّکُّم ولدُّفا ا ُّاستُّد ُّسالُّ
عراقُّنزدُّابوسعودُّسورافیُّکُّابوعهیُّفا سیُّتعهتومُّیافتتُّکُّستبرُّبتراتُّایجتادُُُُُُّّّّّّ
ا تباطُّباُّعر ُّاصو ُّکُّخالصُّ)ب ُّتعبورُّخودُّاکُّد ُّمقدم ُّصحاح(ُّب ُّموانُّقبایت ُُّّ

 فت ُّاینُّسفراُّکتُّ اُّباُّعمقُّکُّ یشت ُّل تاتُّعربتیُّد ُّفرهنت ُُُُُّّّّّ«ُّ بوع ُّکُّمضر»
ُُُُُُّّّّّّقُّرشیُّ ت ُّ  تا ُُُُّّّّبومیُّکُّاصو ُّعر ُّآشناُّنمودُّکُّشایدُّجمال ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ اکُّ اُّبت ُُُّّّصتحاحُُّّ 

برگرداندُّد ُّان خا ُّاینُّعنوانُّم لثرُّازُّمقدم ُُّّصراحُّاله  یاُُّّالصراحُّمنُّالصحاح



ُُّّالصُّراحُّ ده ُُّّ  ُّ ُّمُّنُُّّالصُّحاحُُّّ ُُّّ  ُّ ُُُّّّ ُّ  ُُّّ

جتوُُُّّّکُّجوهرتُّد ُّصحاحُّبودُّ  ُّعربیُّاصو ُّکُّخالصُّ اُّد ُّقبای ُّعر ُّجستتُّ
ُّ ردُّکُّن ُّصرفاُُّّد ُّفرهنگنام  ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ هتاُّکُّ  تلُّل تت ُّ)شتایدُّهتمُّغورمشتو ُّدانست نُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ

ُّالصُّراح ُُّّ  ُّ ُّ!(ُّالصحاحخودُّد ُّقواسُّباُُُُّّّّ
هتم090ُُُُّّّّقُّ)068ُّادام ُّحواتُّجوهرتُّد ُّدام انُّکُّنوشابو ُّاستتُّتتاُّستالُُُُّّّّ

اند(ُّ  ُّب ُّمرگیُّعجولُّد ُّمسجدُّجامعُّقدیمُّنوشابو ُّازُّدنوتاُّ فتت ُّ  تا ُُُُُّّّّّگف  
)  ُّب ُّآنُّعرکضُّالو قت ُّنوتزُُُُّّّّالعرکض)د ُّنحو(ُّکُّ  ا ُُّّلمقدم   ا ُّاُّصحاحا

ُّگویند(ُّازُّآثا ُّاکست ُّمی
وسُّاندیش ُّاسالمیاُّ ا تُّبسوا ُّا زنتدهُّکُّبت ُّدلوت ُُُُّّّّنویسیُّ  ُّد ُّقامُّفرهن 

 هم ُّمحو تُّاینُّدین)  ُّد ُّقرآنُّتجهیُّداشت(ُّب ُّشدتُّمو دُّنوازُّبتوداُّمتو دُُُّّّ
ُّتوجُّ ُّکُّاقبالُّحا مانُّکُّدانشمندانُّمسهمانُّقرا ُّگرفتُّاماُّهم ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ  ُّ ُّ چنانُّ ت ُّمصتح ُُُُُّّّّّ

نویسانُّبز گیُّچونُّازهرتُّهرکتُّبتاُّنگتا  ُُُُّّّّاندُّفرهن ُّمح رمُّد ُّدیباچ ُّآک ده
البتا  ُّفتیُُُّّّاُّابوعهیُّقالیُّباُّنگتا  ُُّّجمهرهُّاله  د یدُّباُّتللو ُُّّاُّابنیلُّاله  تهذ
عبادُُّّبنُّاُّصاحلدیوانُّاالد اُّابراهومُّاسحاقُّفا ابیُّ)داییُّجوهرت(ُّباُّتللو ُّاله  

د ُّ نا ُُّّمقایورُّاله  کُُّّکالمجم فا سُّباُّنگا  ُُّّکُّابنُّالمحوطُّطالقانیُّباُّتللو 
نقیُّایرانوانُّد ُّا تقاءُّکُّتعالیُّزبانُّعربتیُُُّّّجوهرتُّهم ُّایرانیُّهس ندُّکُّبنابراین

ختودُُُّّّالعبترُُّّهم اییُّ اُُّّد ُّمقدمت ُّمشتهو ُّ  تا ُُُُّّّّخهدکنُّاینُّبیُّهم است ُّابنُّبی
 فتتُّکُُُّّّهاتُّشهریا انُّبت ُّشتما ُّمتیُُُُّّّّشرُّعهومُّهمُّازُّآئون»دهد:ُُّّچنونُّشرحُّمی

هاُّدک ُّبودُّکُّد ُّآنُّعهتدُّمتردمُّشتهرتُّعبتا تُّازُُُُُُّّّّّّهاُّکُّبازا ُّ ائجُّآنُّعر ُّازُّآن
ایرانوان(ُّیاُّ سانیُّمشاب ُّکُّنظتایرُّآنتانُّبودنتدُّازُّقبوت ُّمتوالیُّکُّاهتالیُُُُُُُّّّّّّّعجمانُّ)

هتاُُُّّّشهرهاتُّبز گیُّ  ُّد ُّآنُّ کزگا ُّد ُّتمدنُّکُّ وفواتُّآنُّمانند:ُّصنایعُّکُّشوش 
 ردندُّچ ُّایرانوانُّب ُّعهتُّتمدنُّ اسخیُّ  ُّازُّآغازُّتشتکو ُُُّّّازُّایرانوانُّتبعوتُّمی
وانتاترُّبودنتداُّچنانکت ُّصتاحلُُُُُّّّّّاندُّبرُّاینُّامتو ُّاست وا ترُّکُّتُُُّّّدکلتُّفا سُّداش  

صناعتُّنحوُّسوبوی ُّکُّشرُّازُّاکُّفا سیُّکُّب ُّدنبالُّآنانُّزجا ُّبودُّکُّهم ُّآنتانُّازُُّّ



   يازده   طلیعه

 ف نداُّلوکنُّتربوتُّآنانُّد ُّمحوطُّزبانُّعربیُّبتودُّکُُُّّّلحاظُّنژادُّایرانیُّب ُّشما ُّمی
نُّ اُّب ُّصو تُّقتوانونُّکُُّّآنانُّزبانُّ اُّد ُّمهدُّتربوتُّآموز ُّباُّعر ُّآموخ ندُّکُّآ

مندُّشوند ُّهمچنونُّبوش رُّداننتدگانُّحتدی ُُُُّّّّندُّ  ُّآیندگانُّازُّآنُّبهرهفنیُّد آک د
هاُّ اُّبراتُّاه ُّاسالمُّحفظُّ ردهُّبودندُّایرانیُّبودندُّیاُّازُّلحاظُّزبانُّکُّمهدُُّّ  ُّآن

زیراُّفنونُّد ُّعراقُّکُّنواحیُّنزدیت ُّآنُّتوستع ُُُّّّ} ف ندُّتربوتُّایرانیُّب ُّشما ُّمی
یُّکُّهمُّ هو ُّعهماتُّعهمُّ المُّکُّدانُّکُّهم ُّعالمانُّاصولُّفق ُّچنانک ُّمیُّ{یاف  ُّبود

چنونُّبوش رُّمفسرانُّایرانیُّبودندُّکُّب ُّجزءُّایرانوانُّ سیُّبت ُّحفتظُّکُّتتدکینُُُُُّّّّّهم
اگترُُّّ»عهمُّقوامُّنکردُّکُّازُّاینُّ کُّمصداقُّگف ا ُّشوامبرُّ)ص(ُّشدیدُّآمدُّ  ُّفرمتود:ُُّّ

آیندُّکُّآنُّ اُّب ُُّّدانیُّبرُّگردنُُّّآسمانُّد آکیزدُّقومیُّازُّمردمُّفا سُّبدانُّنائ ُّمی
1ُّ« ک ندآُّدستُّمی

قالُّالفقورُُّّبسمُّاهللُّالرحمنُّالرحوم» ند:ُُّّقرشیُّ  ُّ  ا ُّخودُّ اُّچنونُّآغازُّمی
الیُّموالهُّال نیُّب ُّعمنُّسواهُّالواثقُّبالم عالیُّعنُّالولدُّکُّالوالدُّابوالفضت ُّمحمتدُُُّّّ

ُُّّجمُّ ُّاهللُّاحوال ُّکُّحصُّ ُّآمال ا بنُّعمرُّبنُّخالدُّالمدعوُّبجمالُّالقرشی ُُُُُُّّّّّّ  ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ  ُّ احمتداهللُُّّ ُّ
ُّ ُّد ُّمقدم اُّتوضوحاتُّجالبیُّا ائ ُّ ردهُّ  ُّد ُّتنویرُُُّّّ  «کُّهوالمحمودُّبک ُّال اتُّ  ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ

قصدُّکُّغایتُّاکُّازُّنگا  ُّاینُّاثرُّبسیُّ کشنگرُّاست ُّکتُّد ُّاینُّمقدمت ُّآک دهُُّّ
ُّبتراتُُّّیتاُُّّبخردُّ اُّآنُّتاُّبودهُّجوهرتُّصحاحُّآک دنُّدستُّب ُّشیُّد ُّزمانی:ُّاست
ُّد ُّمستعودی ُُّّبرهانوت ُُّّصتاحبو ُُّّمد ست ُُّّ  تلُُّّخزان ُّد ُّ،آنک ُّتاُّ ندُّ  ابتُّخود

ُُّّ ب ُّنسخ ُّتصحو ُّشدهُّقاب ُّاع مادتُّازُّصحاحُّد ُّچها ُّمجهُُّّ اش ر ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ دُّقطو ُّدستُُّّ
شرداخ  ُّاستت ُُُّّّان خا ُّن ُّایجازُّطریقُّب ُّآنُّتهخوصُّب ُّ،کُّشرُّازُّاس خا هُّ یاف 

قرشیُّباُّاس نادُّب ُّشرحیُّ  ُّد ُّمعرفیُّنسخ ُّخطیُّصراحُّاله  ُّد ُّسازمانُّاسنادُّ
ُّشرهوتزُُّّاطنتا ُُّّکُّاطال ُّصراحُّازکُّ  ابخان ُّمهیُّجمهو تُّاسالمیُّایرانُّآمدهاُّد ُّ
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ُُّّالصُّراحُّ دوازده ُُّّ  ُّ ُّمُّنُُّّالصُّحاحُُّّ ُُّّ  ُّ ُُُّّّ ُّ  ُُّّ

ُّانتدکُُّّجزُّب ُّشعرتُّشواهدُّآک دنُّازُّاماُّ،آک دهُّ اُّامثالُّکُّاحادی ُّکُّآیاتُّ، رده
اتُّ اُّب ُّمنظو ُّاست فادهُّجوانتانُّکُّطبقت ُُُُّّّّمفردُّکُّ ردهُّنظرُّصرفُّضرک تُّابوات

ُّعربتیُُّّبت ُُّّ اُّ  تا ُُّّدیباچت ُُّّمؤلت ُّ ُّاستُّ ردهُّترجم ُّفا سیُّب ُّ،م وسطُّعهمی
ُّفقتطُُّّامثالُّکُّاشعا ُّ،احادی ُّ،آیاتُّازُّ،نمودهُّخوددا تُّشواهدُّترجم ُّازُّ،نوش  

ُّ عبا تُُّّآک دنُّب  ُّ ُّفا ستیُُّّکاژهُّیت ُُّّعربتیُُّّ همت ُُّّهترُُّّبرابترُُّّد ُّ، ردهُّا  فاُّشاهدُُُُّّّّ
ُّ اُّ هم ُّبودنُّمصد ُّکُّجمعُّ،با ُّکُّدیگرُّمشخصاتُّازُّقبو ُّمفردُّکُّکزنُّ،آک ده

ُّازُّشورکتُّباُّ،هاُُّّکاژهُّترتولُّد ُّکُّ ردهُّمعهومُّآنُّجوا ُّد ُّهاییُّشما هُّکُّهاُّنشان ُّبا
ُّ وچت ُُّّبخیُّ اُّنخستُّحرفُّکُّبا ُّبز گُّبخیُّ اُّ هم ُّآخرُّحرفُّ،صحاح
ُُّّ ُّاستُّآمدهُّکاژهُّهزا ُّچه ُّقریلُّ  ا ُّاینُّد ُّاستُّدادهُّقرا ُّفص 

ازُّمصح ُّمح رمُّجنا ُّآقاتُّد  رُّمحمدحسونُّحود یانُّ  ُّزحمتُّتصحو اُّ
منُّآثتا ُُّّانجهاییُّازُّ  ا ُّ اُّ شودهُّسباسگزا مُّکُّامودکا مُُّّتنقو ُّکُّترجم ُّبخی

کُّمفاخرُّفرهنگیُّب واندُّد ُّآیندهُّآثا ُّمهمُّدیگرتُّازُّاینُّدستُّ اُّب ُّزیو ُّطبتعُّکُُّّ
ُّشاءاهلل ُّان شا ُّبسبا د ُّبعون ُّکُّ رم اُّان

ُّ

 حسن بلخار  قهی

 استاد دانشگاه  هران

 و رئ س انجمن آثار و مفاخر فرهنگی



 

 

ُّ

ُّ

ُّ

 دیباچه
ُّ

انتد  ا ُّترجمت ُّکُّتفستورُُُُّّّّدستُّگورتُّزبانُّفا سیُّ نونیُّتاُّامرکزایرانوانُّازُّآغازُّشک 

 کُّشتدندُّترجمت ُّآنُّ اُّبتراتُُُُّّّّاتُّ کبت ُّاند ُّزمانیُّ  ُّایرانوانُّباُّشوامُّدینیُّتتازهُّقرآنُّبوده

آگاهیُّهرُّچ ُّبوش رُّکُّفراگورترُّازُّآنُّشواماُّ سالتُّخودُّیاف  ُّکُّب ُّآنُّآغازُّ ردند ُّشتایدُُّّ

ُّاتُّهتتاتُّگونتتاگونُّازُّتتتازتُّبتت ُّشا ستتیُّد ُّهتتو ُّزمونتت ُُّّشوشتتون ُّکُّچگتتونگیُّترجمتت 

هاتُّقرآنیُّنباشد ُّآنگاهُّ  ُّاندیشمندانُّایتنُّسترزمونُّختودُّ اُّنوازمنتدُُُُُّّّّّ کشنیُّترجم ب 

ترُّشوامُّنوُّدیدندُّتاُّآنجاُّشویُّ ف ندُّ  ُّنحوُّزبانُّتتازتُّ اُُّّاتدانس نُّهرُّچ ُّبه رُّکُّ یش 

ُّتدکینُّ ردهُّکُّد با ۀُّآنُّ  ابهاُّساخ ند ُُّّ

ستومُّهجترتُّنشتانیُّازُُُُّّّّنویسیُّد ُّزبانُّتازتُّتاُّشویُّازُّاکاخترُّستدۀُُُّّّتا یخُّفرهن 

دهتد ُّشترُّازُّآناُُُّّّفرهنگیُّفراگورُّ  ُّد برگورندۀُّبوش رینُّکاژگانُّزبانُّتازتُّباشداُّنمتیُّ

(ا021ُّابنُّد یتدُّ)کفتاتُُُُّّّّجمهرۀُّاللغۀُّ(ا262ازهرتُّهرکتُّ)کفاتُُّّاللغۀُّتهذیلفرهن ُّ»

ابوابراهومُّاسحاقُّفتا ابیُّ)کفتاتُُُُّّّّدیوانُّاألد ُّ(ا078ابوعهیُّقالیُّ)کفاتُُّّاللغۀفیُّالبا  

کُّاللغۀۀُُُّّّتتا ُُّّ(ا067صاحلُّاسماعو ُّبتنُّعبتادُّطالقتانیُّ)کفتاتُُُُُُّّّّّّالمحوط(ا070ُّدُّحدک

ُّصُّحاح ُُّّ ابتنُّفتا سُُُُّّّّاللغۀۀُُّّمقتایورُّکُُّّالمجمت ُّ(ُّک090ُّابونصرُّجوهرتُّ)کفتاتُُُّّّالعربیۀُُّّ 

ُّ اُُّّقتتاموسُّالمحتتوط(618ُّ-529 ُّزمتتانیُّ تت ُّفورکزآبتتادتُّ)1ُّ«(ُّ اُّدا یتتم097)کفتتاتُّ

ُّزدهُّکُّشتاهکا  ُّمرجتعُّجوینتدگانُُُُّّّّنویسداُّبوش رُّ  ابهاتُّیادشدهُّد ُّبتاالُّ اُّ نتا ُُُّّّمی

ُّگردد ُّمی

                                                           
ُّ 157ُّاُّصُّنام مقدم ُّل   1ُّ



ُُّّالصُّراحُّ چهارده ُُّّ  ُّ ُّمُّنُُّّالصُّحاحُُّّ ُُّّ  ُّ ُُُّّّ ُّ  ُُّّ

نویسانُّزبانُّتازتُّ اُّبمصداقُّکاقعیُّاینُّ همت ُُّّتوانُّاکلونُّل تد ُّاینُّصو تاُّمی»

بنُّعبادُّکُّجوهرتُّکُّابنُّفا سُّدانستُّازهرتُّکُّابنُّد یدُّکُّابوابراهومُّفا ابیُّکُّصاحل

یُّزبانُّتتازتُُّّنویستوانُّبجرئتُّگفتُّ  ُّل تاندُّکُّمی  ُّهم ُّازُّسرزمونُّایرانُّبرخاس  

1ُّ« ازُّاخ راعاتُّکُّابداعاتُّایرانوانُّاست

 

  اریخچة کک اهی از  رجمه و نگاری فرهنگ از  از  به پارسی

ُّزمتتانیُّ تت ُّعهمتتاتُّفتترا کدُّبتت ُّد خواستتتُّمنصتتو ُّبتتنُّنتتوحُّستتامانیُّ)فرمتتانرکاییُُّّ

ُّ(ُّف واتُّترجمت ُّقترآنُّ اُّدادنتدُّکُّنگرانتیُّکتُّ اُّد ُّایتنُّبتا هُّفرکنشتاندندا070-088ُُُُُُُُّّّّّّّّ

شدیدُّآمد ُّد ُّاینُّترجم اُُّّترجم ُّتفسورُّطبرترجم ُّازُّتازتُّب ُّشا سیُّب ُّنامُّترینُّت هن

-اندازۀُّآنهاُّبرُّمعانیُّمو دُّنظراُّخودُّنشانُّمتیُّشووۀُّگف ا ُّکُّتکوینُّعبا تُّکُّشمولُّب »

دهدُّ  ُّد ُّآنُّدکُّس ُّقرنُّسکوتاُّزبانیُّ  ُّد تُّنامُّگرف ت ُّکُّد ُّخراستانُّ کا ُّیاف ت ُُُُّّّّ

ُّگمتتانُّد ُّشتتعرُّکُّنثتترُُّّختتامُّنبتتودُّکُّبتتیُّ کداُّبتتوداُّآنچنتتانُّ تت ُّگتتاهُّتصتتو ُّمتتیُُُّّّ

ُّ« 2هاتُّم عددتُّاندکخ  ُّبودتجرب 

هماهن ُّباُّچورگیُّسواسیُّتازیتانُّبترُّسترزمونهاتُّگونتاگونُّایترانُّکُّنوازشتانُّبت ُُُُُُُُّّّّّّّّ

ستواُّکُّچورگتیُّفرهنت ُُُُّّّّشتووۀُّ ا آمتدُّازُّیت ُُُّّّسرشرس یُّاینُّسترزمونهاتُّگست ردهُّبت ُُُّّّ

گراُّدیرتُّنگذشتُّ ت ُّ تا ُُُّّّشهرنشونیُّکُّ شو دا تُّایرانوانُّبرُّقهمرکُّتازیانُّازُّسوتُّدی

ازُّترجم ُّشوامُّدینیُّب ُّترجم ُّفرهنگهاتُّتازتُّب ُّشا سیُّ شودُّکُّ م رُّازُّی ُّقترنُّبعتدُُُّّّ

نخس ونُّفرهنگهاتُّتازتُّب ُّشا سیاُّآنُّهمُّد ُّدک ترینُّسرزمونُّازُّمترزُّتازیتاناُّیعنتیُُُُّّّّ

هتت ق ُّمؤلت ُّناشتناس(یُّایتن406ُُُُُُّّّّّّد ُّ)ُّاللغۀۀُُّّفیُّالم رجمالبلغۀُّ»خراساناُّنگاش  ُّشد:ُّ

تتا یخُُّّازُّابوالفض ُّمحمتدُّشسترُّحستونُّبوهقتیاُّنگا نتدۀُُُُُُُّّّّّّّفرهن ُّبوهقیزُّمنابعُّ  ا ُّا

(ی468ُّازُّقاضیُّزکزنتیُّ)کفتاتُُُُّّّّ  ا ُّالمصاد استیُُّّتا یخُّبوهقیمعرکفُّب ُُّّمسعودت
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ُّ 27ُّاُّصُّتا یخُّترجم ُّازُّعربیُّب ُّفا سی 2ُّ



   پانزده   يباچهد

1ُّ( «495ازُّادیلُّنطنزتُّ)کفاتُُّّمرقاتکُّاللغۀُُّّدس و 

(اُّزمخشترت716ُُّّنگا انُّبز گیُّچونُّموتدانیُّ)کفتاتُُُّّّد ُّسدۀُّششماُّفرهن 

(ُّکُّحبتویُّتفهوستی750ُُُّّّ(اُّکطواطُّ)کفات744ُّبوجعفرکُّبوهقیُّ)کفاتُّ(ا706ُّ)کفاتُّ

د ُّسدۀُّهف ماُّنوازُّ کزافزکنُّ»)کفاتُّاکاخرُّسدۀُّششمُّهت ق (ُّسردمدا ُّکُّشوشرکُّبودند ُّ

ب ُّآموز ُّهمگانیُّزبتانُّتتازتاُّانتد یُّشتویُّازُّحمهت ُّم تولاُّبرختیُّ اُّبت ُّستاخ نُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ

د ُّدکیستتُُُّّّنصا ُّالصبواننظمُّ(ُّبا840ُّفرهنگهاتُّمنظومُّ شاند ُّابونصرُّفراهیُّ)کفاتُّ

آموزانُّآسانُّبوداُّد ُّاینُّ اهُّشوشتگامُّگشتتُّکُّایتنُُُُّّّّبوتاُّ  ُّازُّبر ردنُّآنهاُّبراتُّدانی

ُُُّّّمهذُّ ُّاألستماءُّهاتُّشرُّازُّآنُّنوزُّشوگورتُّشد ُّدیگرُّدکُّ  ا ُّشووهُّد ُّسده ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ  ُّ ُّ اُّد ُّأستماءُُُّّّ

(ُّاستُّ  ُّتنهاُّمخصوصُّاسماءُّتا ُّاألسامی)یاُّتهذیلُّاألسماءُّکُّحرکفُّزبانُّتازتاُّکُّ

شود ُّشرُّازُّآناُّفرهنگهاتُّهمگانیُّاستُّ ت ُُّّاستُّکُّحرکفُّکُّمصاد ُّد ُّآنُّیافتُّنمی

هاتُّصرفیُّ)اسماُّفع اُّحترف(ُّیتاُّترتوتلُّحر تتُّآغتازُّ همت ُُُُُُُّّّّّّّهاُّن ُّبرُّشای ُّقاعدهکاژه

)مف وحاُّمضمومُّکُّمکسو (اُّبهک ُّب ُّترتولُّحرکفُّآنهاُّمرتتلُّشتدهُّباشتندیُّختواهُّبت ُُُُُُّّّّّّ

جوامتعُُّّگونت ُُّّآخرُّآن ُّدکُّ  ا ُّازُّایتنُُّّترتولُّحرفُّاکلُّ هم ُّکُّخواهُّب ُّترتولُّحرف

ازُّستدیدُّالتدینُُُُّّّّالصحیفۀُّالسدیدیۀُّیاُّالعذ اءُّالصحیفۀاستُّازُّمؤلفیُّناشناساُّکُُّّاله ات

2ُُّّ« ابوبکرُّنسفی

ُُُُّّّّصُّراحُّاللغۀۀُُُُّّّّهاتُّشایانُّسدۀُّهف مُّب ُّفرهنت ُّسرانجاماُّد ُّده  ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ستومُّازُّجمتالُُّّمتیُُُّّّ ۀ

ُُُّّّقُّرُّشی ُّ ُّ  ُّ زک ُّکُّسترنوزۀُّد بتا ُّخالفتتُُُُُّّّّّاتکتاءُّزبانُّتازتُّد ُّایرانُّگرچ ُّد ُّآغازُّ ا ُّبت ُّ»ُّ 

یافتاُّکلوکنُّد ُّسدۀُّچها مُّ  ُّقد تُّظاهرتُّد با ُّ کتُّب ُّ اهیُّ فتتاُُّّگس ر ُّمی

اینُّزبانُّد ُّاد ُّکُّفرهن ُّمردمُّایرانُّجاتُّخوییُّ اُّبازُّ ردهُّبوداُّکُّد ُّسدۀُّهف مُّ  ُّ

حکومتُّاشرافیُّعر ُّازُّهمُّشاشوداُّنفوذُّمذهبیُّزبانُّتازتُّجتاتُّنفتوذُّسواستیُّآنُّ اُُُُّّّّ
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ُُّّالصُّراحُّ شانزده ُُّّ  ُّ ُّمُّنُُّّالصُّحاحُُّّ ُُّّ  ُّ ُُُّّّ ُّ  ُُّّ

ایس اد ُّکُّازُّاینُّ کتُّد ینُّسدهاُّنوازمنتدتُّبت ُّیت ُّل  نامت ُُُُُّّّّّزُّگس ر ُّبازن بگرفتُّکُّا

 یخ گتیُّاکضتا ُُُّّّبز گُّد ُّایرانُّاحساسُّگردیدُّکُّچونُّتللو ُّچنونُّل  نام ُّباُّآنُّد هم

ناشیُّازُّیو شهاتُّم ولُّامکانُّنداشتاُّبه رینُّ اهاُّترجم ُّیت ُّل  نامت ُّعربتیُّبتوداُّکُُُُُّّّّّ

شتداُّازُّایتنُُُّّّتُّد ُّآنُّ کزگا ُّیافتُّنمیجوهرُّصحاحچونُّ  ابیُّد ینُّموضو ُّبه رُّازُّ

1ُُُّّّ« نامودُّصراحُّاللغۀُّآنُّشرداختُّکُّآنُّ اُّترجم  کتُّجمالُّقرشیُّد ُّماک اءُّالنهرُّب ُّ

ُّ

ُالُلُغۀ      ص راح                     جمال ق ر شی نگارن     ُ  ُُُُ 
ُُّّجمالُّقُّرُّشیاُّدانشمندُّکُّدکل مردُّتر س انیُّد ُّسدۀُّهف ماُّد ُّ» ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ  ُّ  ُُُّّّ ُُّّ د ُّمجاک تُّالمالوغ826ُُُّّّ

ُُُُُُُُّّّّّّّّآمد ُّشد  ُّحافظُّقرآنُّکُّازُّاهالیُّبُّالستاغونُّبتودُّکُّتبتا ُُُُُّّّّّ]شهرُّآلماآتاتُّ نونی[ُّب ُّدنوا ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ  ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ

 سود ُّجمالُّقرشیُّتحصوالتُّاکلو ُّ اُّنزدُّظهورالدینُّاشرفُّبنُُّّماد  ُّب ُّمردمُّمرکُّمی

ُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّاُّبت ُّختدمتُّبد التدینُّمحمتدُّفُّرُّحتیُّد آمتدُّک848ُُُُُُُّّّّّّّنجولُّ اسانیُّب ُّشایانُّ ساند ُّد ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ  ُّ  ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ

ُّمهحقاتُّالصُّراحبعدهاُّد ُّ ُُّّ  ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ستبلُُّّاندُّکُّس ود ُّقرشیُّبت ُّاُّاکُّ اُّدانشمندُّبز گُّاسالمیُّخوُُّّ

ُُُُُُّّّّّّاتُّ  ُّسُّ ُّناقُّتگونُّبنُّبوزا اُّمعرکفُّب ُّطُّ رلُّخاناُّبنوانگذا ُّخاندانُّط ترلاُّبت ُُُّّّعالق  ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ  ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ  ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاکُّشوتتتداُّ تتتردهُّبتتتوداُّبتتت ُّمعهمتتتیُّالبوتتتتا ُّ)فرزنتتتدُّستتت ناق(ُّکُّبولُّ تتتانُّبوکتتتیُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ  ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ

ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّخانمُّم ولُّکُّدخ رُّجوجی(ُّگماش  ُّشد ُّد ُّد بتا ُّازُّحمایتتُّصتد ُُّّ)کزیتر(ُُُُُّّّّّ)شاهزاده ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ

مندُّگردیتدُّکُّلقتلُُُّّّ  ُّمقدماتُّنفوذُّجمالُّ اُّد ُّآنجاُّفراهمُّ ردهُّبوداُّبهرهالدیناُّبرهان

قرشیُّیافت ُّاینُّلقلُّب ُّسبلُّان سا ُّکتُّب ُّقر ُّ)د با (ُّب ُّاکُّدادهُّشدُّکُّنستب یُّبت ُُُّّّ

ُُُّّّقُّرُّییُّندا دُّ) ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُُُّّّّّّاُّذیت ُّمتادُّه( ُّاکُّد 4ُُُّّّ-0اسالماُّچتا ُّدکماُّتکهمت ُُُّّّدایرۀالمعارفُُّّ  ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ بت 882ُُُُُّّّّّ

الدیناُّازُّکز اتُّم ولاُّآشناُّکُّمشمولُّعنایتاتُُّّمال اش رُّتبعودُّشدُّکُّد ُّآنجاُّباُّصد ُّ 

ب ُّشهرهاتُّمهمُّآسواتُّموان ُّسفرُّ ردُّکُّباُّبسوا تُّازُّعهمتا502ُُُّّّاکُّگردید ُّشرُّازُّآنُّتاُّ

بتراتُّاکُّبستوا ُُُُّّّّمهحقتاتُّالصتراحُُّّکُّمشایخُّآنُّدیا ُّآشناییُّیافت ُّاینُّسفرهاُّد ُّتللو ُّ

                                                           
ُّ.229اُّصُّمقدم ُّل  نام  1ُّ



   هفده   يباچهد

ُُّّمفودُّبود ُّمثالُُّّد ُّ ُّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُّّّ هتاتُّستوحونُّعهوتااُّازُُُُّّّّ رانت ُّاُّد ُّسفرُّازُّچاچُّ)تاشکند(ُّب 851-852ُُُُّّّّ

ُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّشهرهاتُّبا چُّکندُّکُّچنتدُّدیتدنُّ ترد ُّد ُّبا چکنتدُّبتاُّحستامُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ  ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ التدینُّحامتدبنُّعاصتمُُُُُّّّّّ

با چو هوگیُّ)با چونی/ُّبا چکندت(ُّ  ُّفقو ُّبودُّآشناُّشدُّکُّب ُّمطالع ُّآثا ُّاکُّشرداختتُّکُُّّ

ُّاطالعاتیُّ اجعُّب ُّاینُّآثا ُّآک د ُُّّمهحقاتد ُّ

د ُّنخس ونُّسالهاتُّجهتوسُُُّّّمهحقاتتا یخُّد گذشتُّقرشیُّدانس  ُّنوستاُّاماُّچونُّ

ُُّّچُّبُّراُّفرزندُّقودکخانُّ)خانُّچ  ات(اُّیعنیُّشرُّازُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّب ُّشایانُّ ستودهاُّاح متاالُُّّازُّایتن502ُُُُُُّّّّّّ ُّ  ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ

ُّتا یخُّب ُّبعداُّعمرُّچندانیُّنکردهُّاست ُّآثا ُّاکُّعبا تندُّاز:ُّ

ُّالصُّراحُّمنُّالصُّحاح(1ُّ ُُّّ  ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ  ُّ تللو ُّ تردهاُّ  تا 861ُُُُّّّّ ُّقرشیُّد ُّاینُّ  ا اُّ  ُّآنُّ اُّد ُُُّّّ

جوهرتُّ اُّتهختوصاُّکُّمعتادلُّفا ستیُّهترُّکاژهُّ اُّذ ترُّ تردهُُُُُُُُّّّّّّّّاللغۀُّصحاحل تُّعربیُّ

هاتُّخطیُّبسوا تُّازُّآنُّکجتودُّدا داُّبا هتاُّبت ُّچتا ُّ ستودهُُُُُُّّّّّّاُّ  ُّنسخ الصراحاست ُّ

ُّ( 221ُُّّ-220اُّص6ُّاستُّ)سزگوناُّ 

ُّمهحقاتُّالصُّراح(2ُّ ُُّّ  ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّالصُّراحُّمنُّالصُّحاحُُُّّّاُّذیهیُّمفص ُّبرُُُّّّ ُُّّ ُّ ت ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ  ُّ استت ُّبا تولتداُّد ُّجهتدُُُُُُّّّّّّ

اتُّازُّم تونُُّّ(اُّ ت ُّمجموعت 1696ُُّّ)سنُّش رزبتو گُُّّ«ُّم ولتر س انُّد ُّدک ۀُّحمه ُّ»اکلُّ

اتُّازُّاینُّاثرُّ ااُّ  ُّب ُّزبتانُّعربتیُّاستتاُّمن شترُّ تردهُّاستت ُُُُُُُّّّّّّّگوناگونُّاستاُّخالص 

کیژهُّحکومتُّقراخانوانُّکُّخاناتُّج  اییُّاستاُّد با ۀُّحکوم هاتُّتر س اناُّب ُّمهحقات

اتُّمعهومتاتاُّافستان ُُُّّّکُّد ُّآنُّازُّمشایخُّکُّعهماتُّنامدا ُّنوزُّسخنُّ ف  ُّاست ُّبوش رُّاین

خصوصُّ کایتاتیُُّّشوداُّب استاُّاماُّگاهیُّاطالعاتُّتا یخیُّکُّمس ندُّنوزُّد ُّآنُّدیدهُّمی

  ُّمؤل ُّد با ۀُّمشایخُّکُّعهماتُّهمُّ کزگا ُّختودُّآک دهاُّازُّحوت ُّنشتانُّدادنُّزمونت ُُُُُّّّّّ

فرهنگیُّآنُّدک هاُّدا اتُّاهموتُّاست ُّب ُّعقودۀُّبا تولداُّچونُّد ُّاینُّاثراُّزبانُّعربتیُّکُُّّ

انداُّازُّاینُّلحاظاُّتاُّجاییُّ  ُّاطال ُّدا یماُّبت ُّعنتوانُُُّّّتر یُّباُّهمُّمقایس ُّشدهفا سیُّکُّ

ُُُُُُُّّّّّّّنخس ونُّنمون ُّازُّتحقوقاتُّتطبوقیاُّد خو ُّتوج ُّاست ُّفؤادُّ وشُّریهیُّهمُّایتنُّ  تا ُّ اُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ  ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ

ُُُُُُّّّّّّبرُّشوشرفتُّعهومُّاسالمیُّکُّادبیُّد ُّتر س انُّشرقیُّدانس  ُّاستت ُّقرشتیُّد ُُُّّّدلوهیُّمهمُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ

ُّاینُّاثرُّازُّکیژگوهاتُّج رافواییُّک ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّقومیُّجاهاییُّ  ُّدیتدهاُّآگاهوهتاییُّدادهُّاستت ُّمتثال ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ



ُُّّالصُّراحُّ هجده ُُّّ  ُّ ُّمُّنُُّّالصُّحاحُُّّ ُُّّ  ُّ ُُُّّّ ُّ  ُُّّ

ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّبرختتیُّشتتهرهاُّازُّجمهتت ُّستت ناقُّ اُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّبتتالدُّال  را متت ُّ»ُّ ُّ ُّ ُُّّ  ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ)ستترزمونهاتُّتر منتتان(ُّناموتتدهُّکُُُّّّ«ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ

ُّب  ُُّّخصوصُّبا چکندُّ اُّجایگاهُّتر منانُّخواندهُّاست ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ»ُّ1ُُُُُّّّّّ

ُُُُُُّّّّّّاینُّشرحُّحالُّ وتاهُّکُّ ساییُّبودُّازُّجمالُّقرشتیُّد ُّدکُّمجموعت ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّدایترُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّالمعتا فُُُّّّۀُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ

ُّاسالم ُّ ُّ ُُُُّّّّدانشنامُُّّکُُُُّّّّ ُّ ُّجهانُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّاسالمُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّآنچ ُّد با ۀُّناماُّمح ُّزندگیُّکُّبویژهُّفرهنت ُّا زشتمندُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ

ُُُّّّقرشیاُّ ُّ ُّ ُّص راحُّ ُُّّ ُُّّاللغۀ،ُُُّّّ  ُُُُُُُُّّّّّّّّد ُّدکُّمنبعُّباالُّکُّنوزُّد ُّمنابعُّدیگرُّآمدهاُّنوازمنتدُّبر ستیُّبوشت رتُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ

ُُُُّّّّاست ُُّّ ُّ ُُّّ

 

       ق ر ی 

ُُّّدههاُّسالُّشویُّازُّتصرفُّب دادُّ)د ُُّّ» ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّصفر4ُُُُُّّّّّ ُُّّ878ُّ ُّ ُّ/ُّ10ُّ ُُّّفو ی ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ1276ُّ ُّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ(ُّب ُّدستتُّم توالناُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ

ُّسمرقندُّکُّبخا اُّکُّسبرُّخوا  ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّزمُّ)ُّ ُّ815ُّ ُّ ُّ/ُّ1ُّ-1220ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ(ُّب ُّتصرفُّچنگوزُّد آمدهُّکُّبورحمانت ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ

ُُُُُُُُّّّّّّّّد ُّمعرضُّق  ُّکُّغا تُّقرا ُّداشت ُّهنگامیُّ  ُّم والنُّازُّجوحتونُّگذشت نداُّممهکتتُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ

ُّخوا زمشاهیُّهمچونُّخان  ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّاتُّشوشالیُّفرکُّ یخت ُّباُّآنک ُّماک اءُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّالنهرُّشرُّازُّآنُّتاحدتُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ

ُّبهبودُّشوداُّ رداُّهرگزُّن وانستُّمر زی یُّ اُّ  ُّازُّلحاظُّحواتُّعقهی ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّکُّفرهنگیُّاستالمیُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ

ُُّّکُّایرانیُّداشتُّبازیابد  ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ

ُّب  ُُُُّّّّ غمُّشکف گیُّدانیُّکُّفرهن ُّد ُّسرزمونهاتُّماک اءُّالنهرُّشویُّازُّحمه ُّم تولاُّکُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ

ُُُُُُّّّّّّشایدا تُّنسبیُّاینُّحواتُّفکرتُّکُّفرهنگیُّشرُّازُّآناُّباُّظهو ُّتومو اُّیکتیُّازُّبتدترینُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ

ُُُّّّدشمنانُّهم ُّاعصا ُّفرهن ُّاسالمیاُّعهمُّکُّدانیُّاسالمیُّچندانُّآسولُّدیدُّ ت ُّجُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّبترانُُُّّّ ُُّّ ُّ

ُُّّآنُّچندُّقرنُّب ُّطولُّانجامودُّکُّد ُّبعضیُّجاهاُّهرگزُّآنُّشکوفاییُّشویُّازُّتومو ُّتجدیدُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ

ُُّّنشد  ُّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّبنابرایناُّشگفتُّنوستُّاگرُّشهرهاتُّمهمُّفرا کدُّ ت ُّ کزگتا ُّد ازتُّچشتمُّبت 2ُُُُُُُُّّّّّّّّ«ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ

ُّشکوفاییُّدانیُّکُّفرهن ُّمی ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّگشودندُّیکسرهُّازُّ کشتنیُّفترکدُّدانتیُّکُّفرهنت ُّتهتیُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ

ُُّّشدهاُّچنانک ُّنامشانُّنوزُّفرامو ُّگش  ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّباشد ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ
                                                           

ُّ.877-874اُّص10ُّاُّ ُّدانشنام ُّجهانُّاسالم 1ُّ
ُّ 225ُُّّ-228اُّا ُّلمب ونُّکُّدیگراناُّترجم ُّاحمدُّآ اماُّصُّتا یخُّاسالم 2ُّ



   نوزده   يباچهد

ُُُُّّّّقر ُّ  ُّباُّ یخ هاتُّ ا شیاُّقا شیُّکُّق ر شیُّنوزُّآمدهاُّهمانُّنخشلُّباس انیُّاستتُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُّ  ُّ  ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ

ُّ  ُُّّ ُّتازیانُّب ُّآنُّن س  ُّگف  ُّ ُُُّّّ ُُّّ  ُّ  ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّاند ُُّّ ُُُُُّّّّّنامُّباس انیُّاینُّشهرُّد ُّزمانُّفرمانرکاییُّم والنُّدگرگونُّشتد 1ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ

ُّشرف ُّ ُّالدینُّعهیُّیزدتُّد ُّکج ُّتسمو ُّشهرُّب ُّقرشیُّمیُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّنویسد:ُّ ب ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّختانُّج  تاییُّ)ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ 14ُُُُُُُُّّّّّّّّهتت /6ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ

ُّم (ُّد ُّد ُُّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّکُّفرسنگیُّن س  اُّ اخیُّبراتُّاقامتُّخوییُّبناُّنهادُّکُّنس ُّنامُّ نونیُّختوییُّیعنتیُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ  ُّ  ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ

ُّقرشیُّ» ُّ ُّ ُّتُّب ُّمعنیُّ اخُّکُّقصرتُّ اُّازُّ اخُّ ب ُّ«ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّخانُّگرف  ُّاست ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ2ُُُُُّّّّّ

ُُُُُُُّّّّّّّ کزبهانُّخنجتیُّد ُّستدۀُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ9ُّ-10ُّ ُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّهتت ُّقرشتیُّ اُّازُّنزدیت ُّدیتدهُّکُّد ُّاثترُّختودُّازُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ

ُُُُّّّّموقعوتُّ اخُّبرُّساح ُّ کدُّنس ُّکُّبنوانگذا ُّآنُّسخنُّگف  ُّاستت ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ضت0ُُُُّّّّ ُُُُّّّّاقهیُّهتدایتُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ

ُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّموقعوتُّقرشیُّ اُّد ُّجنو ُّکُّهجدهُّفرسنگیُّبختا اُّدانست  ُّ ت ُّازُّستتمرقندُّکُّبختا اُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ

ُّس  ُّ کزهُّ اهُّکُّازُّشهرُّ یُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّتُّ  ُّب ُّشهترُّسبزُّمعرکفُّاستُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّتُّدک کزهُّ اهُّمستافتُّداشت  ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ

ُُّّاست  ُّ ُّ4ُُُُُّّّّّ

ُُّّد ُّ ُّتا یخُّجهانگشاتُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّآمدهُّاست:ُّق ر شیُّسو تاُّنامُّقصرُّاک  اتُّقاآنُّبنُّچنگوزختانُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ  ُّ  ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ

ُّد ُّحوالیُّقراقو م ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّقراقو مُّنوزُّنامُّ وهیُّاستُّ  ُّمنبعُّ کدخانت ُّا قتونُّ)یتاُّا غتون(ا7ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ

ُّجات ُُُُُُُُّّّّّّّّبا ُّکُّسرآغازُّتوالدُّکُّتناسلُّقومُّای و ُّبودهُّاستیُّکُّنوزُّنامُّشتهرتُّ ت ُّاک  تاتُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ

ُُّّقاآنُّد ُّشاتُّآنُّ وهُّبناُّ ردُّکُّشای ختُّاکای ُّم ولُّبود  ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ8ُّ

ُُُّّّآبادانیُّکُّشکوفاییُّقرشیُّد ُّسدۀُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ12ُّ 16ُُُُُّّّّّهت /ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّم ُّبودهُّاست ُّد ُّآنُّزمتاناُّاُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّیتنُّشتهرُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ

ُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّتحتُّادا ۀُّخاندانُّم نو و ُّ  ُّفرمانرکاییُّبختا اُّ اُّداشت نداُّقترا ُّگرفتتُّکُّهترُّیت ُّازُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ

ُُُُُُُُّّّّّّّّکلوعهدانُّبخا اُّشویُّازُّ سودنُّب ُّسهطنتاُّحکومتُّآنجاُّ اُّد ُّدستتُّداشت نداُّچنانکت ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ

                                                           
یُّترجمت 01ُُّّ-00اُّصُّمستال ُّکُّممالت ُُّّی70ُّاُّصُّتتا یخُّبختا اُُّّی720ُّاُّص1ُّاُّ  کضاتُّالجنتاتُّ 1ُّ

  229ُّ-226اُّصُّاأل ضُّرۀصوی202ُّاُّصُّمسال ُّکُّممال 

  67ُُّّاُّص1ُّ ُُّّظفرنام ُّتومو تا 2ُّ

ُّ.019-016اُّصُّنام ُّبخا امهمان 0ُّ
ُّ.104-100اُّصُّنام ُّخوا زمسفا ت 4ُّ
  190اُّص1ُّاُّ تا یخُّجهانگشات 7ُّ

ُّ.09 ُّهماناُّص8ُّ



ُُّّالصُّراحُّ بیست ُُّّ  ُّ ُّمُّنُُّّالصُّحاحُُّّ ُُّّ  ُّ ُُُّّّ ُّ  ُُّّ

ُُّّامورحود ُّد ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ1208ُّ ُّ ُّ ُُّّهت ُّحا مُّآنجاُّبودُّکُّد ُّسالُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ1000ُّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّهتت ُّق /ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ1912ُّ ُّ ُّ ُُُُُُّّّّّّم ُّشتویُّازُّآنکت ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ

ُّبهشویکهاُّاما تُّسودُّعالم ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّخانُّ اُّبراندازنداُّعثمانُّبو ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّبیُّب ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّعنوانُّآخرینُّحا مُّقرشیاُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ

ُُّّحکومتُّآنجاُّ اُّد ُّدستُّداشت  ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّا نونُّهمُّقرشیُّباُّنامُّکالیتُّق ش ق  1ُُُّّّ  ُّ  ُّ  ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّد یاُّد ُّجمهو تُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ

ُُّّازبکس انُّقرا ُّدا د  ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ یُّیاُّشهرُّسبزُّنوزُّد ُّحوالیُّبخا اُّموانُّسمرقندُّکُّقرشتیُّکاقتع2ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ

ُّاست ُّنامُّاینُّشهرُّتنهاُّی  ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُّّّّبتا ُّد ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّتتا یخُّجهانُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّگشتاتُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّآمتدهُّ) ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّاُّص0ُُُّّّ ُُّّ99ُّ ُُُُّّّّ(ُّکُّیتادآک تُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ

ُّشدهُّاستُّ  ُّباُّ یُّازُّتوابعُّطالقانُّاش باهُّنشودُّ)  ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّاُّص0ُُّّ ُُّّ095ُّ ُّ ُُُُّّّّ( ُّابنُّحوق ُّد ُّکصت ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ

ُّ  ی ُّمی ُُّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّنویسد:ُّشهرتُّاستُّ  ُّقهندزُّکُّقهع ُّکُّ بضُّکُّشهرتُّدیگرُّشووس  ُّبت ُّ بتضُُُُّّّّ  ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ

ُُّّدا د  ُّ ُّلس رنجُّمی0ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّشندا دُّ  ُّشایدُّشهرُّشووس  ُّب ُّ بضُّهمانُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ  ا ُّ»ُُّّ ُُّّباشدُّ  ُّد ُّگذش  ُُُّّّ«ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ

ُُُّّّنُّ اُُّّآ ُّمصهیُّ»ُُّّ ُُّّ ُّمیُُّّ«ُُّّ ُُّّگف ند ُّ ُُُُُّّّّّبا تولدُّقصب ُّ  ا ُّ اُّشهرتُّباست انیُّمتی4ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّدانتدُّ ت ُّد ُّیت ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ-

ُُّّفرسنگیُّ یاُّبر ران ُّ کدُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّایزلُّسوُّ»ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّکاقعُّشدهُّاست ُُّّ«ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ7ُُُُُّّّّّ

ُُُُُُُُّّّّّّّّبالساغونُّشهرُّبز گیُّنزدی ُّ اش رُّد ُّشمالُّسوحونُّکُّمح ُّزنتدگیُّشتد ُّجمتالُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ

ُُّّقرشیُّبودهُّکُّد ُّ نا ُّآلمالوغاُّمح ُّتولدُّخودُّکتاُّقرا ُّداش  ُّکُّد ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّتتا یخُُّّ ُُّّ ُُُّّّجهانگشتاتُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ

ُّ  ُّبا هاُّنامُّآنُّمی ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّآیدُّبالساقونُّآک دهُّشدهُّکُّد ُّنسخ ُّبدلُّبالساغونُّیادُّشتدهُّاستت ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ

 (ُّ ُُّّاُّص1ُُُّّّ ُُّّ46ُّ ُُّّ )ُُُُّّّّ

ُُُُُُّّّّّّد ُّاینجاُّشایس  ُّاستُّاند یُّهمُّازُّ اش رُّ  ُّمح ُّتبعودُّجمتالُّقرشتیُّد ُّدک هُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّاتُُّّ ُّ

ُّازُّزندگیُّکتُّکُّجاتُّنگا  ُّفرهن  ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّصراحُّاللغۀُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّبودهُّاستُّیادُّشتود ُّمونو ستکیُّنتامُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ

ُّباس انیُّاین ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّسرزمونُّ اُّب ُّزبانُّچونیُّشولیُّ)ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّShu-le)ُُّّ ُُُُُّّّّّبعتدهاُُُُّّّّاینُّسرزمون8ُّآک دهُّاست ُّ ُّ ُّ

                                                           
  1258-55اُّصُّ شکولُّسهومیی162ُّاُّصُّآبوا تُّد ُّتر س ان 1ُّ

  106ُّاُّتعهوقاتُّصُّسالطونُّم نو و ُّتا یخ 2ُّ

  226ُّاُّصُّاال ضُّۀصو  0ُّ

  496ُّاُّصُّسرزمونهاتُّخالفتُّشرقی 4ُّ

ُّ.009اُّص1ُّ ُّتر س انُّنام ا 7ُّ
ُّ.121اُّحواشیاُّصُّحدکدُّالعالم 8ُّ



   بیست و يك   يباچهد

ُُُُُُّّّّّّب ُّفا سیُّ اچ رُّکُّ اش رُّخواندهُّشتدهُّاستت ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّمؤلت 1ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّحتدکدُّالعتالمُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّاُّصُُّّ ُُّّ121ُّ ُّ ُُُُّّّّاُّایتنُُُّّّ ُّ ُُُّّّ

ُُّّسرزمونُّ اُّجزکُّچونس انُّآک دهُّکُّابو یحانُّبورکنیُّد ُّاقهومُّششمُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّقانونُّ ُّ ُُُُّّّّخودُّنامُّدیگترُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ

ُُُّّّ اش رُّ اُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّا دک ندُّ»ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّذ رُّ ردهُّاست ُّتا یخُّک کُُّّ«ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّدُّاستالمُّبت ُّ اشت رُّبت ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُُُّّّّّّد ست یُّ کشتنُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ

ُّنوست ُّتر انُّقراخانیُّشرُّازُّتر انُّاکی و تاُّد ُّجنو  ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّغربیُّکُّم ر ُّ اش رُّکُّمنطقت ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ

ُّایهیُّکُّایسی ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّگ ُّسا نُّشدهُّکُّباُّشتذیرف نُّدیتنُّاستالماُّاکضتا ُّسواستیُّکُّفرهنگتیُّآنُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ

ُُّّسرزمونُّ اُّدگرگونُّساخ ند  ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّاهموتُّقراخانوانُّد ُّآنُّاستُّ  ُّادبواتُّتر یُّاسالمیُّد 2ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ

ُُّّا هُّش ُّاتُّازُّقهمرکُّشرقیُّآنانُّب ُّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّکیژهُّد ُّشهرُّ اش رُّشدیدُّآمد ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّبنتابرایناُّشتگفتُّنوستت0ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ

ُُُُُُُُُّّّّّّّّّاگرُّبز گانُّکُّدانشمندانُّاینُّسرزموناُّازُّجمه ُّجمالُّقرشیاُّباُّزبانُّتر تیُّآشتناُّبتودهُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ

ُُّّباشند ُّچنانک ُّشویُّازُّاینُّآمداُّجمالُّقرشیُّد ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّمهحقاتُّالصراحُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّزبانهاتُّتازتُّکُّتر تیُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ

ُُُُُّّّّّکُّفا سیُّ اُّباُّیکدیگرُّمقا ُّ ُُّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّیس ُّمیُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ندُّ  ُّازُّنظترُّبا تولتدُّبت ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّعنتوانُّنخست ونُّنمونت ُّازُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ

ُُُُُُُُّّّّّّّّتحقوقاتُّتطبوقیُّد خو ُّتوج ُّشدهاُّکُّفؤادُّ وش ریهیُّنوزُّآنُّ اُّدلوهیُّمهتمُّبترُّشوشترفتُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ  ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ

ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّعهومُّاسالمیُّکُّادبیُّد ُّتر س انُّشرقیُّدانس  ُّاست ُّهنگتامیُّ ت ُّستدیدالدینُّابتوبکرُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ

ُُُّّّنسفیاُّنگا ندۀُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّالعذ اءالصحیفۀُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّاُّد ُّدیباچ ُّفرهن ُّخودُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ  ُّب ُّزبانُّتتازتُّاستتُّانگوتزۀُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ

ُُّّنگا  ُّفرهن ُّخودُّ اُّنوازُّجویندگانُّاد ُّتازتُّکُّد یافتُّ ساتُّآنُّب ُّزبانُّفا سیُّکُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ

ُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّنوزُّجویندگانُّدانشهاتُّاسالمیُّمانندُّفق ُّکُّ تالمُّکُّتفستورُّکُّ   ُّبتویژهُّفقوهتانُّتتر منُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ

ُّمی ُّداندُّ  ُّنمیُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّتوانس ندُّب ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّآسانیُّازُّفرهنگهاییُّهمچتونُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّاألد ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّفا یتابیُّکُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّالعتونُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّهوت ُُُّّّخُُُُّّّّ ُّ ُّ

ُّبهرهُّجوینداُّنشانُّمی ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّدهدُّ  ُّعهماُّکُّدانشمندانُّتر منُّآنُّسرزمونهاُّنوزُّب ُّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّخوبیُّباُّزبانُُّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ

ُُّّفا سیُّآشناُّبوده ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّاندُّ  ُّمیُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّتوانس  ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّاندُّازُّفرهن ُّکتُّبهرهُّببرند ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ4ُُُّّّ

ُُُُُُّّّّّّد ُّشایانُّسدۀُّشنجماُّسرزمونهاتُّبالساغوناُّخ نُّکُّ اش رُّکُّسترزمونهاتُّاطترافُّآنُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ

                                                           
  40اُّص4ُّ معجمُّالبهداناُّ 5ُّ

ُّ.412اُّص1ُّ ُّنام اُّر س انت 1ُّ
ُّ.270اُّصُّامبراتو تُّصحرانو دانُّ 2

ُّاُّدیباچ اُّصُّال  ُّالسدیدی ُّالصحیفۀ 0ُّ



ُُّّالصُّراحُّ بیست و دو ُُّّ  ُّ ُّمُّنُُّّالصُّحاحُُّّ ُُّّ  ُّ ُُُّّّ ُّ  ُُّّ

ُّب ُّدستُّقراخ ائوانُّ  ُّازُّسوتُّشکونُّس ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّرازیرُّشدهُّبودندُّاف اد ُّتا یخنگتا انُّاستالمیُّازُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ

ُّاینُّمردمُّبی ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّدینُّب ُّنامُّقراخ ائوانُّیادُّ ردهُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّاند ُّچنگوزُّنوزُّد ُّاکای ُّنوم ُّاکلُّقترنُّششتمُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّ اش رُّ اُّب ُّقهمترکُّختودُّشوونتدُّدادُّکُّد ُّشایتانُّعمتر ُّ اشت رُّکُّسترزمونهاتُّقتدیمُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ

ُّقراخ ائوان ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّتُّبالساغوناُّخ نُّکُّبسوا تُّازُّنتواحیُّماک اءالنهرتُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّتُّ اُّجتزکُّاقطتا ُّکُّتوتولُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ

ُُّّج  اتُّ)کفاتُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ1242ُّ ُّ ُّ ُُّّم (ُّدکمونُّشسر ُّقرا ُّداد ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ1ُُُّّّ

ُُُُُُُُُّّّّّّّّّدهُّسالُّشویُّازُّتولدُّجمالُّقرشیاُّچنگوزُّباُّسباهوانیُّب ُّفرا کدُّ یخ ت ُّکُّبترُّآنجتاُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ

ُّچورهُّمی ُُُُّّّّ ُُّّشوند ُّابنُّاثورُّد ُّ کیدادهاتُّسالُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ815ُّ ُّ ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّهجرتُّازُّهجتومُّم تولُّبت ُّتر ست اناُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ

ُّ اش رُّکُّبالساغونُّکُّچورگیُّبرُّآنُّسرزمونهاُّسخن ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّمیُُُُّّّّ ُُّّگوید ُّ ُُّّ ُّ2ُُُُُّّّّّ

ُُّّحالُّ  ُّنامُّقرشیُّکُّموقعوتُّج رافواییُّآنُّبر سیُّشداُّان سا ُّصاحلُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّصتراحُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّبت ُُُّّّ ُّ

ُّآنُّهمُّ کشنُّمی ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّشود ُّاینُّان سا ُّازُّاینُّجهتُّمهمُّاستُّ  ُّبسوا تُّازُّ ستانیُّ ت ُّازُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ

ُُّّکتُّنامُّبرده ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّانداُّموانُّق ر شیُّکُّق ر ش تی ُّد ُّتردیتدُّبتودهُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ  ُّ  ُّ  ُُُّّّ ُُّّ ُّ  ُّ  ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّانتداُّامتاُّتردیتدُّختودُّ اُّآشتکا اُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ

ُّهمچونُّسزگونُّبوانُّنک ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّردهُّ ُُّّاند ُّ ُّاینُّتردیدُّخوهیُّهمُّبی0ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّشایت ُّنبتودهُّاستتاُّزیتراُّکجتودُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ

ُّدانشمندانیُّباُّان سا ُّق ر ش ی ُّب ُّاینُّتردیدُّدامنُّمی ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ  ُّ  ُّ  ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّزدهُّاست ُّبراتُّنمونت اُّجمتالُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّالتدینُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ

ُُُّّّق ر ش ی اُّال ومیاُّالبکرتاُّالب دادتاُّالحنبهیُّ) ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ  ُّ  ُّ  ُّ706ُّ ُّ ُّ-796ُّ ُّ 1114ُُُُُّّّّّهت /ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ-1201ُّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّم (اُّفقو اُّکاعتظاُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ

ُُّّمحدثاُّمفسراُّمو خاُّشاعرُّکُّآشناُّب ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّشزشکیُّاستُّ  ُّد ُّهمانُّب دادُّهمُّد گذشتت ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُّ4ُُّّ

ُّشایدُّتردیدتُّهمُّ  ُّبرخیُّموانُّنامُّجمالُّکُّجمال ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّالدینُّداش  ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّانداُّازُّجمه ُّسزگوناُّبت ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ

ُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّدلو ُّهمنامیُّباُّهمونُّدانشمندُّیادشدهُّبودهُّباشد ُّباُّایتنُّحتالاُّجمتالُّقرشتیُّد ُّایتنُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ

ُُُّّّان سا ُّتنهاُّنبودهُّاست ُّبراتُّنمون اُّیکیُّازُّبز گ رینُّشزشکانُّمعاصترُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّجمتالُّقرشتیاُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ

ُّابن ُُّّنفورُّق ر شیُّ)کفاتُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ  ُّ  ُُُّّّ ُُُّّّ856ُّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ(ُّاستُّ  ُّاصال ُّاه ُّق ر  ُّماک اءالنهرُّبودُّکلتوکنُّد ُّمصترُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ  ُّ  ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ

                                                           
ُّ.422ا274ُّاُّصُّامبراتو تُّصحرانو دان 1ُّ
ُّ.082اُّص12ُّاُّ ُّالکام  2ُّ
ُّ.006اُّص1ُّاُّ نام تر س ان 0ُّ
ُّعمر ضاُّ حُّال اُّ ُّمعجمُّالمؤلفونای071ُّاُّص1ُّ ُّابنُّخهکاناکفواتُّاالعواناُّ 4ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُّ.175صُُّّا0ُّ



   بیست و سه   يباچهد

ُّب ُّسرُّمی ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّبردُّکُّبز گ رینُّشزش ُّآنُّدیا ُّبودُّکُّعالکهُّبرُّشزشتکیُّد ُّحتدی ُّکُّاد ُّکُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ

ُُُُّّّّمنطقُّکُّجدلُّکُّاصولُّفق ُّنوزُّاس ادُّکُّصاحلُّتللو ُّبود ُّکتُّد ُّشزشکیُّمانندُّنداشتتُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ

ُّکُّشرُّازُّابن ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ سیُّ اُّهمالُّاکُّنمیُُُُُّّّّّسوناُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّشمردندُّکُّگویندُّ  ُّد ُّد مانُّبرُّاکُّهتمُّبرتترتُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ

ُُّّداشت  ُّ ُُّّ1ُّ

ُّ

      اللغۀ      ص راح 

ُّد ُّبخیُّمعرفیُّفرهنگنام  ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّهاتُّتازتُّکُّشا سیُّد ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّمقدمت ُّل  نامت ُّدهختداُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّچنتونُّآمتدهُُُُُّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ

ُُُّّّاست:ُّ ُّ ُُّّالصراحُّمنُّالصحاحُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّترجم ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّاتُّاستُّباخ صا ُّازُّ  ا ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّصحاح ُّ ُُّّ ُُّّمخ صر نندهُّفقطُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ

ُّشعرهاُّ اُّ  ُّجوهرتُّب  ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّگواهُّآک ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّدهُّبوداُّجتزُّد ُّچنتدُّجتاُّهمت ُّ اُّانداخ ت ُّکُّمثالهتاُّکُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ

ُُُّّّحدی ُّکُّآی ُّکُّگواه ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّهاتُّدیگرُّ اُّآک دهُّاستاُّآ تُّازُّی ُّآیتُّکُّحدی ُّفقطُّجمهت ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّاتُُُّّّ ُّ

ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ اُّ  ُّگواهُّاستُّآک دهُّکُّباقیُّ اُّانداخ  ُّاست ُّهرُّ هم ُّتتازتُّ اُّبت ُّیت ُّکاژۀُّفا ستیُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ

ُُُُُّّّّّترجم ُّ ردهُّکُّبراتُّ وتاهُّ ردنُّ  ا اُّکزنُّ هم ُّکُّبا ُّآنُّ ااُّم ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّفتردُّکُّجمتعُّبتودنُّکُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ

ُُّّمصد ُّبودنُّکُّجزُّآنُّ اُّباُّنشان ُّکُّشما ه ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّاتُّ  ُّد ُّباالُّکُّشههوتُّ هم ُّنهادهُّاستاُّنشانُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ

ُّمی ُُّّدهد ُّدیباچ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّصراحُّ»ُّ ُُّّ ُُُُّّّّبعربیُّنگاش  ُّشدهُّاست ُّکُّهم ُّ  ا ُّشورامونُّچه ُّهزا ُّبوتتُُُُّّّّ«ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ

ُّنوش  ُّدا داُّکُّ ا ُّترجم ُّآنُّد ُّشهرُّ اش رُّماک اءالنهرُّد ُّس  ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّشنب ُّشانزدهمُّصفرُّستالُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ

861ُّ ُّ ُُّّهت ق ُّشایانُّیاف  ُّاست ُّترتولُّکاژهُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّهاُّد ُّصراحُّمانندُّصحاحُّاستت ُّشستونُّحترفُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ

ُُُُُّّّّّکاژهاُّبز گُّبخیُّقرا ُّدادهُّشدهاُّکُّنخس ونُّحرفُّآنُّ وچ ُّبخیُّاست ُّمترگُّاکُّ اُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ

ُُُّّّصاحلُّفهرستُّآصفو ُّ) ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ1408:2ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ(ُّد ُُُّّّ ُّ ُُّّ861ُّ ُّ ُُُُُُّّّّّّیعنیُّهمانُّسالُّترجم ُّصراحُّنوشت  ُّکُّاگترُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ

ُّهم ُّعبا تیُّ  ُّد ُّشایانُّنسخ  ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّهاتُّصراحُّاستُّازُّجُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّمالُّقرشیُّباشداُّ کشنُّمتیُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّگترددُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ

ُُّّ  ُّکتُّتاُّسالُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ500ُّ ُّ ُّهت ق ُّزندهُّبودهُّاست ُّد ُّشایانُّنسخ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّاتُّازُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّعراضۀُُّّ»ُّ ُّ ُُّّ ُّالعرکضوونُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ت ُُُُّّّّ«ُُُّّّ ُّ

ُُُُّّّّد ُّعرکضُّفا سیُّکُّازُّهمونُّقرشیُّاستتُّکُّد ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ508ُّ ُّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّهتت ق ُّنوشت  ُّشتدهُّاستتُّکُّد ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ

                                                           
ُّ 254اُّص0ُّاُّصفااُّ تا یخُّادبواتُّد ُّایران 1ُّ



ُُّّالصُّراحُّ بیست و چهار ُُّّ  ُّ ُّمُّنُُّّالصُّحاحُُّّ ُُّّ  ُّ ُُُّّّ ُّ  ُُّّ

ُُّّسبهساال ُّ) ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ010ُّ ُّ ُُّّصد (ُّموجودُّاستُّقرشیُّ اُّب ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّنو  ُّاهللُّمضجع ُّ»ُّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ  ُّ ُُُُُُّّّّّّدعاُّ تردهُّاستتُُُُُّّّّّ«ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ

ُُُُّّّّ)فهرستُّشو ُّ ُّ ُّ ُُّّشونُّسبهساال ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ448:2ُّ ُّ ُّ ُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّ(ُّ    ُّانجام:ُّهوا:ُّمنُّحترکفُّالنتداءُّأصتههاُّأیتاُّ   ُّقتالُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ

ُّذکالر ُُُّّّ ُّمۀُّ ُُّّ:ُُُّّّ

ُّکُّالزالُّمنتهالُُّّبجرعائ ُّالقطرُُُُُُُّّّّّّّاالُّیاُّاسهمیُّیاُّدا میُّعهیُّالبهیُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ

ُّاینُّشعرُّآخرُّصحاحُّجوهرتُّاستُّ  ُّد ُّشایانُّصراحُّنوزُّآمدهُّاست ُّکُّجمه  ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّهتاتُُُُّّّّ ُُّّ

ُُُُُُُّّّّّّّتمُّالک تا ُّ   ُُّّ» ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّضۀحۀۀُّاثنیۀینُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ20ُّ ُّذتُُُّّّ ُُُّّّقعتدُُُّّّالُّ ُّ ُُُُّّّّۀُّسۀیۀُُُّّّ ُُّّ ُُّّ500ُّ ُّ ُُُُّّّّهتت ق ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّفقتطُّد ُّنستخ ُُُُُّّّّّ«ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ112ُّ ُّ ُُُّّّ

ُّسبهساال ُّآمدهُّاستُّ   ُّاص ُّاینُّجمه  ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّهاُّازُّ کتُّنسخ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّاتُّاستُّ  ُّم رجمُّبراتُّدکمونُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ

ُُُّّّبا ُّنوش  ُّکُّتصحو ُّ ردهُّبودهُّاست ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّک انُّالفرادُّمنُّتللوف ُّکُّتسویدهُّ   ُّظهورُّ»ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّالثالثتاءُُُُّّّّۀُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ

ُّ   ُّالسادسُّعشرُّمنُّصفر ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّسیۀُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُّّ861ُّ ُّ ُّهت ق ُّبکاش رُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّاینُّتا یخاُّتتا یُُُّّّ«ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّخُّشایتانُّترجمت ُّبت ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ

ُُّّدستُّجمالُّقرشیُّاستُّ  ُّبراتُّنخس ونُّبا ُّآنُّ اُّنوش  ُّاست  ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ»ُّ1ُُُُُّّّّّ

ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّآنچ ُّد ُّباالُّآمداُّد ُّموانُّآنچ ُّبرخیُّدیگترُّد بتا ۀُّایتنُّ  تا ُّنوشت  ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّانتداُّتقریبتا ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ

ُّد ست ُّ ُّ ُُّّترینُّاست ُّبراتُّنمون اُّد ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّدانشنام ُّاد ُّفا سیُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّاینُّ  ا ُّترجم ُّکُّگزیتده2ُُُُّّّّاُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّاتُُُّّّ ُّ

ُُّّازُّ ُّصحاحُّ ُُّّ ُّجوهرتُّمعرفیُّمیُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُّشوداُّحُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّالُّآنک ُّجمالُّقرشیُّد ُّدیباچ ُّفرهنت ُّختودُّبترُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ

ُّاینُّنک  ُّتل ودُّمی ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّک زدُّ  ُّاینُّ  ا ُّاخ صا ُّاستُّ)باُّ نا ُّگذاش نُّبستوا تُّازُّشتواهدُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ

ُّشعرت(ُّن ُّگزینیُّکُّان خا  ُّجاللُّاینک ُّهو  ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ دامُّازُّمنابعیُّ  ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّدانشتنام ُّاد ُّفا ستیُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ

ُّازُّآنهاُّنق ُّقولُّ ردهُّاستاُّچنونُّنگف   ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّاند ُّد ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّفهرستُّمش رکُّنسخُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّهاتُّخطیُّفا سیُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ
ُُّّشا س انُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّنوزاُّبرخالفُّمنابعیُّ  ُّازُّآنهاُّنق ُّ ردهاُّمطاللُّناد ست یُّد ُّمعرفتیُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّص تراحُُُّّّ ُُّّ  ُُُّّّ

ُُّّاللغۀُّ ُُّّآمدهُّاستاُّازُّجمه ُّاینک ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّصراحُُُّّّ ُُّّ ُُّّترجم ُّکُّگزیدهُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّاتُّاستُّازُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّصحاحُّ ُُّّ ُُّّجوهرت ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُّ0ُّ

ُُّّآنچ ُّبایدُّبرُّسخنُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّل  نام ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّافزکدُّیکیُّد بتا ۀُّنتامُّ  تا ُّاستت ُّد ُّنستخ ُّمد ست ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ
                                                           

ُُُّّّزُّکیرانیُّ هیُّاتُّخان ُّمُّی ُّ ُّ  ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ  ببا دُّبرُّسرتُّشووس  ُّبا انُُُُُّّّّّ

ُّ.201اُّصُّمقدم ُّل  نام  1ُّ
ُّ.026-025اُّص1ُّ ُّ 2
ُّ.164اُّص14ُّ ُّ 0



   بیست و پنج   يباچهد

ُّنمازتُّخوتُّ   ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّتُّنامیُُّّ ُّد ُّهو ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ دامُّازُّمنابعُّفا سیاُّتازتُّکُّالتتونُّآک دهُّنشتدهُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّتتُّشایت ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ

ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّاینُّتصحو ُّکُّشژکهیُّبتودهُّاستتاُّنتامُّ  تا ُّبت ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ کشتنیُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّالص تراحُّمتنُّالص تحاحُُُُُّّّّّ ُُّّ  ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ  ُّ ُُّّ)کُُُّّّ ُُّّ

ُّب  ُّهمونُّ ُُّّ ُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّساناُّد ُّنسخ ُّ  ابخان ُّمجهتر(ُّآمتدهُّکُّد ُّحاشتو ُّدستتُّچتهُّصتفح ُّایتنُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ

ُُّّتوضو ُّآک دهُّشدهُّاست:ُّالص راحُّبالضمُّالصادُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ  ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّالمهملۀُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّاالستمُّکُّهتوُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّالختالصُّمتنُّ ت  ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ

ُُّّشیء ُّسزگونُّنوزُّد ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّتا یخُّال راثُّالعربیُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّاُّالص تراحُّمضتمومُّالصتادُّمتیُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ  ُّ ُُُُّّّّآک د ُّد ُّمنتابعُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ

ُُُّّّفا سیاُّ ُّ ُّ ُُّّدایرۀالمعارفُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّفا سیاُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّتا یخُّادبواتُّد ُّایترانا1ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّدانشتنام ُّجهتانُّاستالماُُُُُّّّّّک2ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّنتامُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ

ُّ  ا ُّب  ُُُّّّ ُُّّد س یُّکُّ کشنیُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّالص راحُّمنُّالصحاحُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ  ُّ ُُُُُُّّّّّّآک دهُّشدهُّاست ُّدیگراناُّچت ُّد ُّمنتابعُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ

ُُّّفا سیُّکُّچ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّجزُّآناُُّّ ُُُّّّ ُّهمونُّنامُّ ااُّبی0ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّآنک ُّبرُّ کتُّحرفُّصادُّضم ُّبگذا نداُّآک دهُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّاند ُُُّّّ ُُّّ

ُُّّتنهاُّد ُّتصحو ُّا زشمندُّ سال ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّع رُُّّ ُّاضۀُّ  ُّ ُُّّالع رکضو ونُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ  ُّ ُّ  ُّب ُُّّ ُُُّّّ ُُّّتازگیُّازُّسوتُّفرهنگس انُّزبانُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ

ُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّکُّاد ُّفا سیُّچا ُّشدهاُّنامُّفرهن ُّقرشیاُّبتاُّصتادُّمکستو اُّالص تراحُّمتنُّالصتحاحُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ  ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ

ُّعنوانُّشدهُّاستاُّبی ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّآنک ُّدلوهیُّبراتُّآنُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّآک دهُّشدهُّباشد ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّاگرُّببذیریمُّ  ُّحر تُّضم 4ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ

ُّد ُّزبانُّتازتُّبرُّحر تُّ سرهُّبرترتُّدا داُّمی ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّتوانُّچنونُّانگاشتُّ ت ُّصتاحلُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّص تراحُُُّّّ ُُّّ  ُُُّّّ

ُُّّب ُّناز یُّ  ا ُّخودُّ اُّازُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّص حاحُّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّبرترُّدانست  ُّاستتاُّبت ُُُُُُّّّّّّ  ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّکیتژهُّآنکت ُّد ُّشتعرتُّ ت ُّد ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ

ُّدیباچ ُّ  ابیُّمی ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّآک دُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُّص راحُّ ُُّّ ُُُّّّ اُّشالودۀُُُُّّّّ  ُّ ُّص حاحُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُّمیُُُّّّ  ُّخوانداُّکُّبیُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّگمانُّشتالودُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّۀُّهترُّچوتزُّازُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ

ُّخودُّآنُّبرترُّاست ُّدیگرُّآنک ُّکزنُّف عالُّمبال  ُّد ُّصفتُّ اُّمی ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ  ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ساند ُّ ُُُّّّ ُُّّ

ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّسخنُّدیگرُّد با ۀُّچگونگیُّآک دنُّآی ُّکُّحدی ُّاستت ُّاینکت ُّعهونقتیُّمنتزکتُّد ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ

ُّمقدم ُّل  نام  ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّمیُُُُّّّّ ُُُّّّگوید:ُُّّ ُُّّ ُّازُّی ُّآیتُّکُّحدی ُّفقطُّجمه ُّ»ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّاتُّ اُّ  ُّگتواهُّاستتُّآک دهُّکُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ

ُّباقیُّ اُّانداخ  ُّاست ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّد ستُّنمیُُّّ«ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّنماید ُُّّ ُُُّّّ ُّقرشیُّآیاتُّ اُّهمانُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُّّگون ُّ  ُّد ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّصتحاحُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّاستتُُُّّّ ُّ ُّ

ُُّّآک دهاُّکُّشایدُّموا دتُّ  ُّازُّی ُّآی اُّکاژهُّیاُّکاژه ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّهاییُّ اُّانداخ  ُّباشدُّیاُّبترآنُّافتزکدهُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ

                                                           
ُّ.545اُّص1ُّ ُّب ُّسرشرس یُّغالمحسونُّمصاحلاُّ 1
ُّ.267اهللُّصفااُّبخیُّاکلاُّصُّ ُّذبو 2
  281ُّ-280اُّص2ُّ ُّالعربیاتا یخُّاألد ُّ 0ُّ

  16ُّ-15 ُّدیباچ اُّص4ُّ



ُُّّالصُّراحُّ بیست و شش ُُّّ  ُّ ُّمُّنُُّّالصُّحاحُُّّ ُُّّ  ُّ ُُُّّّ ُّ  ُُّّ

ُّباشدُّانگشت ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّشما ُّاست ُّقرشیُّگاهُّآی ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّهاییُّ اُّگتواهُّمتیُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّآک دُّ ت ُّد ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّصتحاحُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ]تحقوتقُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ

ُُّّاحمدُّعبدال فو ُّعطا اُّچا ُّچها م[ُّنوامدهُّاست ُّد ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّصحاحُّ ُُّّ ُُُّّّاُّگاهُّعبتا ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّتیُّقرآنتیُّآک دهُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ

ُّشدهُّ  ُّهمُّازُّچشمُّجوهرتُّکُّقرشیُّکُّابن ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّمنظو ُّ]صاحلُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّلسانُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ[ُّدک ُّماندهُّکُّهتمُّازُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ

ُُّّچشمُّتوزبونُّاس ادُّعطا یُّنمون اُّعبا تُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّش ر ُّ»ُّ ٌُُّّمَۀٌُّ ُّذ ُّ  ُُُّّّق هوهتونَُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ت ُّبخشتیُّازُّآیت ُُُُُُّّّّّّ«ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ74ُّ ُُُُُّّّّّستو ۀُُُُُّّّّّ ُّ ُّ

ُُُُّّّّشعراءُّاست ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ

ُُّّد ُّ ُّصراحُّ ُُّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّبویُّازُّشنجاهُّآی ُّب ُّعنوانُّگواهُّآک دهُّشدهُّ ت ُّایتنُّهمت ُّیتاُّد ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّصتحاحُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ

ُّنوامد ُُُُُُّّّّّّهاُّکُّیاُّب ُّعنوانُّسخنانُّمردمُّازُّآنهاُّیادُّشدهُّاستاُّمانند:ُّیقال:ُّن ک ص ُّعهتیُّع ق ب و ت ُُُُُُُّّّّّّّ  ُّ ُّ ُّ  ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّ  ُّ  ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ

ُُّّصحاحُُّّ) ُُّّ 1080ُُُّّّتُُّّ ُّ ُّ ُُّّ(اُّ  ُّبخشیُّازُّآی ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ46ُّ ُُّّسو ۀُّانفالُّاست ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُّّ

ُُُُُُُُُّّّّّّّّّگاهُّمضمونُّی ُّآی ُّد ُّذهنُّجوهرتُّبودهُّکُّآنُّ اُّبتاُّدگرگتونیُّد ُّعبتا تُّآک دهُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ

ُُّّ ُُّّاستاُّمانند:ُّق د   ُّعهیُّاالن سان ُّ  ز ق  ُّق د  ا ُّ)  ُّ  ُُُّّّ  ُّ ُّ  ُّ ُّ ُّ ُُّّ  ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ  ُّ  ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُّصحاحُّ ُُّّ 565ُُُّّّتُُُُّّّّ ُّ ُُّّ(اُّ  ُّد ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّصراحُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّختودُّآیت ُّآمتدهُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ

ُُُّّّاست:ُّ ُّ ُّفق د   ُّعهو ُّ  ز ق  ُّ»ُّ  ُّ ُّ  ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ  ُّ  ُّ ُّاینُّ اُّهمُّبایدُّگفتُّ  ُّآی ُُُّّّ« ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّاتُّ  ُّد ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّصحاحُّ ُُّّ ُُّّآمدهُّکُّد ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّصتراحُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ

ُّنوامدهُّباشدُّبسوا ُّاندکُّاستاُّمانندُّدکُّآی ُّد ُّ هم  ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ َُُُّّّّهاتُّظ نَُّّ)ُُُُُُّّّّّّ  ُّ ُُّّ ُُُّّّصتحاحُُُّّّ ُُّّ 2180ُُُّّّتُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ(ُّکُّق ص تدُُُّّّ  ُّ  ُُُّّّ ُُّّ

ُّصحاحُّ) ُُّّ 727ُُُّّّتُُُُّّّّ ُّ ُُّّ(ُّ  ُّاینهاُّهمُّد ُّاینُّتصحو ُّب ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّصراحُُّّ ُُّّ ُُّّافزکدهُّشدهُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّد ُُّّانُُُُّّّّ

ُّدیگرُّاینک ُّد ُّگواهُّآک دنُّآی  ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُّّّّهتاُّد ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُّّّصتحاحُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّگتاهُّاشت باهُّکُّاف تادگیُّد ُّآیت ُّدیتدهُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُّّّّّ

ُّمی ُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّشوداُّکُّبایدُّگفتُّ  ُّلسانُّهتمُّازُّآنُّد ُّامتانُّنمانتدهُّاستت ُّبتراتُّنمونت اُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ وت  ُُُّّّ»ُّ ُّ ُّ

ُُّّن ن ش ز ها  ُّ  ُّ ُُّّاُّبخشیُّازُّآی ُُّّ«ُّ ُّ  ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ279ُّ ُّ ُّسو ۀُّبقرهاُّاینُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُّّّگون ُّآمدهُّاست:ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّثمَُّّن ن ش ز هاُّ»ُّ  ُّ  ُّ  ُّ َُُُّّّّ ُّصحاحُُُّّّ«ُّ)ُّ ُُّّ ُُُّّّلستانُُُّّّاُُّّ ُُّّ ُُُّّّ

1697ُُُّّّتُّ ُّ ُّ ُّ الوهمُّ»ُُُّّّ(یُُّّ ُّ ُّ ُُّّاُّبخشیُّازُّآی ُُّّ«ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّسو ۀُّمطف فونا0ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ  ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ الوُّ»ُّ ُُُّّّآمدهُّاستُّ)ُُّّ«ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّلسانُُّّ ُُّّ 4626ُُُّّّتُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ)ُُّّ

ُّگاهُّد ُّمعناتُّبرخیُّ هم  ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّهاُّد ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُّصحاحُُُّّّ ُُّّ ُُّّگواهُّقرآنیُّنوامدهاُّکلیُّد ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُّصراحُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّهمانُّمعنتاُُُُُّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ

ُُّّباُّگواهُّقرآنیُّآمدهُّاست ُّبراتُّنمون ُّد ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّصحاحُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّاُّبراتُّمعناتُّششتتُّ تردنُّآمتده:ُّک لَّتیُُُُُُّّّّّّ َُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ

ُّ ُُّّها  با :ُّأد ب ر ُّ)  ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ2729ُّ ُّ ُّ ُُّّ(اُّکُّد ُُّّ ُّ ُُّّ ُّصراحُُُّّّ ُُّّ ُُّّآمدهُّاست:ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّآی ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّک لَّیُّم د ب را ُّ»ُُّّ  ُّ ُّ  ُُُّّّ ُُّّد ُُُُّّّّ« ُُّّ َُّّ ُّصحاحُّ ُُّّ ُُّّ)همانجا(ُّمعناتُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ

ُُّّبرگردانودنُّبراتُّک لَّیُّنوامدهُّ  ُّد ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ َُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُّصراحُّ ُُّّ ُُّّهمونُّمعناُّباُّگواهُّآی ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّماُّک لَّتوهمُّعتنُّق ب ه ت  همُُُُّّّّ»ُّ ُّ  ُّ  ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ َُّّ ُّ ُُُُّّّّ»ُُّّ

ُُّّآمدهُّاست ُّد ُّمعناتُّت و لَّیُّنوزُّد ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ َُّّ ُّ  ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّصحاحُُّّ ُُّّ ُُُّّّ)همانجا(ُّآمده:ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّت و لَّیُّعن :ُّأع ر ض اُّکُّد ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ  ُّ  ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ َُّّ ُّ ُّصراحُّ  ُُّّ ُُُّّّ

ُُّّهمونُّمعناُّبرُّشای ُّآی ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّف  و ُّ»ُّ ُّلَّیُّعنهمُُّّ  ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّآمدهُُّّاست ُُّّ«َُُّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ



   بیست و هفت   يباچهد

ُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّگاهُّبخشیُّازُّآی ُّآک دهُّشدهُّکلیُّب ُّآی ُّبودنُّآنُّاشتا هُّنشتدهُّاستت ُّبتراتُّنمونت اُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ

ُّم ح وات ُّکُّم مات یُّ»  ُُُّّّ  ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّد ُّمدخ ُُُّّّ«ُُّّ  ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّصتحاحُُّّ)ُُُُُّّّّّحواُّ ُُّّ 2020ُُُّّّتُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّلستانُُُّّّاُُّّ ُُّّ 1058ُُُّّّتُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُُُّّّّّّکُّج ئ نتاُّبب ضتاُُُّّّ»ُُُّّّ(یُُّّ  ُُُُُّّّّّ  ُّ ُّ ُّ ُُُّّّعَۀۀ ُُُّّّ َُُُّّّ

ُُّّم ز جا  ُّ ُُّّد ُّمدخ ُُُُّّّّ«ُّ ُّۀ ُّ  ُّ ُّ ُُُّّّ ُّزجیُّ ُّ ُّصحاحُّ)ُُُّّّ ُُّّ 2085ُُُّّّتُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ(یُّکُُّّ ٌُُُُّّّّق یاط یرُُّم ق یْط ۀر ۀٌُُّّ»ُُُّّّ  ُّ  ُّ ُّْ ُّ  ُُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ت ُّد ُُُُّّّّ«ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّصتحاحُُّّ ُُّّ ُُُّّّ(ُّ598ُّ ُّ ُُّّازُُُُّّّّ(ُّ ُّ

ُُّّزبانُّمردمُّآمدهُّاست  ُّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ

ُّاندازۀُّبوش رُّآی  ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّهاتُّگواهُّد ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّصحاحُُّّ ُُّّ ُّصراحُُّّکُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّنوزُّیکسانُّاستاُّکُّاگرُّاندازۀُّچندُّآی ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ

ُُّّاندکُّد ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّصراحُُّّ ُُّّ ُُّّ م رُّازُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّصحاحُّ ُُّّ ُّاستاُّنمون ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّهاتُّبوش رُّمیُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّتوانُّنشانُّدادُّ ت ُّختالفُّآنُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ

ُُّّاستاُّمانندُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّکن ص ر ناهُّم نُّالقوم ُّالذینُّ  ذَّب واُّبآیات ناُّ»ُّ  َُُّّّ  ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ  ُُُُُّّّّّ ُّ  ُّ ُُّّ  ُّد ُُُّّّ«ُُُّّّ  ُّ ُُّّ ُُُّّّصتحاحُُّّ ُُّّ ُُُّّّ(ُّ2209ُّ ُّ ُّ ُُّّ(ُّکُُّّ ُُُُُُّّّّّّبت ُّنقت ُّازُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ

ُُّّآنُّد ُّ ُّ ُُّّ ُّلسانُّ ُُّّ ُُُّّّ(ُّ4261ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ(ُّآمدهُّاست:ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّکُّن ص ر ناهُّم نُّالقوم ُّ»ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ  ُُُُُّّّّّ ُّ  ُّ  ُُُّّّ »ُُُّّّ

ُُّّد با ۀُّحدی ُّبایدُّبگویمُّبسوا تُّازُّآنچ ُّب ُّنامُّحدی ُّد ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّصحاحُّ ُُّّ ُُُُّّّّیاُّ  ابهاتُّدیگترُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ

ُُّّآمدهُّسخنانُّصحاب اُّهمسرانُّیاُّنزدیکانُّشوامبراُّهمسرانُّصحاب اُّتابعانُّکُّدیگرانُّاستُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ

ُُّّن ُّسخنُّشوامبر ُّبنابرایناُّگاهُّقرشیُّ  ُّسخن ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّیُّ اُّدک ُّازُّآنُّمیُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّدیدهُّ ت ُّعنتوانُّحتدی ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ

ُُّّداش  ُّباشدُّباُّ هم ُّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّیقالُّ»ُُّّ ُُُّّّآک دهُّاستیُّنمون اُّد ُّکاژۀُُُّّّ«ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّفقت ُُّّ»ُّ ُّ ُُُّّّصتحاحُُُُّّّّ«ُّ)ُّ ُُّّ ُّاُّ ُّ ُّاُّص1ُُُّّّ ُُّّ092ُّ ُّ ُُّّ )ُُُّّّ

ُُُّّّگاهُّجوهرتُّبخشیُّازُّی ُّحدی ُّ اُّآک دهُّ  ُّتقریبا ُّمبهمُّکُّنا ساستیُّنمون اُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّثتالُُّّ»ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّنۀۀ ُُّّ ُُُّّّ

ُّ ُّ ُّاسفا ُّ  ذ ب   ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّن ُّعهوکمُّ ُّ ُُُّّّ ُّصحاحُُُّّّ«ُّ)ُّ ُّ ُُّّ ُّاُّ ُّ ُُّّاُّص1ُُُُّّّّ ُُّّ211ُّ ُّ ُُُّّّ(ُّ  ُّبخشیُّازُّسخنُّخهوف ُّدکمُّاُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّست ُّاس ادُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ

ُّعطا ُّد ُّشاک قیُّهمونُّصفح ُّبخیُّدیگرُّاینُّسخنُّ اُّمی ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّآک دُّکلیُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّتُّبرخالفُّآنچ ُّد ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ

ُُّّمقدم ُّخودُّبرُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّصحاحُُُّّّ ُُّّ ُّجوهرتُّد با ۀُّقرشیُّمیُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّگویدُّ ُُّّ ُّتُّنمی1ُّ ُّ ُُُُّّّّگویدُّ  ُّد ُّاینجاُّجتوهرتُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ

ُُُُّّّّبرُّ اکتُّسخنُّیاُّ  ابیُّ  ُّاینُّسخنُّ اُّازُّآنُّنق ُّ ردهاُّس مُّنمودهُّاست ُّجاللُّاینکت ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ

ُّد ُّهمون ُُّّ ُّ ُُّّ ُّجااُّقرشیاُّب ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّناسبتاُّسخنُّدیگرتُّازُّخهوف ُّدکمُّمتیُُّّمُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّآک دتتُّکُّد ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّلستانُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّهتمُُُُُّّّّّ ُّ

ُُّّآک دهُّشده ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّتُّ  ُّد ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّصحاحُُّّ ُُّّ ُّنوستاُّکُّاس ادُّعطا ُّهمُّیادتُّازُّآنُّنمیُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ند ُُُّّّ ُُُّّّ

ُُّّگاهُّد ُّ ُّ ُّصراحُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّحدیثیُّآمدهُّ  ُّد ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّصحاحُّ ُُّّ ُُّّکُّح یُّد ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّلسانُُّّ ُُّّ ُُّّهمُّنوامدهُّاستیُّد ُّمدخ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ

ُُّّعصا ُُُّّّاُّحدی :ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّع صَیَّۀُُُُّّّ ََُُّّّ ُُّّع ص ت ُّاهلل ُّکُّ سول   ُّد ُُّّ  ُّ ُُُّّّ  ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ  ُّ ُّلسانُّ  ُُّّ ُّتنهاُّآمدهُّ  ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّصَۀیَّۀُُُُّّّ ُّع ُُُُّّّّ َُّّ ُُُّّّقبوهت َُُّّ ُّ ُُُُّّّّاتُّاستتُّازُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ

                                                           

ُّ 164ا205اُّصُّالصحاحمقدمۀُّ 1ُّ



ُُّّالصُّراحُّ بیست و هشت ُُّّ  ُّ ُّمُّنُُّّالصُّحاحُُّّ ُُّّ  ُّ ُُُّّّ ُّ  ُُّّ

ُُُّّّس ه و مُّ)  ُّ ُّ ُّ2962ُّ ُّ ُّ ُّ )ُُُُُُُّّّّّّّ
ُُّّد با ۀُّشعرُّهمُّبایدُّگفتُّباُّاینک ُّصاحلُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّصراحُّ ُُّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّبرُّآنُّنبتودهُّ ت ُّجتزُّد ُّجایهتاتُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ

ُّاند یُّ  ُّآک دنُّگواهُّشعرتُّ اُّبایس  ُّمی ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّدیدهُّاستُّشعرتُّبواک داُّگاهُّشعرهاییُّآک دهُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ

ُُّّ  ُّد ُّ ُّ ُُّّ ُّصحاحُّ ُُّّ ُُّّکُّح یُّد ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّلسانُُّّ ُُّّ ُُّّهمُّنوامدهُّاست ُّبراتُّنمون اُّد ُّمدخ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّأننُّ ُّشعرُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّتُّاستتُُُّّّ ُّ ُُُّّّ

ُُُّّّازُّحضرتُّعهی) (: ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ

ُّ أنُّاُّالُّۀُّذُّيُّسُّمُّتُّیُّیُّأُّمُّیُّحُّیُّدُّرُّهُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّ]كۀلُّیُّثُُّّغۀاباتُُّّغُّلُّیظُُّّالقُّصُّرُّهُُّّ  ُّ َُّ  ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ  ُّ ُُّّ ُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّ ُّ َُّ َُّ  َُُّّ ُُّّ  ُّ ُُُُّّّ  َُُُّّّّْ َُّ ُُّّ  ُّ  ُّ  ُُُُّّّّ  ُُُّّّ

ُّ ُّأكُّیۀلُّكمُّبالسُّیُّفُُّّكُّیُّلُُّّالسُّیُّدُّرُّهُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّأضُّرُّبُُّّبالسیفُُّّرُّقابُُّّالكُّفُّرُّهُّ[ُّ  ُّ  ُّ  ُّ َُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ  ُّ ُّْ ُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّ ُّ َُّ َُّ َُُّّْ ُُُّّّ ُّ  ُّ ُُّّ ُّ  َُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُّّ ُّ ُُّّ1ُّ

ُُّّیاُّشعرُّشرُّازُّآنُّد ُّهمانُّصفح اُّد ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّصحاحُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ(ُّ2057ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ(ُّح م وتدا ُّآُُّّ ُّ  ُّ  ُّ ُُُُّّّّمتدهُّکُّد ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّصتراحُُّّ ُُّّ ُُّّکُُُُّّّّ

ُّلسان ُُّّ ُُُّّّ(ُّ180ُّ ُّ ُّ(ُّج م وعا ُّآمدهُّ  ُّاینُّد ستُّاستاُّکُّنشانُّمیُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ  ُّ ُُُُّّّّدهدُّ  ُّد ُّبر سیُّشعرهاُّنوتزُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ

ُُّّاس ادُّعطا ُّهموا هُّدقوقُّنبودهُّاست  ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ

ُّقرشیُّ  ُّهم  ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّجاُّنامُّگویندگانُّسخنُّ اُّمیُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّآک داُّگاهُّاینُّ ا ُّ اُّنکردهُّاستیُّنمون اُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ

ُّد ُّبوانُّمعنات ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ٌُُّّامرأۀُّل بَّۀٌُّ»ُُُّّّ َُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ]زنُّخو ُُّّ«ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّبرخو دُّکُّمهربُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُُُُُّّّّّّانُّباُّمردم[ُّنگف  ُّ  ُّایتنُّستخنُّازُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ

ُّابوعبودُّاستُّ)  ُّاین ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّهمُّیاُّد ُّنستخ ُّد ُّدست رسُّکتُّنبتودهاُّیتاُّد ُّمنبعتیُّدیگترُّنتامُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّدیگرتُّبتراتُّگوینتدۀُّایتنُّستخنُّدیتدهُّکُّبتراتُّشوشتگورتُّازُّسترد گمیُّخواننتدهُّکُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ

ُُّّشژکهشگرُّد ُّمراجع ُّب ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّص راحُُّّ ُُّّ ُّص حاحُُّّکُُّّ  ُُّّ ُُُُُّّّّّاُّآگاهان ُّنامُّگویندهُّ اُّانداخ  ُّاست( ُُُّّّ  ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ

ُّبازخوانیُّگ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّف  ُُّّ ُُّّهاُّب ُّگویندگانُّنوزُّهموا هُّیکسانُّنوست ُّد ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّصحاحُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّآمدهُّاستاُّقتالُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ

ُُّّالفر اء: ُّ ُّ ُّ ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّان هُّل ۀذ ُّف ۀرْ َۀ ُّفۀیُّالمۀا  ُّ ُّن ۀرْ َۀ ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ َُّ ُّْ  ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ َُّ ُّْ  ُُُّّّ ُّ  ُُُّّّ  ُُّّ(ُّ2470ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ(اُّ ت ُّد ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّلستانُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّهمتونُّستخنُّازُّزبتانُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ

ُّابن ُُُّّّالسکوتُّآمدهُّاستُّ)ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ0405ُّ ُّ ُّ ُُّّ( ُّد ُّمدخ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّمذتُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّاُّد با ۀُّ هم ُّم تذ ت ُّد ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ  ُّ  ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّلستانُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّآمتدهُّ ت ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ

ُّجوهرتُّآنُّ اُّازُّاصمعیُّنق ُّمی ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ندُُُّّّ ُُُُّّّّ(ُّ4187ُّ ُّ ُّ ُُّّ(اُّکلیُّاینُّ هم ُّد ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّصتحاحُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّازُّأ م تو ت ُّنقت ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ  ُّ  ُّ  ُُُّّّ ُّ

ُّمی ُُُّّّشودُّ)ُُُّّّ ُّ ُّ2491ُّ ُّ ُّ ُّ )ُُُّّّ

                                                           
ُّمعبرهاتُّستخت ُّمتراُّمتاد ُّبتکردهُّنتامُّحتود ُُُُُُُُّّّّّّّّ)چتوُّشورُّبوتش 1
ُُّّبسنجم انُّب ُّتو تمُّچتونُّدالک ُُُُُُُّّّّّّّزنتتمُّبرُّگتردنُّ تفُّا ُّخنتجتتر(ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ 



   بیست و نه   يباچهد

ُّد ُّآک دنُّمدخ  ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّهاُّبرُّشای ُّ یش ُّ هم ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّهاُّنوزُّهم ُّفرهنگهاُّیکسانُّنوس ند ُّبراتُّنمون ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ

ُُّّد ُّ ُّلسانُّ ُُّّ ُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّاُّب ر هانُّکُّب ر ه ن ُّازُّبرهُّگرف  ُّشدهاُّزیتراُّنتونُّآنهتاُّ اُّاصتهیُّندانست  ُّاستتاُّکُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ  ُّ  ُّ  ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ  ُّ  ُُُّّّ

ُُّّبرخیُّمانندُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُّمن هیُّ ُّ ُّاال  ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُّّنونُّ اُّاصهُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّیُّدانس  ُّکُّآنهتاُّ اُّازُّبترهنُّگرف ت ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّانتد ُّگذشت  ُّازُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ

ُُّّچنونُّاخ الفهاییاُّد ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّصحاحُُُّّّ ُُّّ ُّگاهُّنظمُّآک دنُّمدخ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُّّّّّهاُّب ُّهتمُّمتیُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّختو د ُّبتراتُّنمونت اُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ

ُّخ ن ُُّّشویُّازُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّخبعثنُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ(ُّ2105ُّ ُّ ُّ ُُّّ(ُّکُُّّ ُّ رزمُُّّ ُّ ُّ ُُّّشویُّازُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ردمُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ(ُّ2021ُّ ُّ ُّ ُُّّ(ُّآمدهُّاست ُّمدخ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّصتونُُُُُّّّّّ ُُُّّّ اُُُُُّّّّّ

ُُّّد ُّ ُّصونُّ ُّ ُُّّآک دهُّ  ُّناد ستُّاستاُّبرخالفُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّصراحُّ ُُّّ ُُّّلسانُُُّّّکُُُُّّّّ ُُّّ ُّ(ُّ2170ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ( ُّمتدخ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّت تاُُُُّّّّ ُُُُّّّّنوتزُّد ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ

ُُّّصحاحُّ ُُّّ ُّ(ُّ2269ُّ ُّ ُّ ُُّّ(ُّنوامدهُّاست ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ

ُّگاهُّبرخیُّ هم  ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّهاُّد ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُُُّّّصتحاحُُُُّّّّ ُُّّ ُّشُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّناد ستتُّاستتاُّماننتد:ُّمتاءشُّم ش تر ک شُّ)ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ  ُّ  ُّ ُّشُُّّ  ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ170ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ(ُّکُّإب ت  ُُُّّّ  ُُُُّّّّ ُُّّ

ُّ ُُّّط وا    ُّ)  ُّ ُُّّ  ُّ151ُّ ُّ ُُّّ( ُّد ستُّآنهاُّد ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُّصراحُُُّّّ ُُّّ ُّلسانُُّّکُُُُّّّّ ُُّّ ُّشُُُُّّّّاست:ُّماءشُّش تر ک شُّ)ُُُُّّّّ ُّ  ُّ  ُّ ُّشُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ2222ُّ ُّ ُّ ُّشُُُُُّّّّّ(ُّکُّإب ت  ُّط ترا شُُُُّّّّ ُُّّ  ُّ ُّ ُّ  ُُُُّّّّ ُُّّ

(ُّ2849ُّ ُّ ُّ ُُّّ( ُّد ُُّّ ُّ ُّصحاحُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ(ُّ1218ُّ ُّ ُّ ُُُّّربیعۀُُُُّّّ(ُُّّ ُُّّالص   ر تُّآمدهاُّاماُّد ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُّّّّ  ُّ  ُّ  ُّ ُّلسانُُّّ ُُّّ ُُُّّّ(ُّ1789ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ(اُّب ُّنُّ ُُّّق ُّازُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّصحاحُّ ُُّّ ُُُّّّ

ُُُّّّجوهرتاُّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّربیعۀُُُّّ ُُّّالو س ط یُّآمدهاُّیعنیُّهمانُّ  ُّد ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ  ُّ  ُّ  ُّ ُّصراحُُّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّآمدهُّکُّهمونُّد ستتُّاستت ُّد ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ

ُّصحاح ُُّّ ُُُّّّ(ُّ1207ُّ ُّ ُّ ُُّّ(ُّمعناتُّش ب ع ُّکُّش بَّع اُّیعنیُّثالثیُّمجردُّکُّمزیداُّازُّزبانُّیعقو ُّعکرُّهمُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ َُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ  ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ

ُُّّآمدهاُّکلیُّد ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّصراحُُّّ ُُّّ ُُّّهمانُّاستُّ  ُّد ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّلسانُّ ُُّّ ُُُّّّ(ُّ2165ُّ ُّ ُّ ُُّّ(ُّهمُّآمدهُّکُّهمونُّد ستُّاست ُّد ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ

ُّصحاح ُُّّ ُُُّّّ(ُّ2100ُّ ُّ ُّ ُُّّ(ُّد بُّ ُّ ُُُُّّّّا ۀُّدکُّنامُّحسنُّکُّحسوناُّشسرانُّحضرتُّفاطم ُّکُّعهی) (اُّچوتزتُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ

ُُّّنوامدهُّاستاُّبرخالفُّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّصراحُُُُّّّّ ُُّّ ُّلسانُُّّکُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ(ُّ659ُّ ُّ ُّ )ُُُّّّ

ُُّّگاهُّآنچ ُّد ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّصراحُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُّّآمدهاُّد ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّصحاحُُّّ ُُّّ ُُّّکُّح یُّد ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّلسانُُّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّهمُّنوامدهُّاستیُّبتراتُّنمونت اُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ

ُُّّد ُّمدخ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّکدنُّ ُّ ُُُُُُّّّّّّآمدهُّاستُّ  ُّم ودانُّمش قُّازُّم و دکنُّاستُّ  ُّنامُّاسبیُّاستتُّک   ُّ ُّایتنُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ  ُّ  ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ

ُُّّمعناُّد ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّمن هیُّ ُّ ُّاال  ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ(ُّ1005ُّ ُّ ُّ ُّ(ُّهمُّآمدهُّاستاُّنمون ُّدیگرُّإح ماضُّاستُّب ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ  ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّمعنتاتُّمتزاحُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ

ُُّّ ردنُّ  ُّد ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّصحاحُّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّنوامدهُّاستیُّمعناتُّشکوباییُّکُّشکوباییُّدادنُّد ُّ همت ُّع تزاُّنوتزُّد ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ  ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ

ُّصحاح ُُّّ ُُّّنوامدهُّاست ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ

ُّبرُّشای ُّنشان  ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّهاتُّبسوا تُّ  ُّازُّبرابرُّنهادنُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّصحاحُُّّ ُُّّ ُّصراحُُّّکُُُُّّّّ ُُّّ ُّب ُّدستُّمیُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّآیداُّمیُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّتوانُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ

ُّگفتُّنسخ  ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّاتُّ  ُّصاحلُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّراحُّصُّ ُُّّازُُُُُّّّّّ ُّصحاحُّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّد ُّدستُّداش  ُّکُّ ا ُّختودُّ اُّبترُّآنُّبنوتادُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ

ُّ ردهاُّد ست ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّترُّکُّمع برترُّازُّنسخ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّاتُّاستُّ  ُّاس ادُّعطا ُّبراتُّتصحو ُّخودُّب ُّعنتوانُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ



ُُّّالصُّراحُّ سي ُُّّ  ُّ ُّمُّنُُّّالصُّحاحُُّّ ُُّّ  ُّ ُُُّّّ ُّ  ُُّّ

ُُّّنسخ ُّماد ُّبرگزیدهُّاست ُّبراتُّنمون اُّد ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّصحاحُّ ُُّّ ُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّب   تیُّالتوال یُّآمتدهُّکُّختودُّعطتا ُّد ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ  ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ  ُّ  ُّ

ُُُّّّشانوشتُّ) ُّ ُّ ُُُّّّ2261ُّ ُّ ُّ ُُّّ(ُّآک دهُّ  ُّد س یُّد ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّلسانُُُّّّ ُُّّ ُّب   یُّالواد تُّاسُُُّّّ ُُُّّّ  ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ  ُّ ُُّّتاُّیعنیُّهمانُّ  ُّد ُُّّ  ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّصراحُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ

ُُّّآمدهُّاست ُّد ُّ هم ُّبهنناُّد ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّلسانُُّّ ُُّّ ُُُّّّ(ُّ056ُّ ُّ ُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّ(ُّازُّجوهرتُّستخنانیُّبتازگوُّشتدهُّ ت ُّاست ادُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ

ُُّّعطا ُّآنهاُّ اُّد ُّشانوشتُّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّصحاحُّ ُُّّ ُُُّّّ(ُّ2062ُّ ُّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ(ُّب ُّگون ُّنتاقصُّآک دهُّاستت ُّد ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّلستانُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ(ُّ710ُّ ُّ ُُُّّّ(اُُّّ

ُُّّسخنُّجوهرتُّ اُّد با ۀ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّنمانیۀ،ُُُُُُّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّنامُّجاییاُّآک دهُّکُّسبرُّد ستُّآنُّ اُّازُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّتكملۀۀُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّبتازگوُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ

ُّ ردهاُّیع ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّنیُّهمانُّ  ُّد ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّصراحُّ ُُّّ ُُّّآمدهُّاست ُّگاهُّد ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّصتراحُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّستخنیُّآمتدهُّ ت ُّد ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّصتحاحُُّّ ُُّّ ُُُّّّ

ُُّّنوامدهاُّباُّاینک ُّد ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُّلسانُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ(ُّ0100ُّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ(ُّازُّزبانُّجوهرتُّبخشیُّازُّآنُّسخنُّبازگوُّشدهُّاستت:ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ

ُُّّد ُّمدخ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّعنصُّ ُّاُّد با ۀُّ هم ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّعَیْص ۀَۀ.ُُُُّّّّ َُّ  ُّ َُُُّّّْ

ُّازُّبر سیُّ وتاهیُّ  ُّگذشتُّ کشنُّمی ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّشودُّ  ُّبسوا تُّ ستانُّ ت ُّد بتا ۀُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّص تراحُُّّ ُُّّ  ُُُّّّ

ُّسخنُّگف   ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّاندُّگفُّ ُُّّ ُُّّ ا ُّدیگرانُّ اُّبازگوُّ ردهُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّاندُّکُّازُّگویاییُّکُّ کشنیُّختودُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّص تراحُُُّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّبهترهُُُُُّّّّّ  ُّ ُّ

ُُّّنبرده ُّ ُُُُّّّّاند ُُُُّّّّ ُُُّّّ

ُّ

            آثار دیگر  

ُُّّجداُّازُّ ُُُُّّّّ ُّص راحُّ ُُّّ ُُّّاللغۀُُُُّّّّ  ُّمهحقاتُّالص راحُُّّکُُُُُّّّّّ ُُّّ  ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّع راضۀُُُّّّکُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُّالع رکضوونُّ  ُُُّّّ ُّ ُّ  ُّ ُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّ ت ُّشتویُّازُّایتنُّیتادُّشتداُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ

ُُّّالقراحُّب کم  ُّالصحاحُّاست  ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ  ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّگف  ُّشدهُّ  ُّاینُّاثترُّمجموعت ُّکاژه1ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّهتاییُّاستتُّ ت ُّبت ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ

ُُّّکاژگانُّ ُُّّ ُّ ُّصحاحُُّّ ُُّّ ُّافزُُُّّّ ُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّکدهُّشتدهُّاستت ُّ  تا ُّدیگترتُّبتاُّنتامُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّقتراحُّفرهنت ُّص تراحُُُُّّّّ ُُّّ  ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّاُّ ت ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ

ُّمجموع  ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّاتُّازُّکاژگانُّفا سیُّدشوا ُّد ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّصراحُّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّاستُّ  ُّمعناتُّبرختیُّازُّآنهتاُّ اُّحکتومُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ

ُُّّعبدالمجودخانُّب ُّفا سیُّسهورُّکُّهندتُّد ُّزیرُّخطُّعرضیُّهرُّصفح ُّازُّچا ُّسنگیُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ

ُّصراح ُُّّ ُُُُّّّّنگاش  ُّکُّسبرُّهم ُّآنهاُّ اُّمحمدُّقمرالدینُّگردآک دهُّکُّب ُّچتاُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّستنگیُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ1024ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ

ُُّّ انبو ُّضموم ُّ ردهُّاست  ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ2ُّ

                                                           

ُّ.204ک164ُُّّعطا اُّصُُّّالصحاحاُّۀممقدی505ُّاُّص1ُّاُّسزگوناُّ تا یخُّال و اثُّالعربی 1ُّ

ُّصُّراح 2ُّ ُُّّ ُّ.815تا807ُُّّاُّچا ُّسنگیُّ انبو اُّمحمدُّقمرالدیناُّصُُّّ 
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ُُّّنو الصُّباحُّفیُّأغالطُّالصحاحُّ  ا ُّدیگرُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ استُّ  ُّبرختیُّآنُّ اُّازُّقرشتیُّکُّنقتدتُُُُُّّّّّ

بنتده2ُُُّّّعطا ُّهمُّاینُّنقدُّ اُّخوهیُّمنصتفان ُّندیتدهُّاستت 1ُُُُّّّّاند جوهرتُّدانس  صحاحُّبرُّ

ُّتوانمُّد با ۀُّآنُّسخنُّگویم امُّکُّا نونُّنمیهنوزُّاینُّ  ا ُّ اُّندیده

ُّ سال ُّالمعرُّباتُّمنُّأعالمتُّب ُّنامُّ سال ُّدیگر ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ کُّاألجناسُّکُّأسماءُّالمعا فُّالمالئكۀُُُّّّ

کجودُّدا دُّ  ُّسزگونُّاح مالُّدادهُّازُّجمالُّیذ رهاُّصاحلُّالصحاحُّکُّاألجناسُّال یُّلم

هجرتُّد ُّ  ابخانت ُّعتاط 927ُُُُّّّّاتُّازُّآنُّ اُّهمُّباُّتا یخُّ  ابتُّقرشیُّباشد ُّکتُّنسخ 

0ُُّّدهد می(ُّنشان2501/2ُّافندتُّ)تر و اُّب ُّشما ۀُّ

استت ُّد ُّموتانُُُُّّّّمخ صرُّالصتحاحُّآخرینُّ  ابیُّ  ُّب ُّقرشیُّنسبتُّدادهُّشدهاُّ  ا ُّ

دانتدُّعطتا ُّاستت ُّکتُّ  تا ُّ اُُُُُّّّّّهم ُّمنابعاُّتنهاُّ سیُّ  ُّاینُّ  ا ُّ اُّازُّآنُّقرشیُّمتیُّ

تللو ُّشدهُّکُّجزُّانتد یُّاز861ُُُّّّداندُّ  ُّد ُّسالُّمیُّصحاحاخ صا تُّدقوقُّکُّحجومُّازُّ

 ا ُّعهمیُّکُّ کحو ُّشژکهشگران ُّدقوقُّاس ادُّعطتا 4ُُُّّّ اُّد ُّآنُّحذفُّنکردهُّاست ُّصحاح

انگوزدُّ ت ُّکتُّ  تا ُُُّّّجوهرتُّاینُّان ظا ُّ اُّبرمیُّصحاحد ُّمقدم ُّبسوا ُّا زشمند ُّبرُّ

جتوهرتُّحتذفُّشتدهُُُُُّّّّّصتحاحُّ اُّدیدهُّباشدُّکُّبراتُّنمون اُّبگویدُّ  ُّچ ُّبخشتهاییُّازُُّّ

یُّازُّکتاُّاست:ُّآیاتاُّاحادی اُّامثالُّیاُّشواهدُّشعرتُّکُّل ات؟ُّباُّتوجت ُّبت ُّاینکت ُّشتوُُُُّّّّ

 رُّاینُّ  ا ُّ اُّازُّقرشیُّندانس  ُّاستاُّچنونُّان ظتا تُّبجاستتاُّامتاُّشاستخیُّازُُُُُّّّّّهو 

ُّاس ادُّعطا ُّد ُّشیُّندا د ُُّّ

تللو ُّشدهاُّاگرُّباُّترجم ُّفا ستی861ُُُّّّازُّآنجاُّ  ُّاینُّ  ا اُّب ُّگف  ُّعطا اُّد ُّسالُّ

ُُّّصُّراحُّشدُّهمانُّهمُّهمراهُّبودُّ  ُّآشکا اُّمی ُُّّ  ُّ ُّشرُّاینُّ  تا اُّفرهنگتیُّتتازتُّبتُُُُّّّّاللغۀُّ 

گویداُّنوازُّفرهنگیُّکُّآموزشیُّکتُّ اُّتازتُّاست ُّچنانک ُّقرشیُّد ُّدیباچ ُّفرهنگیُّمی

                                                           
ُّ.505اُّص1ُّاُّسزگوناُّ تا یخُّال و اثُّالعربی 0ُّ

ُّ.164اُّعطا اُّصُّالصحاحُّمۀمقد 4ُّ

  404اُّص6ُّاُّسزگوناُّ ُّتا یخُّال و اثُّالعربی 1ُّ

ُّ.204اُّعطا اُّصُّالصحاحُّمۀمقد 2ُّ



ُُّّالصُّراحُّ 32 ُُّّ  ُّ ُّمُّنُُّّالصُّحاحُُّّ ُُّّ  ُّ ُُُّّّ ُّ  ُُّّ

گتانُّدانتیُّکُّاد ُّد ُّسترزمونُّختودُّفرهنگتیُُُُُُّّّّّّبرُّآنُّداش  ُّتاُّبراتُّنوآموزانُّکُّموانمای 

تازتُّ اُّب ُّشا سیُّترجم ُّ ندُّتاُّ اهُّدانشجوییُّبرُّجویندگانُّهموا ترُّگترددُّکُّفرزنتدانُُُّّّ

ایتنُّ تا 861ُُُُّّّّاتُّنماند ُّهنگامیُّ  ُّکتُّد ُّسالُّزُّاینُّ اهُّبهان گرف نُّازمان ُّ اُّد ُّ نا ه

تُّدکبا هُّفرضُّتواناییتُّب  سانداُّچ ُّنوازتُّکتُّ اُّبرُّآنُّداش  ُّتاا زشمندُّ اُّب ُّانجامُّمی

جوهرتُّ اُّد ُّهمانُّسالُّمخ صرُّ ردهُّکُّتدکینُّسازد؟ُّبندهُّاگترُّایتنُّ  تا ُّ اُُُُّّّّصحاحُّ

ُّ ُّازُّقرشتیُّاستتُّیتاُّنت  ُّا نتونُّچنتونُُُُُُُّّّّّّّتوانس مُّ کشنُّستازمُّ تُُّّگمانُّمیدیدهُّبودمُّبی

ُُُّّّصُّراحُُُّّّتُّباُّفرضُّد س یُّگف ا ُّاس ادُّعطا تُّهمانُّانگا مُّ  ُّاینُّ  ا ُّمی ُُّّ جمتالُُُّّّاللغۀۀُُّّ ت

ُّدلوهیُّباُّحتذفُّترجمت ُّفا ستیُّکُّبتاُّایجتازتُّ م ترُّد ُُُُُُُّّّّّّّقرشیُّاستُّ  ُّ اتبیُّفاض ُّب 

ُُُّّّۀُّصُّراحُُُّّّهاتُّسبسونُّفراهمُّآک دهُّکُّب ُّدلوت ُّآکازۀُّگست ردُُّّسده ُُّّ ُّ ت الُّآنُّ اُّبت ُّجمتُُّّاللغۀۀ،ُُُُّّّّ

ُّنگاش  ُّاست 861ُُُّّّقرشیُّنسبتُّدادهُّکُّسالُّتللوفیُّ اُّهمُّ

ُّ
 نکر االصباح فی اغالط الصراح 

اینُّ سال ُّ وچکیُّاستُّازُّمف یُّمحمدُّسعداهللُّد ُّسوزدهُّبرگُّبز گُّکُّهترُّبترگُّست ُُُُّّّّ

 انبو ُّضموم ُّشدهُّاست ُّاینُّ سال ُّ وچ 1024ُُّّسطرتُّ  ُّب ُّچا ُّسنگی29ُُّّس ونُّ

جوهرتُّاست ُّعطا ُّبتاُّتکوت ُُُُّّّّصحاحا ُّبرُّ ُّمقدم یکیُّازُّمس نداتُّمهمُّاس ادُّعطا ُّد

نگتاهی1ُُُّّّگویتد ُّستخنُّمتیُُّّاللغۀُُّّبرُّاینُّ سال ُّبا هاُّازُّس مُّقرشیُّبرُّجوهرتُّد ُّصراح

ُّگون ُّداک یهاست ُُّّ وتاهُّب ُّاینُّ سال ُّ کشنگرُّاین

گویتد:ُّ  تا ُّ امت ُّالنصتا ُّصتراحُّترجمت ُّصتحاحُُُُُُُُّّّّّّّّا ُّمیسعداهللُّد ُّآغازُّ سال 

قرشیُّمحمدُّبنُّخالدُّادیلُّل وتُّ ت ُّتتللوفیُّد ُّستن ُُُُُّّّّّجوهرتُّتللو ُّابوالفض ُّجمال

ششصدُّکُّهش ادُّکُّی ُّهجرتُّقدمُّب ُّ اهُّاخ  امُّگذاش  ُّد ُّافادۀُّمعانیُّل وی ُّکُّتتراجمُُّّ

عبا اتُّعربو ُّبه اتُّفا سو ُّنظورُّخودُّنداش  ُّاستُّکُّمزیدُّاع بتا ُّکُّاشت ها  ُّبحتدتُُُُّّّّ

                                                           

ُّ.205-167-164ُّاُّعطا اُّصالصحاحُّمۀمقد 1ُّ
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بت ُّ م ترُّ ستیُّازُُُُّّّّ سودهُّ  ُّمع مدُّکُّمعولُّعهو ُّجمهو ُّانامُّازُّخاصُّکُّعامُّگردیتدهُُّّ

ُُُُُُُُّّّّّّّّمؤلفونُّبودهُّباشدُّ  ُّد ُّتللوفاتُّخودُّباُّکجودُّتوسُّرُّبآنُّاس نادُّنفرمودهُّ   ُّ  ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ  ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ1ُُّّ

ُُّّصُّراحُُّّکتُّد ُّآغازُّب ُّترجم ُّکُّتوضو ُّدیباچ ُّتتازتُُّّ ُُّّ بت ُّفا ستیُّشرداخ ت ُّکُُُُّّّّاللغۀۀُُُُّّّّ ت

هتاُّبوشت رُّبت ُُُُّّّّا ُّ اُّد ُّدهُّفایدهُّکُّبوستُّبا ُّنگاش  ُّاست ُّد ُّبخیُّفایدهسبرُّ سال 

کُّشووۀُّبوانُّمعناتُّکاژگانُّد ُّآنُّشرداخ  ُّکُّسهوق ُّخودُّ اُّاللغۀُُّّصراحچگونگیُّساخ ا ُّ

[ُّگتاهیُّد ُّترجمت ُّلفتظُّمتوهمُُُُُّّّّّصتراحُّصتاحلُُّّ»]گویتد:ُُّّسازد ُّنمون ُّ اُّمیآشکا ُّمی

گهزا ُّسختُّ  ُّمراد ُّگهزا ُّبکسرُّ افُّالحركۀُّآک دُّمث ُّ کغ ُّبال سکونُّکُّغورمرادُّمی

 ُّبضمُّ تافُّهتمُّموترکدُُُُّّّّعجمیُّبمعنیُّگ ُّکُّالتُّشدیدستُّحالُّآنک ُّکهمُّجانلُّگهزا

مطترحُُُّّّصتحاحُّهاُّ اُّنسبتُّبت ُُّّکشویُّبودنُّترتولُّکاژهگاهُّشر2ُّ« ب ُّاینُّلفظُّاشهرست

آنکت ُّد ُُّّچنانک ُّجهعلُّ اُّبرُّجهجتلُّمقتدمُّآک دهاُّحتالُُُّّّ»   ُّگوید:ُّ ندیُّنمون ُّ اُّمیمی

0ُُُّّّ«ترتوبیُّبرعکرُّبودهُّاست ُّصحاح

غهتطُُّّصتراحُُّّاحلُّهاییُّ اُّ ت ُّبت ُّنظترُّکتُّصتُُُُّّّّگان ُّنوزُّکاژهد ُّبخیُّبابهاتُّبوست

ترجم ُّ ردهاُّآک دهُّاست ُّد ُّاینُّبخیاُّسخنُّکتُّگاهُّد ستُّاستُّکُّگاهُّناد ستتاُّکُُّّ

ترُّگتردد ُّنمونت ُّ اُّد ُُُّّّاتُّافزکدهُّاستُّتاُّمعناُّ کشنآمدهاُّنک  ُّصراحگاهُّهمُّبرآنچ ُّد ُّ

ُُُّّّخبُّۀ،ُّکاژۀُّ ٌُُُُّّّّطریقۀۀُُُّّّچنتونُّمعنتاُّشتدهُّاستت:ُُُُُّّّّّصتحاحُُّّب ُّثالثُّل اتاُّ  ُّد َُُُّّّّ ُّ ُُّّ متنُّ مت ُّاکُُُُّّّّ

ٌُُُُُّّّّّخرقۀُُّّكالسحا اُّاکُّ ُُّّ ُُُّّّعُّصابُّۀ،ُُّّ َُُُّّّ گوید:ُّاینُّیعنیُّنو دُّ ی ُّیاُّابرُّیاُّشا چ ُّمانندُّستربندُّاتُُّّمیُّ 

مختال ُّاستتُّاصت ُّختود ُُُُُّّّّّ«ُّکُّسربند»د ُّعرض ُّشرُّقولُّمصن :ُّنو دُّدیگرُّکُّابرُّ

کُّقاموسُّ اُّباُّصحاحُّد ُّاینجاُّحقُّباُّاکست ُّباُّاینُّحالاُّکتُّچونُّشووس  ُّمطالل4ُُّّ« ا 

فراترُّ ف  ُّکُّلفظُّآنُّ  ابهتاُّ اُُّّصحاحُّلفظُّ ندُّگاهُّازُّبوهقیُّکُّ   ُّمقایس ُّمیُّتا ُّالمصاد 

                                                           
ُّ.816اُّچا ُّسنگیُّ انبو اُّصُّصراح 2ُّ
ُّصُّراح 1ُّ ُُّّ ُّ.820اُّچا ُّسنگیُّ انبو اُّصُُّّ 
ُّ.819 ُّهماناُّص2ُّ
ُّ.822 ُّهماناُّص0ُّ



ُُّّالصُّراحُّ 34 ُُّّ  ُّ ُّمُّنُُّّالصُّحاحُُّّ ُُّّ  ُّ ُُُّّّ ُّ  ُُّّ

داک تُّ ردهُّاستت ُّنمونت ُّ اُُُّّّصراحُّنشاندهُّکُّآنگاهُّد با ۀُّصاحلُُّّصحاحب ُّجاتُّلفظُّ

ُّ آمده:ُّالمُّحُُّّصحاحبونوم ُّد ُّد ُّکاژۀُّمحقلُّمی  ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّقُّل:ُُُّّّ ُّ ُّالم ر ُّ   ُّ ُُُّّّدُّف ُُُّّّ ُُّّکُّد ُُّّ  ُّ ُّصراحُُّّ ُُّّ ُُُّّّمعناُّشدهُّاست:ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ

ُُُُُُُّّّّّّّ دی ُّ  ُّسبرُّسوا ُّنشوند ُّسعداهللُّمحقلُّ اُّاسمُّفاعت ُّگرف ت ُّکُّمتیُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّویتد:ُّآنُّ ت ُُُُّّّّگُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ

ُُّّدیگرتُّ اُّشرُّخودُّبرُّسوا تُّنشانداُّن ُّآنُّ  ُّخودُّشرُّسوا ُّنشوند  ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ1ُّ

ُُُُُُُُّّّّّّّّبر سیُّ وتاهُّ سال ُّ وچ ُّمف یُّسعداهللُّ اُّازُّآنُّ کتُّآک دمُّتاُّنشتانُّدهتمُّآنچت ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّ

ُّاس ادُّعطا ُّد ُّمقدم  ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّا ُّبرُُّّ ُُُّّّ ُُّّصحاحُُّّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّآک دهُّکُّاینُّچندُّصتفح ُّانتدکُّ اُّ دتُّبترُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّصتراحُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ

ُّقرشیُّمعرفیُّ ردهُّکُّقرشیُّ اُّب ُّنقدُّغورعاد ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّالن ُّکُّاف راُّکُّس مُّبرُّجوهرتُّم همُّستاخ  ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ

ُُُُُُُّّّّّّّاستاُّچ ُّاندازهُّاع با ُّدا د ُّدیگرُّاینک ُّ کشنُّشودُّدیگرانیُّهمُّ  ُّچنتونُّستخنانیُّ اُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ

ُُّّبازگوُّ رده ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّاندُّد ن ُّکُّنگاهُّ وتاهیُّبرُّ سال ُّ وچ ُّمف تیُّستعداهللُّ اُّازُّختودُّد یتغُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ

ُّداش   ُُّّ ُُُُّّّّاند ُُُُّّّّ ُُُّّّ

ُّا انُّخطاُّبسیُّاستدد ُّ ا کانُّقافه ُّآنُّ رُّخطاُّنکردُّ  ُّ اهیُّب ُّسرُّنبردُّ

ُّدا انُّخطاُّبسیُّاستهمُّد ُّ ا ُّداعو ُّ وُّآنُّبشرُّ  ُّزیستُّکُّهرگزُّخطاُّنکرد

 

 اللغۀصراح ها  نسخه

ُّازُّاینُّ  ا ُّنسخ  ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّهاتُّخطیُّبسوا تُّبرُّجاتُّماندهُّاستُّازُّجمه :ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ

ُُّّ ُّنسخ ُّمد س ُّنمازتُّخوتاُّنسخُّجهیاُّناسخُّبخا تاُّمو خ1ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ500ُّ ُّ ُُُُّّّّهجرتیُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ

ُُّّ ُّنسخ ُّ  ابخان ُّمجهرُّسنااُّ 2ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ448ُّ ُّ ُُّّاُّنسخاُّمو خُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ500ُّ ُّ ُُُُّّّّهجرتیُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ

ُُّّ ُّنسخ ُّ  ابخان ُّدانشگاهُّاسالمیُّعهوگرهاُّ 0ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ 6924529ُُّّ/9ُُُّّّک6ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّاُّمو خُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ500ُّ ُّ ُُُُّّّّهجرتیُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ

ُُّّ ُّنسخ ُّمد س ُّد اساتُّشرقیُّکُّافریقاییاُّ 4ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ44751ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّاُّمو خُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ500ُّ ُّ ُُُُّّّّهجرتیُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ

ُُُُُُّّّّّّ ُّنسخ ُّ  ابخان ُّآصفو اُّحوتد آبادُّد تناُّ 7ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ16ُّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ)ل تت(اُّنستخُّم ربتیاُّمتو خُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ500ُّ ُّ ُُُّّّ

ُُُُّّّّهجرتیُُّّ ُّ ُّ ُُّّ

                                                           
ُّ 821 ُّهماناُّص4ُّ
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ُُُّّّ ُّنسخ ُّمد س ُّعال8ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّیُّسبهساال اُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ112ُّ ُّ ُُُُّّّّاُّنسخُّسدۀُّسوزدهمیُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ

ُُّّ ُّنسخ ُّتازه5ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّمعرفیُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّشدۀُّ  ابخان ُّبنوادُّفا سُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّشناسیاُّشورازاُّمو خُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ500ُّ ُّ ُُُُّّّّهجرتیُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ

ُُّّد ُّدکُّسدۀُّاخوراُّچاشهاتُّسنگیُّبسوا تُّنوزُّازُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّص راحُُّّ ُُّّ ُّاللغۀُّ  ُُُُُُّّّّّّد ُّهندُّکُّایترانُّصتو تُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ

ُُُّّّگرف  ُّاستاُّازُّجمه ُّچا ُّسنگیُّ انبو اُّب ُّخطُّمحمدُّقمرالدیناُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ1024ُّ ُّ ُّ ُُُّّّهتُّ ق ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ

ُُّّد ُّ ُُّّاینجااُّبرخیُّازُّکاژگانُّکُّمصاد ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّص راحُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّاللغۀُُّّ  ُّ اُّبراتُّنمون ُّمیُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّآک یم ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ

ُّ



 

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

 

 دکاربرکم ایهایي از واژگان ناشناخته  نمونه
ُّ

ُُّّ]مُّزادُّۀ[ُّدانآبدست َُّ ُُّّ َُُُّّّ

ُُّّ] ُّضۀء[ُُّّآبدس ی ُّ ُّ َُّ ُُّّ

ُُّّ]كامُّخ[ُُّّآبکام  َُُُُُّّّّّ

ُُّّ]نُّدُّأُّۀ[ُُّّآذینده  ُّ ُّ  ُُُّّّ

ُُّّ]قُّۀُّباء[ُّآژ قن َُُُّّّ ُُُُّّّ

ُُّّ]نُّفُّیتُّۀ[ُُُّّّآ دهال ُّآشام  ُُّّ ُّ  ُُُّّّ

ُُّّ]أُّنُّۀج[ُُُّّّتاس ُّآکاز ُّ ُُُُُُّّّّ

ُُّّ]مُّقُّلُّب[ُّآما آهن  ُُّّْ  ُُُّّّ

ُّاُّبرُّه  ُّ ُُّّ]عُّصُّب[ُُُّّّ ُّ  ُّ َُّ ُُّّ

ُُّّ]سُّلُّهُّب[ُّد ازخان ُّاسل َُّ َُُّّْ ُُّّ

ُُّّ]شُّئُّیت[ُُُّّّشکوخندهُّاسل ُّ ُّ ُّ ُُّّ

ُُّّ]مُّرُّدُّ دُّۀ[ُُُّّّاس ره َُّ ُّ  ُّ ُّْ َُُُّّّ

ُُّّ]لُّفُّاح[ُُُّّّباتنگان ُّ  ُّ ُُُُّّّ

ُُّّ] ُّلُّجُّۀ[ُّگریزبا ان َُّ  َُُّّ ُُّّ

ُّ]هۀدج[ُّبا گور

ُُّّ]أُّرُّجُّۀحُّۀ[ُّشو بازه َُّ ُّ  ُّ  ُّ ُُُُّّّ

ُُّّ]كُّدُّكُّدُّۀ[ُُُّّّسندانُّکُّخایس ُّبان  َُّ  ُّ  ُّ  ُُُّّّ

ُُّّ]مُّزُّنُّد[ُُُّّّخوتتن ُّبخو   ُّ ُّ  ُُُّّّ

ُُّّ]مُّرُّكب[ُُّّبرنشس نی ُُّّْ َُُُّّّ

ُّبُّکُّنی ُّ ُّ ُُّّنُّبیذ[]ُُُّّّ  ُُّّ ُُّّ

ُُّّ]شُّقُّذ[ُُُّّّ نندۀُّمردمچشمب   ُّ  ُّ ُُّّ

ُُّّ]صُّریح[ُُُّّّنسلآموغبی ُُّّ َُّ ُُّّ

ُّ]أعراب[ُُّّبا بوابان

ُُّّ]مُّحُّر ت[ُُّّانگذانُّبوخ ُّ ُّ  ُّ َُُُّّّ

ُُّّ]فُّطُّأُّۀ[ُّبونیُّشخچی  ُّ  ُّ  ُُُّّّ

ُُّّ]رُّبُّد[ُُُّّّشرن  َُّ ُّ ُُّّ

ُُّّ]عُّقُّبُّۀ[ُّشژ َُّ ُّ َُّ ُُّّ

ُّشُّست ُّ ُّ ُّ]حُّثُّ[ُّناشو انودهُُّّ   ُّ ُُّّ
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ُُّّ]جُّلید[ُُُّّّشش  َُُُّّّ ُُّّ

ُُّّششمُّازُّ ردهدس  ُّشهو  

ُُّّباغُّندهُّک ُّ ُّ ُُُُّّّّ]ضُّریبُّۀ[ُُُُُّّّّّ یسندُّ  ُُُّّّ َُُُّّّ  ُّ ُُّّ

ُُّّ]فُّیُّزُّج[ُُُّّّشنج   ُّ ُّْ ُُُّّّ

ُّ ُّ]هُّدُّهُّدُّ[ُُُّّّشوش  َُّ  ُّ  ُّ ُُّّ

ُُّّ]شُّفارُّج[ُُُّّّشوشبا ه  ُّ ُُُُّّّ ُُّّ

ُُّّ]خُّشُّب[ُّتاه  ُّ  ُّ ُُّّ

ُّتُّرُّلُّ   ُّ ُّ ُُّّ]مُّرُّشُّح[ُُُُّّّّ   ُّ ُّْ  ُُُّّّ

ُُّّتک ُّ وهیُّ  ُّآنُّ اُّ ن ُُّّ

ُُّّ]عُّیُّبان[ُّخوانند ُُّّ َُُّّ ُُّّ

ُّ]تملیدُّاألدیم[ُُُّّّتمرین 

ُُّّ]فُّرُّصاد[ُُّّتود ُُّّ ُّْ  ُُُّّّ

ُُّّ]شُّیب[ُّتوفوز ُّ ُّ ُُّّ

ُُّّ] ُّكُّتُّۀ[ُّخج   ُُّّْ َُّ ُُّّ

ُُّّ]ناصُّح[ُّد زت  ُّ ُُُُّّّّ

ُّدُّ ُّک  ُّ  ُّ ُُّّ]شُّعُّب[ُُّّ   ُّ  ُّ ُُّّ

ُُّّ]قُّلُّب[ُّدس وان ُُّّ ُّْ ُُُّّّ

ُُّّ] ُّنیج[ُّدفژکُُّّ َُُُّّّ ُُّّ

ُُّّ]دُّیاپۀذ[ُّدکشوذ ُّ َُُُُّّّّ ُُّّ

ُُّّزُّح[ُُّّ ]قُُّّافزا دی  ُُّّْ

ُُُّّّ ُّس یُُّّ ُُّّ ُُّّ]جُّلُّدُّۀ[ُُّّ  َُّ َُُّّْ ُُّّ

ُُّّ]أرُّجاب[ُّ کدگانیُّ ُُّّ  ُّ ُُُّّّ

ُّ کزُّ ُّشی ُّ  ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ]یۀمُّالهُّیاج[ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ

ُُّّ]دُّیباجُّۀ[ُّ کگاهُّ َُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ

ُّبُّز یی ُُّّ]حُّلُّب[ُُّّ   ُّ ُّ ُُّّ

ُّزمونُّ ُّست ُّ  ُّ ُُّّ ُُّّ]جُّدُّد[ُُُُّّّّ َُّ َُّ ُُّّ

ُُّّ]قُّطُّب[ُّس ون ُُّّ ُّْ ُُُُّّّ

ُُّّ]مُّیُّسُّج[ُّسرُّ ا  َُّ َُُُُّّّّْ

ُُّّ]غُّرُّد[ُّسما کد ُّْ  ُّ ُُّّ

ُُّّ]شُّقُّب[ُّسمج ُّْ  ُّ ُُّّ

ُُّّ]مُّضُّبُّۀحُّۀ[ُّزن ُّسن ُّآتی َُّ ُّ  ُُّّْ َُُُّّّ

ُُّّ]أُّصُّد[ُّشاما چ   ُّ ُُُُّّّ

ُُّّ]رُّیُّحان[ُّشاهُّسبرغمُُّّ ُُّّ  َُُّّ ُُّّ

ُُّّ]مُّراُّجاتُّس و ُُّّشل ُّح[ُُّّ 

ُُّّ]كعُّب[ُّش الن ُُّّ  ُُُُّّّّ

ُُّّش رُّجُّوان ُّآبس نُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ  ُّ ُُّّ ُّ]فارنج[ُُُّّّ

ُُّّ]نُّتُّۀح[ُّشهمُّد خ انُُّّ ُّ ُُُُُُّّّّ

ُّشُّواتُّنر ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ]خُّرُّب[ُُّّ   ُّ  ُّ ُُّّ

ُّ]عرب[ُّشهربا ُُّّ

ُُّّ]عُّلُّبُّۀ[ُّشوردکش ُُّّ َُُّّْ ُّ ُُّّ

ُُّّ]إبُّریج[ُّشورزن ُُّّ ُُّّ  ُُُُّّّّ

ُّ]حبابُّالماء[ُّغوزۀُّآ 



ُُّّالصُّراحُّ 38 ُُّّ  ُّ ُّمُّنُُّّالصُّحاحُُّّ ُُّّ  ُّ ُُُّّّ ُّ  ُُّّ

ُُّّ]حُّصُّب[ُّفرکزین ُُّّ َُّ َُّ ُُّّ

ُّ]تیس[ُّقچقا ُُّّ

ُُّّ]رُّ افُّد[ُّقد هاتُّسق ُُّّ  ُُُّّّ َُّ ُُّّ

ُّقُّوُّ   ُّ ُُّّ]جُّیُّیبُّۀ[ُُّّ  َُُّّ َُُّّ ُُّّ

ُّقُّومُّتن ُّزین ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ]جُّدیدۀُّالسُّرُّج[ُُُّّّ  ُّْ َُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ َُّ ُُّّ

ُُّّ]كُّۀخ[ُّهُُّّ از ُّ ُُُُّّّ

ُُّّ]هُّلُّبُّۀ[ُّ اسموت َُُّّْ ُّ ُُّّ

ُُّّ]شُّعُّاب[ُّدکزُّ اس  ُّ  ُّ  ُّ ُُّّ

ُّ بچ ُّشُّست ُّ  ُُُّّّ ُّ ُُّّ]مُّجُّدُّح[ُّشو ُُُّّّ َُّ  ُّ  ُُُّّّ

ُُّّ]شُّریجُّۀ[ُّ ج ُُّّ َُّ ُُّّ  ُّ ُُّّ

ُُّّ]حُّدُّج[ُّ ژان ُُّّ  ُّ  ُّ ُُّّ

ُُّّ]كُّلُّاء[ُُّّگاه ش ی ُّ  ُّ ُُُّّّ

ُُّّ]فُّحُّیح[ُّ شویُّآکازُّشوستُّافعیُُّّ ُّ ُّ  ُُُّّّ

ُُّّ]نُّرُّد[ُّ ف گیُّللُُّّ  ُّ  ُُُّّّ

ُُّّ]خُّلُّد[ُّ ال مو ُُّّ ُُُّّْ ُُّّ

ُّ ُّ]ماسُّخُّیُّ[ُّ مانگر  ُّ  ُّ ُُُُّّّّ

ُُّّ]صُّۀح[ُّ وهُّاس وخ ُّ  ُّ ُُّّ

ُُّّ]جُّرُّدُّبان[ُّبانگرده َُُُّّّ ُّْ َُّ ُُّّ

ُُّّكُّبُّۀ[]ُُّّگرکه ُّ یسمان َُُُُّّّّ

ُُّّ]مُّعاهُّد[ُُُّّّگزیدگر َُّ ُُّّ  ُُُّّّ

ُّ]إخذ[ُُُّّّگورانی

ُّما ُُّّماهی ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ]سُّماهیج[ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ َُّ ُُّّ

ُُّّ]قُّصُّب[ُّماشو ه َُّ  ُُُّّّ

ُّمُّ ُّ ُّششم ُّ ُُُّّّ ُُّّ]عُّثُّۀ[ُُُُّّّّ ُّ   ُّ ُّ ُُّّ

ُُّّ]جُّعُّد[ُُُّّّمرغول  ُّ َُّ ُُّّ

ُُّّ] ُّبُّأ[ُّمرگامرگیُُّّ ََُُّّ ُُّّ

ُُّّ]غُّرُّب[ُّناسو  ُّْ  ُّ ُُّّ

ُُّّ] ُّغُّد[ُُُّّّجام نان ُّْ َُّ ُُّّ

ُُّّ]عُّصُّب[ُّنو دُّسختُّشوچوده  ُّ َُّ ُُّّ

ُُُّّّنیُّکُّلُّخُُّّ  ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ]جُّۀالُّح[ُُّّ  ُُُّّّ َُّ ُُّّ

ُُّّ]رُّمُّاح[ُّگرُُّّنوزه ُّ  ُّ َُّ ُُّّ

ُُّّکُّ ُّسُّ  ُّ ُُّّ]قُّمُّحان[ُُّّ  ُُّّ َُّّ ُُُُّّّ

ُُُّّّکُّ ُّ اکُُّّ ُُّّ  ُّ ُّ]صُّرُّدُُّّ   ُّ  ُّ ُّ]ُّ

ُّ]میقات[ُُّّگاهُّکُّجاتُّآنُّهنگام

ُُّّ]حُّبُُّّالغُّمام[ُّیخچ ُُّّ ُُّّ  ُُُُّّّّ ُّ َُّ ُُّّ

ُّ ُّ]قُّدُّ[ُّیرنداق  ُُُّّّ

ُُّّ]دُّجاجُّۀ[ُّی ُّزغوت ُّ یسمانُُّّ َُّ ُُّّ َُّ ُّ

ُّ



 

 

 

 

 

 

                           هایي از مصادر ساده و مرک ب نمونه
ُّ

ُُّّ]نُّضُّح[ُّشاشودنُُّّآ ُّ ُّْ  ُُُّّّ

ُُّّ]إسُّجاح[ُّآسانُّداش نُّکُّد گذاش ن ُُّّ  ُّ ُُُّّّ

ُُّّ]إشُّرُّئُّباب[ُّاس وخُّ ردنُّکُّد نگریس نُُّّ ُُُّّّْ ُّ ُّْ ُُُّّّ

ُُّّ]مضارُّبُّۀ[ُّانبازتُّ ردنُّب ُّمالُّکُّتن ََُُّّ ُُّّ ُُُّّّ

ُّ]مداكاۀ[ُّانبوهیُّ ردنُُّّ

ُُُّّّانُّدخسودنُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ]عُّۀُّذ[ُُُّّّ   ُّ َُّ ُُّّ

ُُّّ]كُّیُّد[ُّبدسگالودنُُّّ  ُّ ُُُّّّ

ُُّّ]اطُّلُّیُّفاء[ُّبرُّزمونُّچفسودنُُّّ ُُُّّّْ ُُّّْ ُُُّّّ

ُّ]تضریب[ُّبرآغالودنُُّّ

ُُّّ]میاهُّبُّۀ[ُّبرابرتُّدکیدنُّدکُّاسل ََُُّّ ُُُُُّّّّّ

ُُّّ]حُّدُّء[ُّبرچفسودنُّبرُّجاییُُّّ َُّ َُّ ُُّّ

ُُّّ]بُّلُّخ[ُّمنشیُّ ردنُُّّبز گ  َُُُُّّّّ

ُّدی ُّ اُّبازایس انودنُّازُّجو 

ُُّّ]فُّثُّأ[ُُّّب ُّآ  ُّْ ُُُّّّ

ُّ]رسۀب[ُُُّّّب ُّت ُّنشس نُّچوزتُّد ُّآ 

ُُّّ]نُّجُّأ[ُُّّب ُّچشمُّ ردن  ُّ  ُُُّّّ

ُّ]مكاتبۀ[ُّبهاتُّبندهُّبرُّکتُّبریدهُّ ردنُُّّ

ُّجهتُّجوژهُّبورکنُّآک دنُّب 

ُّ]استفراخ[ُُّّداش ن

ُُّّ]تعهُّد[ُّبوما ُّداش نُُّّ  ُّ ُُُُّّّّ

ُُّّ]عُّیادُّۀ[ُّبوما شرسیُّ ردنُُّّ َُّ ُُّّ ُّ ُُّّ

ُّ]تلۀیح[ُّشرن ُّدادنُّجام ُّ اُُّّ

ُُّّ]إرُّماد[ُّشس انُّ ردنُّناق ُُّّ ُُّّ  ُّ ُُُّّّ

ُُّّ]نُّثیث[ُّترائودنُّخو ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ

ُُّّ]رُّشُّح[ُّترابودن ُّْ َُّ ُُّّ

ُُّّ]نُّفُّیت[ُّ ُّجوشانُُّّتورکُّزدنُّدی ُّ ُّ  ُُُّّّ

ُُّّ]قُّلُّب[ُّجام ُّباشگون ُّ ردنُُّّ ُّْ ُُُّّّ

ُُّّ]خُّضُّد[ُّخا ُّد ختُّخشودن ُّْ  ُّ ُُّّ



ُُّّالصُّراحُّ 40 ُُّّ  ُّ ُّمُّنُُّّالصُّحاحُُّّ ُُّّ  ُّ ُُُّّّ ُّ  ُُّّ

ُُّّ]خُّضُّد[ُّخایودنُّچوزتُّ اُُّّ ُّْ  ُّ ُُّّ

ُُّّ]هُّمُّرُّجُّۀ[ُّخبرُّ اُّشو یدهُّ ردنُّ َُّ  ُّ  ُّ َُّ ُُّّ

ُُّّ]نُّشیج[ُّخب ُّگریس ن ُُّّ  ُُُّّّ

ُُّّ]شُّرُّج[ُّخرهُّ ردنُّخشتُّ اُُّّ ُّْ  ُّ ُُّّ

ُّ]شذب[ُّخشاکهُّ ردن

ُُّّ]رُّ ُّب[ُّخف نُّشورُّکُّج راتُّشدنُُّّ  ُّ َُّ ُُّّ

ُُّّ]إقُّراء[ُّخوانانودنُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّْ

ُّ]مطایبۀ[ُّمنشیُّ ردنُّباُّهمُُّّخو 

ُّد ُّشو انودنُّسرُّ اُّب ُّشس ن

ُُّّ]تصُّیئۀ[ُُُّّّچنانک ُّ یمُّازُّکتُّشاکُّنشود ُُّّ ُّ ُُُّّّ

ُّد آشو دنُّشُّست ُّ  ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ]لُّتُّ[ُُُّّّ  ُُُّّّ

ُّ]استحصاد[ُُّّشدنُّباُّهمد تاف  

ُّد خو دنُّ ن ُّکُّد خو انودن

ُُّّ]إشُّراب[ُّ ُُّّ ُّْ ُُُّّّ

ُُّّ]أُّزُّ ح[ُُّّد  شودهُّکُّترنجودهُّشدن ُّ  ُّ ُُُُّّّ

ُّ]تردید[ُُُّّّدکُّدل ُّگردانودن

ُُّّ ُّستُّ ردنُّچوزتُّ ا ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ]إصُّمات[ُُّّ  ُُّّ  ُّ ُُُّّّ

ُّ]تقعیبُّالكالم[ُّدنناکُّ ر کتُّآژن 

ُُّّ]أنُّح[ُّزحودنُّ ُُُُّّّّْ

ُُّّ]تأهُّب[ُُّّساخ گیُّ ردن  ُّ ُّ ُُُّّّ

ُُّّ]رُّفاء[ُّسازکا ُّآمدنُّکُّبرچفسانُّشدن ُُّّ ُّ ُُّّ

ُُّّ]تُّۀُّطُّئُّۀ[ُّسبرانودنُُّّ  ُّ ُّ  ُّ  ُُُّّّ

ُُّّ]حُّجُّحُّجُّۀ[ُُُّّّسبسایکیُّبازُّ ف ن َُّ َُّ  ُّ َُّ ُُّّ

ُُّّ]إلُّثاث[ُّس وهودنُُّّ ُُُُُُّّّّّّْ

ُّسرُّشُّستُّ ردن ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ  ُُُّّّ ُُّّ]طُّأُّطُّأُّۀ[ُُُّّّ  ُّ  ُّ ُّْ  ُّ ُُّّ

ُُّّ] ُّأُّب[ُّسرُّد ُّ یُّشدنُّازُّشرم َُُّّْ ُُّّ

ُّسرُّد کاُّداش نُّازُّتکبُّر  ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ]سُّمۀد[ُُّّ ُّ ُّ  ُّ ُُّّ

ُّحاب[ُُُّّ]نُُّّسرفودنُّش ر

ُّ]تلبید[ُُُّّّسریشمُّ ردنُّبرُّموت

ُّ]مكاتبۀ[ُُُّّّسوتُّیکدیگرُّنوش  ُّ ردن

ُُّّ]سُّباحُّۀ[ُُّّشناک تُّ ردن َُّ ُُّّ ُّ ُُّّ

ُّ]تحرید[ُُّّطاقُّخمانودن

ُُّّ]نُّكُّث[ُّغازُّگردانودنُّششمُّ نان ُّ ا ُّْ  ُُُّّّ

ُّ]رسۀب[ُُّّفرکُّ ف نُّچشمُّب ُّم ا ی

ُّ]إیقاد[ُُّّفرکزانودن

ُّ ُّ]بُّجُّ[ُّ فانودنُّ یی َُُُّّّ

ُُّّ]رُّأُّب[ُُّّ فشورُّ ردن َُُّّْ ُُّّ

ُُّّ]تُّیُّحُّیُّح[ُّگهوُّ کشنُّ ردن ُُّ ُّ  ُّ ُُُّّّ

ُُّّ]هُّیاءُّۀ[ُُّّگوا انُّشدنُّطعام َُّ َُُُّّّ ُُّّ

ُُّّ]نُّشُّأ[ُُُّّّگوالودن ُّْ  ُُُّّّ

ُُّّ]سُّحُّت[ُّگوشتُّازُّاس خوانُّ ندیدن  ُّ َُّ ُُّّ

ُُّّ]معالُّجُّۀ[ُّمرکسودنُّب ُّبوما  َُّ  ُُُُُُّّّّّّ
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ُُّّ]قُّصُّد[ُُُّّّموان ُّ ف نُّد ُّهرُّچوز  ُّ  ُُُّّّ

ُُّّ]زُّهادُّۀ[ُُُّّّناخواهانیُّنمودن َُّ ُُّّ َُّ ُُّّ

ُُّّ]ترنُّح[ُّناکیدنُّازُّمس ی  ُُّّ ُُُّّّ

ُُّّ]شُّمُّج[ُّنکندهُّ ردنُّجام   ُّ  ُّ ُُّّ

ُّ]تلهیج[ُُّّنها تُّدادن

ُّک زیدنُّنوکنامیُّکُّبدنامی

ُُّّ]قُّشُّب[ُُّّ اُّخود ُّْ  ُُُّّّ

ُُّّ]تُّأُّریخ[ُُّّکقتُّشوداُّ ردن ُُّّ ُّْ  ُُُّّّ

ُُّّ]ممالُّحُّۀ[ُّهمشورگیُّکُّهمسفرگیُّ ردن َُّ  ُُُّّّ ُُُّّّ

ُّ]مماثۀ[ُّیا مندتُّ ردنُّبرُّ ا ت

ُُّّ]مراقُّبُّۀ[ُُّّ ردنبونیکدیگرُّ اُّنگاه َُّ ُُُّّّ ُُُّّّ

ُّ



 

 

 

 

 

 ةاللغ      ص راح نوشت ویژگیهای نگارشي نسخۀ دست
ُّ

 (ُّنگا  ُّچها ُّصامتُّ اُّچاُّژاُّگ:1ُّ

ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّهاُّمانندُّشُّراُّشتیُّکُّ   ُّ ُُُُّّّّزُّد ُّبرخیُّکاژهنوش  ُّشدهُّاستاُّجُّببوش رُّب ُّصو تُُّّپ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ت ُُُُُُُّّّّّّّ

ُّاند:ُّگوسبندُّکُّگوسبند ُُّّهاُّب ُّهرُّدکُّصو تُّنوش  ُّشدهبرخیُّکاژه

ُّنوش  ُّشدهُّاست:ُّچوژهُّکُّجوژه ُُّّجهمُّب ُّهمونُّصو تُّکُّیاُّب ُّصو تُُّّچ

ُّنوش  ُّشدهُّاست:ُّدفژکُّکُّدفزک ُُُّّّزهمُّب ُّهمونُّصو تُّکُّیاُّب ُّصو تُُّّژ

استُّ)  ُّبت ُّنگتا  ُّامترکزتُّبرگردانتدهُُُُُّّّّّنوش  ُّشدهُُّّکجاُّب ُّصو تُّد ُّهم ُّگ

ُّشد( ُُّّ

ُّهاتُّفا سیُّمانند:ُّسطبر ُُّّد ُّبرخیُّازُّکاژهُّتـب ُّجاتُُّّط(ُّنگا  2ُّ

ُّمانند:ُّتشنگیاُّبوما تُّکُّشورت ُُُّّّيشایانیُّد ُّاسمهاُّب ُّصو تُُّّي(ُّنگا  0ُّ

یاف ت ُّبت ُّهتاءُُُُّّّّهاتُّشایانشده(ُّد ُّکاژه(ُّنشان ُّهمزهُّ)  ُّبه رُّاستُّگف  ُّشود:ُّیاتُّنوم 4

ُّفوظاُّبراتُّنشانُّدادنُّاضاف ُّمانند:ُّ ازۀُّازُّنیاُّشومان ُّخمر غورُّمه

جتاُّبت ُُُّّّاندُّ)  ُّد ُّهمت ُّنوش  ُّشدهآنچ کُّآنک ب ُّصو تُُّّآنچهکُّآنکه هاتُّ(ُّگاهُّکاژه7

ُّنگا  ُّامرکزتُّبرگرداندهُّشد( ُُّّ

اُّماننتد:ُّجامهتااُّتوشتهاُّ) ت ُّبت ُُُُُُّّّّّّهـا بس نُّباُّنشان ُّشایانیُّب ُّهنگامُّجمعهاءُّ(ُّانداخ ن8ُّ

ُّهاُّبرگرداندهُّشد( کُّتوش هاُّصو تُّجام 

ُّجاُّب ُّصو تُّچسبودهُّاستُّمانند:ُّبجهتاُّبوقتاُّبوکبا  حرفُّاضاف ُّهم ُّبه(5ُّ
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هاتُّمخ ومُّب ُّال ُّب ُّصو تُّهمتزهُّ)یتاتُُُُّّّّ(ُّنشان ُّاضاف ُّکُّصفتُّکُّموصوفُّد ُّ هم 6

ُّياُّمانند:ُّتوزیهتاءُّدنتداناُّشرهتاءُّز دُّ یتزهُّ) ت ُّبت ُّصتو تُُُُُُُُّّّّّّّّيشده(ُّاستُّن ُّنوم 

ُّبرگرداندهُّشد( ُُّّ

ُّ اُّبراتُّجاندا ُّکُّبوجانُّب ُّ ا ُّبردهُّاست ُّباُّتوج ُّب ُّاینک ُّد ُّ سال وي کُّاو ضمورُّ(9ُّ

ُُّّعُّراضۀُّالعر ضیُّینُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ اتُّباشتدُّازُّ تا بردُّکیتژۀُُُُّّّّگون ُّآک دهُّاستاُّشایدُّنشتان ُّنوزُّهمونَُّ

ُّزبانیُّد ُّآنُّزمانُّد ُّفرا کد ُّ

ُُّّ(ُّب ُّ ا ُّبردنُّهرُّباُّنشان ُّجمعُّهااُّمانند:ُّجُّمُّا ُُّّالناسُّ:ُّمردمُّد آموخ 10 ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُّ  ُّ ُُُّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ  ُّازُّهرُّجایهتاتُُُُُّّّّّ

ُّمخ ه  

د ُّ نا ُّآنهاُّ کشتنُّشتدهُّاستت 2ُُُُُّّّّّک1ُُّّهاُّکُّدکُّشما ۀُّهاُّباُّنشان (ُّکزنُّکُّبا ُّ هم 11

ُّمثالُُّّبراتُّنصرُّینصرُّاینُّنشان  ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ -یعنتیُّازُّدکُّعتونُُّّ، 1عع ف ا ض هاُّ اُّآک دهُّاست:ُُُّّّ

ُّالفع ُّماضیُّکُّمضا  ُّد ُّآنُّبا اُّنخس ونُّمف وحُّکُّدکمونُّمضمومُّاست ُُّّ

آک دهُّاستُّ) ت ُّمتاُّنخست ونُّ اُُُُُّّّّّجمع و معروف اُّبراتُّدکُّکاژۀُّم کُّج (ُّدکُّنشان 12ُّ

ایمُّتاُّبتاُّنشتان ُّفعت ُُُُّّّّ اُّآک ده معروفنگهداش  ُّکُّب ُّجاتُّدکمونُّنشان اُّهمانُّکاژۀُّ

ُّم عدُّتُّاش باتُّنشود ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ  ُّ ُّ ُُُّّّ )ُّ

اند ُّبتاُّتوجت ُّبت ُّاینکت ُّایتنُُُُُُّّّّّّهاُّب ُّفا سیُّمعناُّشده(ُّگاهُّد ُّحاشو ُّ  ا ُّبرخیُّکاژه10

انداُّ کشنُّاستُّ  ُّبوش رُّآنهاُّافتزکدۀُّبرختیُُُّّّآک دهُّشدهُّعبرهانُّقاطمعانیُّبوش رُّازُّ

ُّاستت ُّد ُّایتنُّتصتحو اُّهمت ُّآنهتاُّ اُُُُُُّّّّّّصتراحُُّّخوانندگانُّیاُّ اتبانُّشرُّازُّصتاحلُُّّ

ُّایم ُُّّانداخ  



 

ُّ

 

 

 

 

 چگونگي روش کار در این تصحیح
ُّ

د ُّاینُّتصحو ُّ  ُّبرشای ُّنسخ ُّخطیُّمد س ُّنمازتُّخوتُّبودهُّاستُّبتراتُّهترُّحترفُُُُّّّّ

اُّنخستُّبترُّشایت ُّحترفُّشایتانیُُُُُّّّّّصحاحمدخههاتُّتازتاُّهمچونُُّّی ُّبا ُّنهادهُّشدهُّک

ُُّّصُّراحُُّّانتد ُّصتاحلُُُّّّترتولُّالفباُّآمدهانداُّکُّآنگاهُّحرفهاتُّدیگرُّکاژهُّب کاژهُّالفباییُّشده ُُّّ ُُّّ ت

ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّهاُّکُّمصد هاتُّسادهُّکُّمر ُّلُّ اُّآک دهُّکُّازُّمعناُّ تردنُّمطالتلُّدیگتراُّ ت ُُُُُّّّّّمعناتُّکاژه ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ  ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ

ُُّّمُّشوشودهُّاست بویُّازُّهف ادُّد صدُّحجمُّ  ا ُّاستاُّب ُّهرُّدلو اُّچش

ازُّآنجاُّ ت ُّایتنُّحجتمُّازُّ  تا ُّبرگرف ت ُّازُّیکتیُّازُّمع برتترینُّکُّا زشتمندترینُُُُُُُُُّّّّّّّّّ

فرهنگهاتُّتازتُّب ُّتازتُّاستُّچنانُّدیدهُّشدُّ  ُّهم ُّمطالتلُّتتازتُّ  تا اُّفشتردهُّکُُُُُّّّّّ

 سااُّب ُّفا سیُّبرگرداندهُّشود ُّ کشنُّاستتُّ ت ُّد ُّ نتا ُّهتمُّبتودنُّتتازتُّکُّفا ستیُُُُُُُُّّّّّّّّ

ُّکُّنحتوُّتتازتُّتوانتاترُّخواهتدُّستاخت ُّبتراتُُُُُُُُّّّّّّّّمطاللاُّجویندگانُّ اُّد ُّدانتیُّصترفُُّّ

مندتُّهرچ ُّبوش رُّخوانندگانُّکُّبویژهُّدانشجویانُّکُّنزدیک رُّ ردنُّاینُّفرهنت ُّبت ُُُّّّبهره

  ابیُّآموزشیُّکُّخودخوانُّبراتُّهم ُّ سانیُّ  ُّد ُّشیُّفراگورتُّزبانُّتتازتُّبت ُّآهنت ُُُُّّّّ

ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّجس جوُّد ُّفرهن ُّاسالمیُّکُّبویژهُّد یافتُّژ ف رُّستخنُّخداکنتدُّد ُّجاکیدنامت ُّنُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ بتیُُُّّّ

                                                           
ُّ هاتُّاخورُّباُّاینک ُّشردهُّازُّ خسا ُّبسوا تُّازُّفرهنگهاتُّ هتنُّبت ُُُّّّشایدُّب ُّهمونُّدلو ُّبودهُّ  ُّد ُّده

ُُّّصُّراحُّانداُّدکس انُّ اهُّیاف  ُّرُّازُّشویُّب ُّجمعُّاد  نا ُّ ف  ُّکُّعرکسانُّسخنُّشا سیُّزیبات ُُّّ باُّهم ُّ کشنیُُّّ 
ُّنشونیُّخامو ُّب ُّجاُّماندهُّاست ُّکُّد خشندگیُّهمچنانُّشرده
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هس نداُّبسوا تُّازُّکاژگانُّکُّمعانیُّآنهاُّ  ُّجایشانُّد ُّاینُّفرهن ُّتهیُّبودُّب ُّآنُّافزکدهُّ

کُّبتویژهُُُّّّتهتذیلُّکُُّّقاموسکُُّّصحاحهاُّازُّفرهنگهاتُّشناخ  ُّتازتُّمانندُّشد ُّاینُّافزکده

اتُّ  ُّمقایست ُُّّانداُّب ُّگون شانُّد ُّدکُّقال ُّآک دهُّشدهاستاُّکُّهم ُّآنهاُّباُّترجم ُّلسان

اتُّهاتُّتازتُّ اُّبراتُّخوانندهُّآسانُّساخ  ُّکُّکتُّ اُّتاُّانتدازهُّگانُّکُّجمه کُّفراگورتُّکاژ

ُّسازد نوازُّمیبسوا ُّازُّدیگرُّفرهنگهاُّبی

ُُّّصُّراحُُّّهاُّکُّمصاد اُّبوش رُّازُّفرهنگهتاتُّشتویُّازُُُّّّد ُّبرگردانُّکاژه ُُّّ ام ُّد ُّبهترهُّبتردهُُُُّّّّ ت

یتادُّشتدهُُُُّّّّهاتُّقرآنیاُّآی ُّ اُّتنهاُّبرُّشای ُّهمانُّقرائتُّکُّمعناییُّ  ُّد ُّ  تا ُّبرگردانُّآی 

ام ُّآنچ ُّب ُّنامُّحدی ُّد ُّ  ا ُّآمدهُّبوش رُّسخنانُّدیگرانُّاستتُّنت ُّشوتامبراُُُُّّّّاستُّآک ده

ُّتتُّکُّنوتزُّبرختیُُُُّّّّآنُّهمُّب ُّصو تُّ وتاهُّکُّبریدهُّکُّاغهلُّنامفهومُّ ت ُّد ُّبرگتردانُّآنهتاُُُّّّ

ُّکشویُّسخنُّبودهُّاست ُّتُّگاهُّنوازُّب ُّآک دنُّشرهاتُّقرآنیآی 

ُُّّا هُّد ُّدکُّقهُّا ُّآمدهُّکُّآنچ ُّبراتُّ ساییُّد ُّاینُّتصحو اُّبرگردانُّمطاللُّتازتُّهمو ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ

ُُُُّّّّاماُّد ُّقهُّابهاُّد کنُّشران زُّآمدهُّاست ُُّّمعناتُّسخنُّازُّخودُّافزکده ُّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ

ُّهرُّمدخ ُّتازهُّباُّختطُّ وتتاهیُّد ُّزیترُّآنُّنشتانُّدادهُّشتدهُّکُّبت ُّدنبتالُّآنُّهمت ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ

هتاُّبترُّشایت ُّ یشت ُُُُُّّّّّاندُّآمدهُّاست ُّبراتُّآسان رُّیاف نُّکاژههاییُّ  ُّازُّآنُّ یش ُّگرف  کاژه

ااُّد ُّشایانُّ  ا ُّکُّجداُّازُّنمای ُّمدخههاتُّ  ا ُّبرُّشایت ُّحترفُّشایتانیاُّیت ُّنمایت ُُُُُُّّّّّّآنه

ُّالفباییُّبرُّشای ُّحرفُّنخستُّنوزُّآک دهُّشدهُّاست 

ُّکُّگاهُّبوشت رُّازُّآنُُُّّّصحاح وشیُّبرُّآنُّبودهُّاستُّتاُّبخیُّتازتُّ  ا ُّهم ُّهم رازُّ

کاژگتانُّکُُّّزبانُّب ُّدشتوا تُّدچتا ُّنوایتد ُّنگتا  ُُُُُّّّّّگذا تُّشودُّتاُّخوانندۀُّفا سیاعرا 

ُّآمدهُّاست ُّصحاحصو تیُّاستُّ  ُّد ُّسخنانُّتازتُّنوزُّب 

ُّصُّراحاگرُّکاژهُّکُّسخنیاُّچ ُّد ُّ ُُّّ اُّمعناتُّنا ستاُّیتاُّناد ستتُّشتدهُُُُُّّّّّصحاحکُّچ ُّد ُُُّّّ 

ُّباشداُّهمانجاُّد ُّشران زُّکُّقهُّا ُّد ستُّآنُّآک دهُّشدهُّاستُّ)بی ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ آنک ُّب ُّدلو ُّایتنُّشتما ُُُُُّّّّّ

 ُّدنبالُّکتُّاس ادُّعطا اُّهوتاهوُّبت ُُُّّّهااُّهمچونُّمف یُّسعداهللُّمرادآبادتاُّکُّباندکُّازُّکاژه

ُّصتراحُّکُّصتاحلُُُّّّصتحاحُّشاسُّدانیُّکُّ وشتیُّست رگُّصتاحلُُُُّّّّاندازیماُّبهک ُّب  اهُّ



ُُّّالصُّراحُّ 46 ُُّّ  ُّ ُّمُّنُُّّالصُّحاحُُّّ ُُّّ  ُّ ُُُّّّ ُّ  ُُّّ

ُّدانوم( ُّفرکتنان ُّخودُّ اُّهمچنانُّکامدا ُّآنانُّمی

بتاُُُّّّصتراحُّهاییُّ  ُّحرفُّگُّدا ندُّکُّد ُّ ااُّجزُّد ُّکاژهُّصراحشووۀُّنگا  ُّفا سیُّ

راینُّگاهُّی ُّکاژهُّباُّدکُّنگا  ُّآمتدهُّاستتاُُُّّّایمیُّبنابگون ُّآک دهانداُّهمانکُّنوش  ُّشده

ُّمانند:ُّچوژهُّکُّجوژهاُّدفژکُّکُّدفزک ُُّّ

گونت ُّنگتا  ُّنشتان ُُُُّّّّاتاُّازُّآنجاُّ  ُّد ُّاینب ُّدلو ُّمحدکدیتُّتواناییُّنگا  ُّ ایان 

هاتُّدیگراُّمانندُّف ح اُّضم اُّستکونُّکُّتشتدیداُّبوایتدُّبت ُّآنهتاُُُُُُّّّّّّهمزهُّهرگاهُّ  ُّباُّنشان 

کیتژهُُّّهاتُّتازتُّ  ُّهمزهُّباُّف ح ُّآمدهاُّبت ُّازداُّد ُّکاژهسچسبودهُّکُّخواندنُّ اُّدشوا ُّمی

ُُُُّّّّد ُّآغازُّکاژهُّمانندُّأفُّعُّ ُّاُّتنهاُّهمزهُّآمدهُّاست ُّد ُّموا دُّدیگراُّضم ُّکُّسکونُّکُّتشتدیدُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ  ُّ  ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ

ُّهمُّآک دهُّشدهاُّاگرچ ُّخواندنُّآنُّاند یُّدشوا ُّگش  ُّاست ُّ

ُّد ُّ  ابیُّبراتُّنشانُّدادنُّکزنُّبا ُّفعههاُّازُّچنتدُّنشتان ُّکُّدکُّعتددُُُُّّّّصراحصاحلُّ

براتُّبا ُّنصرُّینصر(ُّکُّبراتُّنشانُّدادنُّشک ُّاعرا ُّمصتاد ُّک2ُُُّّّ)نمون اُّععُّفُّاُّضُّ

سودُّجس  ُّاست ُّکتُّ«ُّبالف  اُّبالکسراُّبالف ح ونُّکُّبالضم ون»دیگرُّکاژگانُّازُّعبا تهاتُّ

نویستیُّ  تابیُّشترُّازُّختودُّ تردهُّاستت ُّد ُّایتنُُُُُُُُّّّّّّّّاینُّ ا ُّ اُّبراتُّآسان رُّ ردنُّدست

گتذا تُُّّنگتا  ُّامترکزینُّفرهنگهتاتُّتتازتُّاعترا ُُُُُّّّّّتصحو اُّهم ُّکاژگانُّتازتُّبرُّشای ُّ

ُّاند ُُّّشده

ُّ

 ها  در دسترسنسخه

 ُّنسخ ُّمد س ُّنمازتُّخوت ُّاینُّنسخ ُّباُّخطُّنسخُّجهیُّاست ُّعنتاکینُّکُّسرفصتهها1ُُُّّّ

متنُّ  تلُّموالنتاُُُُّّّّ»شنگرفُّاست ُّششتتُّصتفح ُّآغتازینُّ  تا ُّچنتونُّنوشت  ُّشتده:ُُُُُُُُّّّّّّّّ

نُّامورالمؤمنونُّطولُّاهللُّعمترهُُّّامورالمؤمنونُّکُّسودُّالمسهمونُّالم و  ُّعهیُّاهللُّاسماعو ُّب

کتُّازُّائمت ُُّّ   «ُّالواثقُّبتاهللُّالعهتیُُُّّّ»باُّمهرُّ رکتُّ   «ُّفیُّشهرُّ جلُّمنُّإحدتُّکُّس ونُّ

باشد ُّنامُّناسخُّبخا تُّاستُّکُّد ُّشایانُّ  ا ُّچنونُّآمدهُّاست:ُّتمتُّهذاُّزیدی ُّیمنُّمی

ُّالک ا ُّنسخ ُّصراحُّبوقتُّاشراقُّب ا یخُّالثامنُّکُّالعشرکنُّمنُّشهرُّ جلُّ جلُّقتد هُّ



   47   يباچهد

کُّعمتُّبر   ُّکُّعظم  ُّسن ُّثمانُّکُّا بعتونُّکُّستبعمای ُّبختطُّعبتدُّضتعو ُّ   ُّبختا تُُُُُُُّّّّّّّ

ُُُُُُُّّّّّّّغفراهللُّل ُّکُّلوالدی ُّکُّاحسنُّالوهماُّکُّالو  ُّشعرُّیُّهوحُُّّالخُّطُُّّفیُّالقرطتاسُّدُّهتراُُّّکُّ اتُّبُّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّ ت ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ  ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ  ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ

ُُّّ ُّمومُُّّفُّیُّال ُّرا ُُّّ]سبرُّ سیُّدیگرُّچندُّ هم ُّبرُّآنُّافزکدهُّکُّب ُّجاتُّهذهُّنوزُّهذاُّنوش  ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ  ُُُُُّّّّّ ُّشُُّّ  ُُّّ ُّ

ُُُُُُّّّّّّ   ُّاهللُّ   ُّادُّعیُّهذاُّالک ا ُّالمذ و ُّفتدعواهُّمتردکدُّکُُُّّّالیسخۀُُّّمال ُّهذاُّاست[ُّقابضُّک ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ  ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ

ُُّّباط  
جهدُّنسخ ُّتوما ُّ کغنیُّاسهومیُّباُّگ ُّکُّبوت ُّباُّعط ُّچرمیُّلوالدا ُّاست ُّاینُّنستخ ُُّّ

ستان وم رُّاستت ُّنک ت ُّشایست  00ُُُُُُّّّّّّ×20سطرُّدا دُّکُّاندازۀُّآن25ُُّّبرگُّکُّهرُّبرگ862ُُّّ

«ُّهاتُّخطیُّمد س ُّنمازتُّخوتفهرستُّنسخ »د ُُّّیادآک تُّاینک ُّد ُّمعرفیُّاینُّنسخ 

خوانتدهُّشتدهُُُّّّسبعمایۀ،ُّتسۀعمایۀُُُّّّیادُّشدهُّاست ُّیعنیُّکاژۀ946ُّسالُّنگا  ُّاینُّنسخ ُّ

تتوانُُّّنخوانوماُّنزدیک رینُّشکهیُّ  ُّمتیُّسبعمایۀُّاست ُّبرشای ُّخطُّناسخاُّاگرُّآنُّکاژهُّ اُّ

861ُّ  تا ُّد ُُُّّّ)ششصد(ُّاستُّ  ُّاینُّهمُّامکانُّندا داُّزیراُّاصت ُُّّستمایۀآنُّ اُّخوانداُّ

ُّبردا تُّشدهُّباشد ازُّ کتُّآنُّنسخ 846ُّتللو ُّشدهُّکُّامکانُّنداش  ُّ  ُّد ُّ

د ُّاینُّتصحو اُّنسخ ُّباالُّباُّهم ُّدشوا تُّخواندنُّآناُّب ُّدلو ُّ ام ُّکُّ هنُّبودنُّشایت ُُّّ

گاهُّشویُّآمدهُّ  ُّب ُّدلو ُّدشوا تُّبویُّازُّاندازۀُّخواندنُّاینُّنستخ اُُّّ ا ُّبودهُّاست ُّگاه

ام ُّجاللُّاینک ُّشووۀُّنگا شتیُُّّشوندُّنگاهُّ ردهد ُّشایونُّمعرفیُّمیُّب ُّدکُّنسخ ُّدیگرُّ  

انتد(ُّکُّترتوتلُُُّّّهرُّس ُّنسخ ُّ)برخالفُّشووۀُّنگا شیُّچاشهاتُّسنگیُّ  ُّامترکزتُّشتدهُُّّ

کُّشما ۀُّفوهمُّآنُّ ت ُّازُّمر تز42ُُُُّّّّکاژگانُّیکسانُّاست ُّشما ۀُّنسخ ُّد ُّمد س ُّنمازتُّ

ُّاست 480ُُُّّّامُّبراتُّتصحو ُّخریدا تُّ رده«ُّاحواءُّال راثُّاالسالمی»

اُّبت ُّختطُّنستخُّستدۀُّهشت م448ُُُُُُّّّّّّ ُّنسخ ُّ  ابخان ُّمجهرُّسنا ُّاینُّنسخ ُّبت ُّشتما ۀ2ُُُّّّ

اندُّکُّنویسیُّشدههجرتُّاست ُّچندینُّصفح ُّشایانیُّاینُّنسخ ُّب ُّدلو ُّفرسودگیُّدکبا ه

نوشتتُّختودُُُّّّ اُّبرخودُّدا نتد ُّامتاُّایتنُّتتا یخُّدستت500ُُُُُُّّّّّّالقعدهُّذت20ُّتا یخُّچاشتُّ

نوشتتُّ کشتنُُُّّّ ُّبنابراینُّتا یخُّدقوقُّاینُّدستتُّاست861ُّازُّتللوفیُّد ُُّّصراحصاحلُّ

نوست ُّعنوانُّکُّنشانُّکُّجدکلُّآنُّشنگرفُّاستاُّباُّتمه ُّکُّمهرُّحا ُّاحمدُّبتنُّحتا ُُُّّّ



ُُّّالصُّراحُّ 48 ُُّّ  ُّ ُّمُّنُُّّالصُّحاحُُّّ ُُّّ  ُّ ُُُّّّ ُّ  ُُّّ

ستطرتُّانتدازۀ25ُُُُّّّّبرگ742ُُّّاُّباُّمهرُّ  ابخان ُّمجدالدیناُّد 1297ُّمحمدُّ ریمُّتاجرُّد ُّ

ُّاُّ اغذُّسفوداُّکُّجهدُّمقواییُّگردُّتوما ُّتر ی 20ُُّّ×11

هاُّنگا  ُّ کشنُّکُّخواناییُّدا د ُّباُّایتنُّحتالاُّگتاهُّبرختیُُُُُّّّّّاینُّنسخ ُّد ُّبوش رُّصفح 

کشویُّشدهُّکُّچندینُّصتفح ُُّّهاُّشرهاُّتورهُّکُّناخواناستُّکُّگاهُّهمُّشما ۀُّصفح صفح 

اتُّ ت ُّاینجانتلُّازُّبختیُّفترک ُّفتوهمُُُُُُّّّّّّدتُّنسخ  مُّسیازُّآنُّموانُّاف ادهُّاستیُّدست

ُّامُّچنونُّاست ُُّّهاتُّخطیُّخریدا تُّ ردهنسخ 

ستطرتُّبت ُّانتدازۀ22ُُُُُّّّّّصتفح 048ُُُّّّ س ُّسبهساال  ُّاینُّنستخ ُّد ُُّّ ُّنسخ ُّ  ابخان ُّمد3

ُّنتویرُّهمچتونُُُّّّسان وم رتاُّب ُّختطُّنستخُّختو ُّنوشت  ُّشتدهُّاستت ُّدستت25ُُُُُُُُّّّّّّّّ×16

ُُُُُُُُُّّّّّّّّّبت ُّختطُّختودُّمؤلُّ 500ُُُُُُُّّّّّّّاتُّ اُّآک دهُّ  ُّد ُّسالُّهاتُّدیگرُّهمانُّانجام ُّنسخ نسخ  ُُّّ ت ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ

اشت یُُّّبودهُّاستاُّاماُّتا یخُّنگا  ُّخودُّ اُّننوش  ُّاست ُّد ُّششتتُّصتفح ُّشایتانیُّیاددُُُّّّ

-هاتُّدیگرُّ اُّمیانداُّکُّاثرُّنامُّف حعهوشاهُّقاجا ُّکُّبرخیُّازُّکاژهبودهُّ  ُّآنُّ اُّمحوُّ رده

هتاُُّّاست ُّل اتُّباُّشنجرفُّنوش  ُّشدهُّکُّصتفح 1200ُُّّتوانُّدید ُّتا یخُّاینُّنوش  ُّسالُّ

اند ُّسترلوحُّصتفح ُّنخستتُّنوتزُّتتذهولُُُُُُّّّّّّبندتُّشدهباُّطالُّکُّالجو دُّکُّشنجرفُّجدکل

ُّ ا تُّشدهُّاست ُُّّ

توانُّسطرتُّد ُّآنُّیافتُّ ت ُُّّباُّهم ُّزیباییُّنگا  ُّشرُّازُّخطاستُّکُّ م رُّمیاینُّنسخ ُّ

اتُّ هنُّنسخ ی ُّیاُّچندینُّخطاُّنداش  ُّباشد ُّگمانُّدا مُّنگا ندهُّ  ُّآنُّ اُّازُّ کتُّت 

 کنویسیُّکُّب ُّ  ابخان ُّد با ُّتقدیمُّ ردهاُّچونُّازُّاندازۀُّدانیُّکُّهنرُّاهت ُّد بتا ُّآگتاهُُُُّّّّ

نویستدُُّّآنکت ُّبت ُّمعنتاتُّآنچت ُّمتیُُُُُّّّّّونداخ ت ُّکُّبتیُُّّبودهُّاستاُّخودُّ اُّچندانُّب ُّسخ یُّن

بوندیشدُّکُّشیُّببرداُّد ُّزمانُّ وتاهیُّاینُّ ا ُّ اُّب ُّسرُّبردهُّکُّچشمُّد با یانُّ اُّب ُّختطُُّّ

ُّخودُّ کشنُّساخ  ُّاست ُّ

                                                           
ُُُُّّّّ ُّاینُّتنهاُّنسخ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّاتُّبودُّ  ُّب ُّهم تُّکُّبز گوا تُّمسئوالنُّ  ابخان ُّمد س ُّسبهساال ُّشولیُّبراتُّفراهمُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ  ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ

ُُُّّّ ردنُّی ُّ بیُّازُّآنُّنبرداخ میُّب ُّجاتُّآناُّتنهاُّهزین ُّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّاتُّزمانیُّب ُّد ازاتُّچهتا ُّمتاهاُّ فتتُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّکآمتدهاتُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ

ُُّّشووس  ُّکُّبا ُّتصحو ُّچندینُّ سال ُّد ُّعهمُّ المُّ اُّبراتُّمسئوالنُّمح رمُّآنجاُّب ُّدک ُّ شودم  ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ 



   49   يباچهد

 ام: شمار  از فرهنگهایی که در این کار از آنها بهره برده

زُّنشترُّدانشتگاهیاُُُّّّتصحو ُّعهیُّاکستطُّابراهومتیاُّمر تُُُّّّتا ُّاألسامیُّ)تهذیلُّاألسماء(اُّ

ُّ 1085تهرانُّ

ُّ 1067آثا ُّکُّمفاخرُّفرهنگیاُّتهرانُُّّاُّب ُّ وشیُّعهیُّ کاقیاُّانجمناألصنافتكملۀُّ

ُّ 1060ُُّّادیلُّنطنزتاُّتصحو ُّ ضاُّهادیزادهاُّشژکهشگاهُّعهومُّانسانیاُّتهرانُُّّاللغۀ،ُّدس و 

ُّ 1061عهیُّ کاقیاُّهرمراُّتهرانُّذی ُّفرهنگهاتُّفا سیاُّ

ُّ 1952اُّدا الک لاُّقاهرهُّغۀالبالُّأساسزمخشرتاُّمحمودُّبنُّعمراُّ

اُّدا الک تلُّالعهموت اُّبوترکتُُُُّّّّالمس قصیُّفتیُّأمثتالُّالعتر ُُُّّّزمخشرتاُّمحمودُّبنُّعمراُّ

1955 ُّ

ُُّمقدُّمۀُّزمخشرتاُّمحمودُّبنُّعمراُّ ُّ  ُّ ُّ 1065اُّمؤسس ُّمطالعاتُّاسالمیاُّتهرانُّاألد ُُُّّّ

ُّ 1047اُّب ُّ وشیُّتقیُّبونیاُّباس اناُّمشهدُّ  ا ُّالمصاد زکزنیاُّحسونُّبنُّاحمداُّ

ُُُّّّاسماعو ُّبنُّحمُّادُّجوهرتاُّتحقوقُّاحمدُّعبدُّال فو ُّعطا اُّدا العهمُّلهمالیوناُُّّاحاالصح ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ

ُّ 1990تُّلبنانُّبورکتالطبعۀُّالرابعۀ،ُّ

تحقوقُّمحمدُّابوالفض ُُّّالص انیاُّالحسنُّبنُّمحمدُّبنُّالحسنا،ُّالصلۀکُّالذی ُّکُّالتكملۀُّ

ُّ 1950ابراهوماُّدا الک لاُّقاهرهُّ

ُّاُّخهو ُّجُّرُّاُّترجم ُّسودُّحمفرهن ُّال کس ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ  ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ 1058ودُّطبوبواناُّامور بوراُّتهرانُُُّّّ

ُّ 1055تصحو ُّعزیزاهللُّجوینیاُّچا ُّدکماُّدانشگاهُّتهراناُّتهرانُّمصاد ُّاله  اُّفرهن ُّ

بت ُّ وشتیُّمحمتدُُُُّّّّفهرستُّالفباییُّل تاتُّکُّتر وبتاتُّفا ستیُّالستامیُّفتیُّاألستامیاُُُُُُُّّّّّّّ

ُّ 1074دبورسواقیاُّان شا اتُّبنوادُّفرهن ُّایراناُّ

ُّ 1956نو تاُّدمشقُّمؤسسۀُّدُّبنُّیعقو اُّاُّالفورکزآبادتاُّمحمالقاموسُّالمحوط

حبویُّتفهوسیاُّب ُّ وشیُّغالمرضاُّطاهراُّان شتا اتُّبنوتادُّفرهنت ُّایتراناُُُُُُّّّّّّقانونُّاد ا

ُّ 1070تهرانُّ



ُُّّالصُّراحُّ 50 ُُّّ  ُّ ُّمُّنُُّّالصُّحاحُُّّ ُُّّ  ُّ ُُُّّّ ُّ  ُُّّ

مج بیُّمونوتُّکُّفوترکزُّحریرچتیاُّان شتا اتُّبنوتادُّفرهنت ُّایتراناُّتهترانُُُُُُُُُّّّّّّّّّاالبلغۀ  ا ُّ

1007 ُّ

ُّ 1901  ُّاُّدا المعا فاُّقاهرهُّابنُّمنظو اُّب ُّ وشیُّعبداهللُّعهیُّالکبورتُّکُّ ُّلسانُّالعر ا

تتُّعهتیُّاشترفُّصتادقیاُّان شتا اتُُُُُُّّّّّّاُّاسدتُّطوسیاُّتصحو ُّف  ُّاهللُّمج بائیل تُّفرس

ُّ 1087خوا زمیاُّ

الدینُّعبدالحموتداُّچتا ُّدکماُُُّّّمودانیُّنوشابو تاُّب ُّ وشیُّمحمدُّمحویُّمجمعُّاألمثالا

ُّ 1952دا الفکرُّ

بنوادُّفرهن ُّایتراناُّتهترانُُُّّّادیلُّنطنزتاُّتصحو ُّسودُّجعفرُّسجادتاُّان شا اتُُّّالمرقاۀ،

1048 ُّ

ُّهت ق 1055ُُّّچا ُّتهراناُّمن هیُّاال  اُّ

ُّ 1950کُّالعشرکناُّدا المشرقاُّبورکتُّالطبعۀُّالرابعۀُُّّاللغۀ،المنجدُّفیُّ

ُّ 1990اُّ کحیُّالبعهبکیاُّدا العهمُّلهمالیوناُّبورکتُّالمو د

ُُّّمهذُّ ُّاألسماءا ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ  ُّ ُّ محمودُّبنُّعمرُّالزنجتیاُّتصتحو ُّمحمدحستونُّمصتطفوتاُّان شتا اتُُُُُُُُّّّّّّّّ

ُّ 1084ُُّّهمیُّکُّفرهنگیاُّتهرانُّع



   51   يباچهد

دانمُّ  ُّازُّاس ادانُّا جمندماُّد  رُّسعودُّکاعتظُّکُّد  ترُّستودُّحموتدُُُُُّّّّّد ُّشایاناُّبایس  ُّمی

هاتُّخودُّدشوا یهاتُّاینُّ ا ُّ اُّگشاییطبوبواناُّسباسگزا تُّنمایمُّ  ُّباُّ اهنماییُّکُّگره

 تُّنمایمُّ  ُّبرُّمنُّآسانُّساخ ند ُّنوزُّشایس  ُّاینک ُّازُّسر ا ُّخانمُّسمو ُّشناهیُّسباسگزا

اتُّاینُّ ا ُّ اُّبترُّختودُّهمتوا ُّستاخ  ُّکُّشووست  ُّبتاُُُُُُُّّّّّّّچندینُّسالُّسخ یُّنگا  ُّ ایان 

ُّدادند هاتُّچندینُّکُّچندبا ۀُّمراُّسامانُّمیخوانی کییُّکُّشکوباییُّنمون گشاده

باُّاینُّحالاُّاگرُّنبودُّبز گوا تُّاس ادانُّا جمنداُّد  رُّمهتدتُّمحقتقاُّد  ترُّمحمد ضتاُُُُُّّّّّ

حانیُّکُّاس ادُّستودعبداهللُّانتوا اُّایتنُّ تا ُّشترُّازُّست ُّستالُُُُُُُُّّّّّّّّنصورتاُّد  رُّتوفوقُّهت سب

مانتدُّکُّچشتمُُُّّّهاتُّان ظا ُّبراتُّان شا ُّمیسرگردانیُّهمچنانُّد ُّخانُّهف مُّششتُّد کازه

ستاخت ُّد ُّاینجتاُّازُّهمت ُّایتنُّا جمنتدانُُُُُُّّّّّّب ُّجویندگانُّکُّخواننتدگانیُّ کشتنُّنمتیُُُّّّ

شتورینُّد ُّشوگوترتُّکُُُّّّننمایماُّکُّنوزُّازُّسر ا ُّخانمُّفاطم ُّبس اگرانمای ُّسباسگزا تُّمی

ساخ نُّ وششهاُّبراتُّب ُّفرجامُّ سودنُّاینُّ تا  ُّخداکنتدُّبتز گُّتند ست یُّکُُُُُّّّّّهماهن 

ُّنوکوییُّکُّنوکنامیُّهم ُّاینُّعزیزانُّ اُّافزکنُّ ناد 

آگاهُّنوزُّفرکتنان ُّچشمُّدا مُّتاُّاگترُّناد ست یُّکُّنا ستاییُّد ُّایتنُُُُُّّّّّازُّخوانندگانُّبوناُّکُّدل

بوش رُّآنُّدا ندُّیادآک تُّنماینتدُّتتاُّبت ُّخواستتُُُُُّّّّّ ا ُّدیدندُّیاُّنظرتُّد با ۀُّبهبودُّهرچ ُّ

ُّافزاترُّگردد خداکندُّد ُّچاشهاتُّسبسونُّدیدهُّآیدُّکُّهمچنانُّشربا ترُّکُّدیده

ُّخواهومُّکُّبرُُُُُُُُُّّّّّّّّّتتاُّنبوشتدُّبحرُّ اُّختاشتتاکُّکُّختربعدُّازُّاینُّماُّدیدهُّمیُّ

ُّ

 محمدحسین حیدریانُُّّ

 ماه یکهزار و سیصد و نود و سهام بهمنسی   



 

 

 

 

 های اختصارینشانه
ُّ

ُّاسمُُّّا

ُّمصدرُّمص

ُّجمعُّج

ُّجمعُّالجمعُّجج

ُّرضیُّاهللُّعیهُُّّ)رض(

ُُُّّّصلُّیُّاهللُّعلیهُّ ُّسلمُُُّّّ)ص( ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ  ُُُّّّ

ُّعلیهُّالسالمُّ)ع(

ُُّّثزمُّ ُّمتعدُّيُُّّ ُّ ُّمُّ  ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ

ُّ ُّمجهۀثُُُّّّمج ُّ ُُّّ ُُّّ

ُّیستۀيُّفیهُّالمذكُّرُّ ُّالمؤنُّثُّمذ=نث  ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ  ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ

ُّمفۀ=ُّمثۀ=ج=ُّ

ُّمفردُّ ُّمثیُّیُّ ُّجمعُّ ُّمذكُّرُّمذ=ُّنثُّ  ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ  ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ

ُّ ُّمؤنثُّدرُّآنُّیكسانُّاستُّ

ُّاستُّازُّآنُُّّنعتُُّّنع

ُّهُّ.ُّیُّقا .ُّگۀییدُّ ُّْمُّیُُّّ. ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ

ُّ یعیی.ُّبهُّمعیی.ُّأيُُّّ: ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ

ُّلغۀُُّّفیه.ُّلغتیُّدرُّ...ُّاستُّ=ُّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ٌُُُُّّّّ ُُُّّّ

ُّمیصرفُّص

ُّغیرمیصرفُّغص

ُّیُّصُّرفُّ ُّثیُّصُّرفُّص=ُّغص ُّ  ُّ  ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ  ُّ  ُُّّ

ُّهاییُّكهُّاتباعُّله.ُّ اژهُّتبع

ُّآییدُّبهُّدنبا ُّهمُّمیُُّّ

ُّبمعیُّی  ُُُّّّ ُّهرُّد ُّیاُّهرُّسهُّیاُّهمهُُُّّّ

ُّبهُّیکُّمعیاستُُّّ

ُُّّكذلک.ُّمُّثُّلُّهُُّّكک ُُُّّْ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ

ُّمیسۀبُّمیسۀ.

ُّمصغر.ُّتصغیرهُّۀ.مصغ

ُّ یستعملُّمجهۀثُُّّمج. ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ

ُّمعرُّبُّمع.  ُّ ُُُّّّ

ُّ فارسیُُّّفار. ُّ ُّ ُُُّّّ

ُّ ر میُُّّر . ُُّّ ُُّّ

ُّصحاحُّصحا.

ُّلسانُّالعربُّلسان.

ُّ



 

 

 

 

 

 

 

 منابع دیباچه
ُّ

ُّ.1331كریمُّكشا رز،ُّدانشگاهُّتهران،ُّتهرانُُّّترجم بارتۀلد،ُُّّآبیاريُّدرُّتركستان،

ُّ.1311،ُّنشرُّآگاه،ُّتهران2ُّكریمُّكشا رز،ُّجُّترجم بارتۀلد،ُُّّنامه،تركستان

،ُّآ.ُّج.ُّآربريُّ ُّ...ُّ،ُّپژ هشُّدانشگاهُّكمبریج،ُّزیرُّنظرُّپۀی.ام.ُّهۀلۀتُّ ُّآن.ُّلموتۀۀن،ُُُُّّّّخُّاسالمتاری

ُّ.1311احمدُّآرام،ُّامیركبیر،ُّتهرانُُّّجم تر

هۀايُّقرآنۀی،ُّانتشۀاراتُّسۀر ش،ُُُُُّّّّّ.ُّترجمه1آذرنۀش،ُّآذرتاش،ُّتاریخُّترجمهُّازُّعربیُّبهُّفارسی،ُّ

ُّ.1313تهرانُّ

چانلۀ،ُّامیركبیۀر،ُُّّحسینُّقرهُّترجم سمُّعبیداهللُّبنُّعبداهلل،ُّابنُّخردادبه،ُّابۀالقاالمسالکُّ ُّالممالک،ُّ

ُّ.1311تهرانُّ

ُّ.1311مجلس،ُّتهرانُُّّچاشخان ابنُّیۀسفُّشیرازي،ُّعالیُّسوهساثر،ُُّّ  ابخان ُّمد س فهرستُّ

الدینُّزمچی،ُّتصحیحُّسیدُّمحمۀدُّكۀا مُُُّّّاسفزاري،ُّمعینر ضاتُّالجیاتُّفیُّا صافُّمدییۀُّهرات،ُّ

ُّ.1331امام،ُّدانشگاهُّتهران،ُّتهرانُّ

بر كلمان،ُّكار ،ُّنقلهُّالیُّالعربیۀ:ُّعبدالحلیمُّالیجار،ُّالجزءُّالثانی،ُّدارالمعۀارفُُّّتاریخُّاألدبُّالعربی،ُّ

ُّ.1611بمصرُّ

،ُّشركتُّانتشاراتُّعلمۀیُّ ُّفرهیگۀی،ُّتهۀران3ُُُُّّّّبهُّاهتمامُّایرجُّافشار،ُّجُّمسالکُّ ُّممالک،ُّترجم 



ُُّّالصُّراحُّ 54 ُُّّ  ُّ ُّمُّنُُّّالصُّحاحُُّّ ُُّّ  ُّ ُُُّّّ ُّ  ُُّّ

1311.ُّ

ُّ.1333یۀچهرُّستۀده،ُّتهرانُّاهللُّبنُّر زبهان،ُّبهُّاهتمامُّمخیجی،ُّفضلبخارا،ُُّّنام مهمان

ُّ.1313،ُّبییادُّدایرۀالمعارفُّاسالمی،ُّتهران11ُّجُّجهانُّاسالم،ُُّّدانشنام 

عبدالحسینُّمیكده،ُّانتشاراتُّعلمیُّ ُّفرهیگی،ُّتهرانُُّّترجم رنهُّگر سه،ُُّّاموراتۀريُّصحرانۀردان،

1313ُّ.ُّ

م.ُّیویفانۀا،ُّنشریاتُّسامی،ُّمیرزاُّعبدالعظیم،ُّنشرُّمتن،ُّترجمهُّ ُّایضاحاتُّ .تاریخُّسالطینُّمغییتیه،ُّ

ُّ.1622ادبیاتُّشرق،ُّمسكۀُّ

ُّ.1312،ُّطهۀري،ُّتهران2ُّستۀده،ُّمیۀچهرُّ)مصحح(،ُّجحد دُّالعالمُّمنُّالمشرقُّالیُّالمغرب،ُّ

ُّاهللُّمرعشیُّنجفی،ُّقم.ُّآیتُّ  ابخان ،ُّنشر1011/1611ُّسزگین،ُّفؤاد،ُّتاریخُّالتراثُّالعربی،ُّ

ُّ.1313د س،ُّتهرانُّصفا،ُّذبیحُّاهلل،ُّانتشاراتُّفرتاریخُّادبیاتُّدرُّایران،ُّ

ُُُّّّعُّراضۀُّالعر ضیُّین،ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُّضموم ُّشما ۀفرهیگستان،ُُّّنام جما ُّقرشی،ُّبهُّكۀششُّمحسنُّذاكرالحسییی،ُُّّ 

ُّ.1312،ُّتهران13ُّ

الدین،ُّتصحیحُّمحمۀدُّعباسۀی،ُّامیركبیۀر،ُُُُّّّّتیمۀریان،ُّعلیُّیزدي،ُّمۀثناُّشرفُّۀتاریخُّایرانُّدرُّد ر

ُّ.1311تهرانُّ

ُّمعجمُّالمؤلُّفین ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّتا.ۀُّبیالتراثُّالعربی،ُّبیر ت،ُّعمرُّرضاُّكحاله،ُّدارُّاحیاءُُُّّّ

گۀر هُّنۀیسۀیدگان،ُّزیۀرُّنظۀرُّكۀا مُّمۀسۀۀيُّبجیۀۀردي،ُّمركۀزُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّدایرۀالمعارفُّبۀزر ُّاسۀالمی،ُُّّ

ُّدایرۀالمعارفُّبزر ُّاسالمی،ُّتهران،ُّچاپُّد م.ُّ

،ُّشۀركتُّانتشۀاراتُّعلمۀیُّ 2ُُُُّّّّمحمۀۀدُّعرفۀان،ُّجُُُُّّّّترجمت ُّ،ُّلسۀترنج،ُُّّسرزمییهايُّخالفتُّشرقی

ُّ.1310فرهیگی،ُّتهرانُّ

،2ُّ،ُّترجمهُّ ُّتۀضیحُّجعفرُّشعار،ُّج«صۀرُّاألرض»محمدُّبنُّحۀقل،ُّایرانُّدرُّۀقل،ُّابنُّحُّسفرنام 

ُّ.1311امیركبیر،ُّتهرانُّ

ُّهۀ.ق.1331ُُّّمحمدُّسلیم،ُّچاپُّسیگی،ُّازبكستان،ُّتاشكید،ُّسیگی،ُّكشكۀ ُّسلیمی،ُّ

ُّ.1303،ُّتهران1ُّمصاحب،ُّفرانكلین،ُّجُُّّغالمحسینبهُّسرپرستیُّدایرۀالمعارفُّفارسی،ُّ
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ُّ.1313ازُّنۀیسیدگان،ُّدانشگاهُّتهران،ُّتهرانُُّّگر هیلغتیامه،ُُّّمقدم 

ُّۀشاه،ُّكابۀل،ُّدانشۀكدُُّّمیرحسینُّترجم مییۀرسكیُّ)مصحح(،ُّحد دُّالعالمُّمنُّالمشرقُّالیُّالمغرب،ُّ

ُّ.1302ادبیاتُّ ُّعلۀمُّبشري،ُّ

ُّ.1313،ُّفر غی،ُّتهران1ُّنفیسی،ُّسعید،ُّجتاریخُّنظمُّ ُّنثرُّدرُّایرانُّ ُّدرُّزبانُّفارسی،ُّ

ُّهۀ.ق.1262ُُّّرضاقلی،ُّبهُّكۀششُّمۀسیۀُّشفر،ُّبۀثقُّهدایت،ُّخۀارزم،ُُّّنام سفا ت

ُّهۀ.1366ُّالدینُّابیُّعبداهلل،ُّبیر ت،ُّدارُّصادرُّ،ُّیاقۀتُّحمۀي،ُّشهابمعجمُّالبلدان

ُّ

ُُّّ
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ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ
ُّ

 برگ نخست نسخه مدرسه نمازي خوي

ُُّّ
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 برک پایانی نسخه مدرسه نمازي خوي
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ُّ

ُّ
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ُّ

ُّ
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  برگ پایانی نسخه کتابخانه مجلس سنا
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 برگ نخست نسخه مدرسه عالی سپهساالر
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برگنخستنسخهمدرسهعالیسپهساالر


















ُّبرگ پایانی نسخه مدرسه عالی سپهساالر





 

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

            ص راح اللغۀ





 

 
ُّ

ُّ

ُّ

 اهلل الرحمن الرحیمبسم
ُّ

ُُُُُُُُّّّّّّّّقا ُّالفقیرُّالیُّمۀثهُّالغییُّعمُّاُّسۀاهُّالۀانقُّبالمتعالیُّعنُّالۀلدُّ ُّالۀالدُّابۀالفضۀلُّمحمۀدُّبۀنُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُّّ  ُّ ُّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ

ُُّّعمرُّبنُّخالدُّالمدعۀُُّّبجما ُّالقرشیُُّّجمُّلُّاهللُّأحۀالهُّ ُّحصُّلُّآمالهُّأحمدُّاهللُّ ُّهۀُّالمحمۀدُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ  ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ  ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ

ُُّّبكلُّاللغاتُّ ُّجلُّهاُّ ُّأشكرهُّ ُّهۀُّالمشكۀرُّعلیُّكُّثرُّالهباتُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ  ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّقُّلُّهاُّ ُّأصۀلُّیُّعلۀیُّمصۀلُّیُُُُُّّّّّ  ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ  ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ  ُُُُُّّّّ

ُُّّمضمارُّالرسالۀُّبعثۀُُّّ ُّزماناُُّّ ُّمجلُّیُّمیدانُّالدثلۀُّرتبۀُّ ُّمكاناُّمحمُّدُّالذيُّتحمُّدتُّبهُّعلیُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ  ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ  ُّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ  ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ

ُُُُُُُُّّّّّّّّاأللسنُّالعربیۀُّ ُّتذلُّلتُّلهُّكلُّصعبۀُّأبیُّۀُّ ُّعلیُّآلهُّذ يُّالمیاطیقُّالفصۀاحُّ ُّصۀحبهُّأ لۀیُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ  ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ

ُُُّّّالمۀانقُّالصحاحُّصلۀۀُّمتصلۀُّالصباحُّبالر احُّ ُّأُّسلُّمُّتسلیما. ُُُّّّ ُُُّّّ  ُُّّ ُُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُّبعد،ُّفانُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ د اءُُّّصحاحُّاللغۀۀُُُُُّّّّّ

ُُُُُُّّّّّّالعلُّۀُّلسقامُّالجهلُّ ُّشفاءُّالغُّلُّۀُّلذ يُّالیهل،ُّبلُّمصحُّۀُّمنُّلغاتُّالعربُّلكلُّسۀقیمُّ ُّمۀیهجُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ  ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ  ُُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ  ُُُُّّّّ

ُُُُُُُُُّّّّّّّّّلطالبیُّاألدبُّالمستقیم،ُّ ُّلعمراهللُّلقدُّجلُّیُّبهُّالجۀهريُُّّجۀهرهُّ ُّأبانُّفیۀهُّفضۀلهُّ ُّأ هۀرهُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ  ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ

ُّفللهُّدرُّه،ُّنمُّهللُّدرُّه،ُّماُّأحسنُّترتیبهُّ ُّأتقنُّتهذیبه،ُّشكر ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ اهللُّسعیهُّفیهُّ ُّكافاهُّالخیرُّأضعافُُُُّّّّ

ُّْماُّیكافیه.ُّ ُّلقدُّكیتُّبرهۀُّمنُّالزمانُّفیُّتطالبهُّبالشراءُّانُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّتیسُّرُّا ُّباستكتابهُّحتیُّ فۀرتُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ َُّّ ُُّّ

ُُُُُُُّّّّّّّبیسخۀُّمصحُّحۀُّلخزانۀُّكتبُّالمدرسۀُّالصاحبیُّۀُّالبرهانیۀُّالمسعۀدیۀُّبكاشغر،ُّدامۀتُّمعمۀۀرۀُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ  ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ  ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ

ُّداتُّضۀخامُّصۀحاحُُُُُّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّمبانیهاُّبسعادۀُّبقاءُّبانیهاُّفیُّأربعُّمجل ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ۀ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ كاسۀمهاُّغیۀرُّسۀقام،ُّفحملیۀیُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّ

استثقالهاُّعلیُّاثیجازُّ ُّطالبییُّمنُّ عدُّلهُّاثیجازُّباثنجاز:ُُّّ



ُُّّالصُّراحُّ 66 ُُّّ  ُّ ُّمُّنُُّّالصُّحاحُُّّ ُُّّ  ُّ ُُُّّّ ُّ  ُُّّ

ُّحتیُّرأيُّإنجازُّدهريُّماُّ عدُُُُّّّّفطالماُّقامُّرجائیُّ ُّقعدُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّ

ُّتأتُّیُّلیُّبعدُّماُّاستخرتُّاهللُّتعالیُّهذاُّالطرزُّاآلتیُّ ُّأتانیُّعلیُّنُّجزُّ عدهُّالمأ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ  ُُّّ ُُّّتی،ُّفتحر یتُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ

ُُُّّّاثیجازُّفیهُّثُّاثنت ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّخابُّ ُّتجی بتُّاثطالۀُّ ُّاثطیابُّمعرضاُّعۀنُّاثستشۀهاداتُّباألشۀعار،ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ

ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّد نُّاألمثا ُّ ُّاآلیاتُّ ُّاآلنار،ُّفماُّأ ردتُّمیهاُّاثُّأبیاتاُّقالئل ُّحۀینُّاضۀطررتُّفیۀهُّالۀیُُُُُّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ

ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّالدثئلُّلم اُّان ُّصاحبُّالكتابُّرحمهُّاهللُّأطیبُّغایۀُّاثطیابُّفۀیُّإشۀعارُّاألشۀعارُّ ُّبیۀانُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ  ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ

ُُُُّّّّاألنساب،ُّ ُّترجمتُّبالفارسی ۀُّمف  ُُّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّرداتُّاللغۀُّمۀنُّأنۀاعهۀاُّالۀثالثُّلیشۀتر ُّفۀیُّاسۀتفادتهاُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُّ

ُُُُُُّّّّّّاأل ساطُّ ُّاألحداث،ُّ ُّحذفتُّعنُّاثسمُّ ُّالمصدرُّحالۀُّالتحریفُّآلۀُّالتعریۀف،ُّ ُّرسۀمتُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ

ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّعنُّاختالفُّأبۀابُّنالنی اتُّالمصادرُّبعییین،ُّهكذاُّعع،ُّعییتُّبهمۀاُّعییۀیُّفعلۀیُّالماضۀیُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ  ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ

ُّالمضارعُّاذُّاختالفُّفیهماُّ اقع،ُّ ُّرقمتُّاختالفُّحركاتهم ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّاُّأ  ث،ُّنۀمُّفس ۀرتُّأنۀۀاعُّتلۀکُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ  ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ  ُّ ُُُّّّ

ُُُُُّّّّّالحركۀُّبحسبُّحاثتهاُّنانیا،ُّثن ُّمجر دُّالرقمُّربماُّیتر ُّفیُّالكتابۀُّریبهمُّ ُّاصطلحتُّایضۀاُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ  ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ

ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّرقمینُّهیدسی ینُّمۀضعُّاأل لیُّ ُّالثانیۀُّمنُّالعییینُّمعُّبیانُّان ُّالمصۀدرُّمۀنُّبۀابُّ احۀدُّأ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ

ُُُُُُُّّّّّّّبابینُّ ُّبی یتُّبلفظۀُّایضاُّفیُّالمترادفۀُّمعییُّآخرُّمۀنُّالثانیۀۀُّالصۀُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّادفۀ.ُّهۀذاُّ ُّقۀدُّاقتفیۀتُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ

ُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّفیُّترتیبهُّالحسنُّالمبانیُّ ُّنفیتُّتكریرُّاللفظُّعیۀدُّتقریۀرُّالمعۀانیُّلیصۀغرُّحجۀمُُُُُُُُّّّّّّّّالصحاح ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ

ُُُُُُُُّّّّّّّّالكتابُّ ُّیخف ُّالیقلُّ ُّاثستكتاب،ُّتسهیالُّللكتبۀُّ ُّترغیباُّللطلبۀُّعلیُّ فۀقُّجهۀدهمُّفۀیُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ

ُُُُُُُُُّّّّّّّّّابتغاءُّطلباتهمُّ ُّقدرُّهماتهمُّفیُّاستكفاءُّمهم اتهم.ُّنعۀم،ُّ ُّهمۀمُّأبیۀاءُّزمانیۀا،ُّثُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ  ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّسۀی ماُّفۀیُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُُُّّّ  ُُّّ

ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّاكتسابُّالفضل،ُّقاصرۀُّ ُّانُّْكانۀاُّمنُّبیۀیُّاألكاسۀرۀُّ ُّالقیاصۀرۀ،ُّ ُّسۀمَّیتهُُُُُّّّّّ َُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّْ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّبالصُّراحُّمۀنُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ۀ ُُُّّّ

ُُّّ،ُّ ُّسألتُّاهللُّالخیرُّبهُّللطالبُّ ُّالصالحُّ ُّالفۀزُّلیُّ ُّالفالح،ُّ ُّانُّْیلحقییُّبالصلحاءُّالصحاح ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّْ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ

ُُّّالعابدینُّ ُّیرزقییُّذكراُّصالحاُّفیُّالغابرینُّ ُّیجعلُّلیُّلسانُّصدقُّفیُّاآلخرین،ُّراجی ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّاُّمۀنُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُّّ

ُُُُُُُُّّّّّّّّالفضالءُّالعانرینُّعلیهُّعفْۀُّهفۀتیُّفیهُّ ُّالعثرۀُّفیُّالقل ۀُّمیهاُّ ُّالكثرۀُّ ُّاصۀالحُّمۀاُّفسۀدُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ  ُُُُُُّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّْ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ

ُُُُُُّّّّّّتر یجُّماُّكسدُّ ُّأنُّْثیرشقۀنیُّبسهامُّالطعنُّ ُّاللۀمُّ ُّیتذاكر نیُّبماُّعیدهمُّمنُّالخیۀرُّبۀینُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّْ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُّ ُّ

ُّالقۀمُّ ُّیتأم لۀاُّفیماُّیأملۀنهُّمنُّغیرهمُّللغدُّبعدُّالیۀم،ُّتحقیقاُّلحسنُّ ی یُّبكرمهمُّ  ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ  ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّتصۀدیقاُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُّ



   67   يباچهد

ُُُُُُّّّّّّلماُّیلیقُّبیُّمنُّمحاسنُّشیمهم.ُّانُّْأُریدُّاثُّاثصالحُّماُّاستطعتُّ ُّماُّتۀفیقیُّاثُّبۀاهللُّعلیۀهُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّْ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ

ُُّّتۀك لتُّ ُّالیهُّأنیب.ُّ ُّمم اُّقلت: ُُُُّّّّ  ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ

ُّهللُُُّّّدُّرُّالۀۀۀۀجُّۀُّهُّۀۀۀريُُّّفانُّۀۀۀهُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُّ ُّ ُّ  ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ َُّ  ُّ َُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ  ُّ ُّ لُّعلیُّذُّرُّيُّالتصییفُّأحُّسنُُّّمُّرُّتُّقُُُّّّ ُّ   ُُّّْ  ُُُُّّّ ُّ  ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ َُّ ُُّ ُُّّ ُُّّ  ُُّّ

ُّعُّمُّلُُّّالصُّحاحُُّّ ُّحۀازُُّّفیُّترتیبهُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ َُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ َُُّّ ُُّّ  ُّ ُُُّّّ ُّ  ُّ ُّ قُّصُّبُُّّالسُّبۀاقُّلۀۀماُّبهُّلۀمُّیُّسُّبُّقَُُُّّّ َُّ ُّ  ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ َُُُُّّّّ َُّ  ُُّّ

ٌُّهذاُّالۀصُّراحُُّّمنُّالصحاحُُّّمُّرُّ ُّقُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ َُّّ  ُّ  ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ  ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ یُّصۀۀُّفُّۀُّلُّشۀۀۀاربهُّ ُّمۀۀاُّبۀمُّرُّنُّقُُُّّّ  ُّ ُّ  ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ  ُُُّّّ ُُّ ُّْ ُّ ُّ َُُّّ

ُّیُّسُّقُّیُّبهُّالقُّرُّشیُُّّنُّدُّمانُُّّالیُّهُّۀۀیُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُّ ُّ َُّ  ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ  ُّ ُُُّّ ُّ ُّ ُّْ  ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ  ُّ  ُّ ُّ كُّأسُّۀیُُّّفۀُّۀائدُُّّمُّطُّۀۀۀرُّفُُّّ ُّمُّعُّتُّقَُُُّّّ  ُّ ُّ َُُُّّّ ُّ ُّ  ُّ ُّ ُّ ُّ ُّْ  َُُُّّّ ُُُّّّ  ُّ ُُّّ ُّ ُّ َُّ ُّ  ُُّّ

ُُُّّّفُّاشُّرُّبُُّّلُّتُّحُّظُّیُّكأسُّهُّاُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّ َُّ ُّ ُُُّّّ  ُّ  ُّ  ُّ ُُّّ ُّ  ُّ ُّْ ُّ ُّ ذُُّّكُّیُّۀسُُّّ  ُّ ُّ یُّحُّظُّیُّبۀهاُّثحُّۀظُُّّمۀیهُّلُّأحُّۀمُّقُُُُُّّّّّْ ُّ  َُّ ُّ  ُّ ُّ  ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ َُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ  ُّ  ُّ َُُّّ

ُّ





 

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ
ُّ]ب ُّنامُّخداکندُّمهربخیُّمهربان

نوازُّازُّجزُّخودُُّّاستاُّکُّاس وا ُّب ُّآنُّبرترینُّازُّهرُّاینُّنوازمندُّب ُّسرک ُّخوییاُّ  ُّبی

شدهُّب ُّنامُّجمتالُّقرشتیُُُّّّچ ُّ وچ ُّکُّبز گاُّابوالفض ُّمحمدُّبنُّعمرُّبنُّخالداُّناموده

س ایمُّخداکندُّ ااُّ ت ُُّّکُّ کزُّنوکوُّگردانادُّکُّآ زکهاُّبرآک دهُّ ناداُّمیُّ  ُّخداکند ُّحال

گتزا میاُّ ت ُّبترُُُُّّّّترُّازُّهم ُّس ایشهااُّکُّستباسُّمتیُُّّس ودهُّب ُّهم ُّزبانهاستُّکُّبهندشای 

فرست مُّبترُّسبستونُّشوشت ازُّشهنت ُُُُُُّّّّّّبسوا ُّکُّاندکُّبخششهاُّسباسُّگزا ند اُّکُّد کدُّمتیُّ

ُُّّاهبرتاُّب ُّشایگاهُّکُّمکاناُّمحمُّداُّآنُُّّشوامبرتاُّب ُّانگوز ُّکُّزماناُّکُّ کشنگرُّمودانُّ  ُُُُّّّّ ُّ ت ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ  ت ُُُّّّ

س ایشیُّبرُّزبانُّتازیانُّ کانُّشدُّکُّهرُّسرسختُّگردنفرازتُّد ُّبرابر ُّفرکتنُّگشتتاُُّّ

ا اُّخداکندانُّستخنانُّبهنتدُّکُّشتووااُّکُّبترُّیتا انیاُّدا نتدگانُّشومانهتاتُُُُُُُُّّّّّّّّکُّبرُّخانواده

ُّ نمُّازُّسرُّفرمانبرت د ستاُّد کدتُّشووس  ُّازُّبامدادُّتاُّشامگاهاُّکُّسالمُّمی

دا کتُّد مانُّبوما تُّنتادانیُّکُّشتفاتُّتشتنگیُّتشتنگاناُّبهکت ُُُُُُّّّّّّصحاحُّاللغۀُّشراُّ  ا ُّ

 اهُّ کشتنیُّاستتُُُّّّبهبودتُّاستُّهرُّکاژۀُّناد ستتُّازُّکاژگتانُّزبتانُّتتازتُّ اُّکُّ استتُُُُُّّّّّ

جویندگانُّاد ُّ ا ُّسوگندُّب ُّخداکندُّ  ُّجوهرتُّبراس یُّگوهرُّخوییُّ اُّبتدانُّهویتداُُُّّّ

دهادُّکُّآفرینُّبرُّاکُُّّت ُّشرُّخداییُّنوکیا ُّ اُّد ُّآنُّشوداُّکُّآشکا ُّساخنمودُّکُّبرترت

  ُّچ ُّنوکوُّسامانیُّنهادُّکُّاس وا  ُّآ است ُّخداکندُّتالشتیُّ اُّد ُّآنُّستباسُّدا دُّکُُُّّّ

ُّچندینُّبرابر ُّشادا ُّنوکوُّدهادُّچنانک ُّاکُّ اُّبسندهُّباشد 

کُّبراس یُّ  ُّ کزگا تُّد ُّجس جوتُّآنُّب ُّسرُّبردمُّتاُّاگرُّدستُّدادُّآنُّ اُّبوابمُّکُّبخرمُّ



ُُّّالصُّراحُّ 70 ُُّّ  ُّ ُّمُّنُُّّالصُّحاحُُّّ ُُّّ  ُّ ُُُّّّ ُّ  ُُّّ

نوش یُّفراهمُّآ ماُّتاُّاینک ُّد ُّگنجونت ُّ  ابهتاتُّمد ست ُّصتاحبو ُّبرهانوت ُُُُُُّّّّّّکُّیاُّازُّآنُّ ک

ا ُّهموا هُّآبادُّبتاداُّبت ُُُّّّهاتُّآنُّب ُّنوکرکزتُّزندگیُّسازندهُّمسعودتُّد ُّ اش راُّ  ُّشای 

اتُّشوراس  ُّازُّآنُّد ُّچها ُّجهدُّبز گُّکُّمانندُّنتامیُّد ستتُّدستتُّیتاف م ُّشترُُُُُُّّّّّّنسخ 

ا ُّدادهُّشدهُّبتودُُّّ  ُّنویدُّ وتاهیختُّکُّآنگرانبا تُّ  ا ُّمراُّب ُّ وتاهُّ ردنُّآنُّبرانگو

ُّد خواستُّانجامُّآنُّ اُّداشت 

ُّ  ُّتاُّدیدُّانجامیُّازُّ کزگا ُّفراُّشدُّامودمُّفرکُّشدُّهزا 

شرُّازُّآنک ُّازُّخداکندُّبز گُّد خواستُّخورُّ ردمُّاینُّشتووۀُّآینتدهُّبت ُّدستتُّآمتدُّکُُُُُُّّّّّّ

اهیُّشتویُُّّ اهکا ُّانجامُّآنُّنویدُّ اُّب ُّمنُّنشانُّداد ُّشرُّبه ترُّآنُّدیتدمُّ ت ُّد ُّآنُّ وتتُُُُّّّّ

گرف  اُّن ُّگزینیاُّکُّباُّشرهوزُّازُّگواهانُّشعرتاُّن ُّامثتالُّکُّآیتاتُّکُّآثتا اُّازُّد ازگتوییُُُُُّّّّّ

 نا هُّگورم ُّازُّآنجاُّ  ُّصاحلُّ  ا اُّ  ُّخداکند ُّبوامرزاداُّد ُّآگاهیُّدادنُّازُّشتعرهاُُّّ

ُّکُّیاد ردُّخاندانهاُّکُّتبا هاُّسخنُّ اُّب ُّد ازاتُّبسوا ُّ شاندهُّبتوداُّمتنُّازُّآنُّهمت ُّجتزُُُُُّّّّّ

هتاتُّ اهنمتاُّد ُّستخناُُُُُّّّّّاندکاُّبت ُّهنگتامُّناچتا تُّد ُّنشتانُّدادنُّنمونت ُُُُُُّّّّّّهاییبوتت 

هاُّ اُّازُّهرُّس ُّگون ُّآنُّ]اسماُّفع اُّحرف[ُّب ُّفا سیُّبرگرداندهُّتاُّد ُّکاژهنواک دماُّکُّت 

گانُّکُّنوآموزانُّهمراهُّگردنداُّکُّباُّاند یُّدگرگتونیُّالت ُّکُّالمُُُّّّگورتُّازُّآنُّموانمای بهره

 ماُّکُّبتتراتُّنشتتانُّدادنُّدگرگتتونیُّد ُّبابهتتاتُُّّشتتناخ گیُّ اُّازُّاستتمُّکُّمصتتد ُّانتتداخُّ

الفعت ُّماضتیُّکُّمضتا  ُّ ت ُّایتنُُُُُُّّّّّّگان ُّدکُّحرفُّعونُّ اُّب ُّجاتُّدکُّعتونُّمصد هاتُّس 

گون :ُّعع ُّستبرُّدگرگتونیُّد ُّحر  هتاتُّآنهتاُُُُُّّّّّدگرگونیُّد ُّآنهاستُّنشان ُّنهادماُّبدین

رُّشای ُّهاتُّآنُّحر  هاُّ اُّبگذا تُّ ردماُّآنگاهُّگون ]ضم اُّف ح اُّ سره[ُّ اُّنخستُّشما ه

گذا تُّجاتُّگمانُّ اُّد ُّنگا  ُّحال هاُّ]تُّششگان ُّآنها[ُّبوانُّ ردماُّزیراُّگاهُّتنهاُّشما ه

الفعت ُّماضتیُّکُّمضتا  ُّبرنهتادمُُُُُّّّّّگذا داُّکُّدکُّشما ۀُّهندسیُّنوزُّبراتُّعتونُّآنهاُّبازُّمی

همراهُّباُّگف نُّآنک ُّمصد ُّازُّی ُّبا ُّاستُّیاُّدکُّبا اُّکُّد ُّمعانیُّم رادفُّنوزُّبتاُّلفتظُُُّّّ

ُُّّ ایضاُّ» ُّگونت اُّد ُّاست وا ُّستاخ نُُُُّّّّیگرُّبتا ُّدکمُّازُّیت ُّمصتد ُّ اُّآک دم ُّبتدینُُُُّّّّمعنیُّد«ُُُّّّ

شورکتُّ ردهاُّکُّبراتُّ وچ ُّ ردنُّحجمُّ  تا اُّهنگتامُّآک دنُّمعتانیُُُُُّّّّّصحاحهاُّازُّشای 
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گوناگونُّخودُّ هم ُّ اُّتکرا ُّنکردماُّتاُّبازگوییُّکُّ کنویسیُّآنُّبراتُّنویستندگانُّآستانُُُّّّ

هاتُّخودُّاندازۀُّعزمشانُّد ُّشیُّخواس  ُّگرددُّکُّجویندگانُّ اُّبرانگوزدُّتاُّبرُّشای ُّتال ُّک

برآیندُّکُّ ا هاُّکُّنوازهاتُّدشوا ُّخوییُّ اُّب ُّبسندگیُّبرآ نتد ُّبهت اُّکُّآهنت ُّکُّآ زکتُُُُّّّّ

جوییُّدانیُّکُّبز گیاُّ وتاهیُّگرف  ُّاستاُّهرُّچنتدُّازُُّّمردمُّ کزگا ُّمااُّبویژهُّد ُّفزکن

ُّشاهزادگانُّایرانُّکُّ کمُّباشند 

ُّالصُّراحُّمنُّالصُّحاحکُّآنُّ اُّ ُُّّ  ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ  ُّ اُّکُّازُّخداکندُّبراتُّجویندۀُّآنُّنوکتیُّکُّد ست یُّکُُُّّّنامُّ ردمُُُّّّ

ختواهمُّکُّاینکت ُّبت ُّد ست کا انُّازُّبنتدگانُّختوییُُُُُُُّّّّّّّبراتُّخودُّ هاییُّکُّ س گا تُّمتیُّ

برساندُّکُّیادتُّنو ُّازُّمنُّد ُّبازماندگانُّ کزتُّ ردهُّکُّس اییُّنوت ُّآینتدگانُّ اُّبترایمُُُُّّّّ

اندکُّکُّبسوا ُّآنُُّّبگذا داُّکُّامودُّدا مُّ  ُّدانشمندانُّآگاهُّازُّنا ساییُّ ا ُّکُّل ز ُّمنُّد 

د گذ نداُّکُّخودُّآنچ ُّناد ستُّاستُّد ستُّساخ  ُّکُّنا کاتُّآنُّ اُّ کاُّسازنداُّکُّاینک ُّ

مراُّآما ُّزخمُّزبانُّکُّسرزنشهاتُّخوییُّنکننداُّکُّازُّمنُّموانُّمردمُّبرُّشای ُّخوبیُّختودُُّّ

سخنُّگویندُّکُّبوندیشندُّب ُّآنچ ُّد ُّفرداهاُّشرُّازُّامرکزُّخودُّدکستُّدا ندُّ  ُّدیگترانُُّّ

شتانُّاست وا ُّدا نتدُّکُُُُّّّّامُّ اُّب ُّبز گوا تُّکُّجوانمردتگمانیبگوینداُّکُّخو ُّد با ۀُّآنها

ختواهمُُّّگواهیُّباشدُّبرُّآنچ ُّازُّزیبایوهاتُّسرشتُّکُّخوتُّآنانُّب ُّمنُّ سودهُّاست ُّنمی

جزُّنوکسازتُّبدانچ ُّب وانمُّکُّنباشدُّاس وا تُّمنُّد ُّنکو ا تُّکُّ هوابیُّجزُّب ُّخداکنتداُُّّ

ُّامُّاینُّاست:ُّگردم ُّکُّازُّآنچ ُّسرکدهوتُّاکُّبازمی ا ُّخودُّبدکُّکاگذاش  ُّکُّشووس  ُّب ُّس

ُّبرُّبهنداتُّنتتگا  ُّختتودُّقترا ُُُُّّّّجتتوهتتتترتُّ اُّختتورُّبتاداُّ وُّگرفت

ُّگوتُّسبقتُّ اُّ بودُّازُّشوترُّکُّشا ُُُُّّّّهاییُّ استُّ تردُّکُّشای ُّصتحاحچتونُّ

ُّصُّتراحاینُّ ُُّّ ُّ ُّ کشنُّهرُّنوشندهُّ اُّکُّنوستتُّتا ُُُُّّّّصتحاحشالودهُّهستُّازُّآنُُُّّّ 

ُّ تتامانُّخردُّ اُّخوشتتگوا ُّنتو ُُُُّّّّقترشتیُّدکُّجتامُّستودبخیُّزانُّدهتد

ُّبرخو دُّزانُّزیرکُّکُّنادانُّخما [ُُُُّّّّنتتو ُّتتاُّیتابیُّزُّجتامیُّبهرهُّچون

ُّ
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  ةباب األلف المهموز

  
ــاحب   ــال ص ــحاحق ــر  الص أبونص

): رح(اســماعیل بــن حمــاد الجــوهري 
نذکر فی هذا الباب الهمزة األصلیۀ التـی  

ا الهمـزة المبدلـۀُ مـن    مأل، و الفعهی الم
الواو نحو العزاء، الذي أصله عزاو، النّـه  

زَومن ع ،و المبدلـۀُ مـن الیـاء نحـو     أت
ـ  اإلباء، الذي أصله  یالنّه مـن أب ،إباي ،ت

والیـاء و نـذکر   فنذکرهما فی باب الـواو  
فیه انّ همزة األشاء و األالء غیرُ أصلیۀ، 

، ابونصر صحاحصاحب [شاءاهللا تعالی انْ
ــوهري     ــاد ج ــن حم ــماعیل ب   ، )رح(اس

 اصـلی  ةاز همـز در این بـاب  : گویدمی
گـوییم   الفعل واژه باشد سخن میکه الم

ة همــز واو ماننــدبــدل از  ةاز همــزامــا 

از عزاء که اصل آن عـزاو اسـت، زیـرا    
بدل از یـاء ماننـد    ةعزوت است، یا همز

إباء که اصـل آن إبـاي اسـت، زیـرا از     
أبیت است، به خواست خداوند در بـاب  
واو و یاء سخن گفتـه و آنجـا خـواهیم    

هاي أشاء و أالء گفت که همزه در کلمه
  .]غیر اصلی است

  فصل األلف
ـ   .أجأ . کـوهی از طـی  : ی فَعـل أجـأ، عل
ئأجعیونیـمنس: ون، مثل أج.  
: آءة. درختــی: ، علــی وزن عــاعٍآء .آ أ

  .آواز: . یکی
  فصل الباب

ـ  بؤِن بؤهو م. اصل: بؤْبؤْ .بأبأ او [ مِرَالکَ
ـ بأْ .]دبوجوانمردي  ز بنیاد أْب الصـبی ت :

 



    صراح اللغۀ/  2
 

ـ و أُ ی أنـت بِأَقلت له بِ بـه کـودك   [ی م
  .]مادرم فداي تو بادپدر و : گفتم
: ت بالشـیء بـدأْ . آغاز کـردن : بدء .بـدأ 

تَابت بهأْد .بأْد تـه : ـ فعلتـه اب ت بـه آن  [داء
پیش از دیگـران آن را  . چیز آغاز کردم

ـ الخَ اهللاُ أَدب. آفریدن: . ]آغاز کردم قَ لْ
آفـرینش  بـه  نـد  خداو[ داهم، بمعنًیو أب

  .]آفریدآغاز کرد و آفریدگان را 
ده و وذلک عودا و بدءا، و فی ع لَعفَ

بدئه، و فی عودأَتده   . تهه و بدـوع ـعجر
دعلی بهئ :رجطفی ال ع  ریق الـذي جـاء 

ـ و ما ی ئُهو ما یبد. منه ـ  : دعیِ کَتَمـا یلَّم 
کـار خـود را از سـر    [دة عائ و ال ببادئَۀٍ

ن از همـا . گرفت و باز آن را انجـام داد 
او سـخن  . راه که آمـده بـود بازگشـت   

  .]گوید، نه سخن تازه و نه جز آننمی
: ثنیان. مهتر نخستین در مهتري: بدء

بخشــی از : . دومــین وي در مهتــري
قمـار  ]شتر یا گوسفند قربـانی [زور ج .

ن و مثل جفْ. أبداء و بدوء: ج. کک: ةبدأَ
أجونفُفان و ج.  

کار نو : إبداء. کار نو و نخستین: بدئ
  .و بدیع آوردن

قـت اسـالم   وچاه که به: بدء و بديء
ـ  رِئْالبِ حریم: حدیث. کنده باشند البديء 

حریم چاه تازه [ ذراعاًرون شْو ع سمخَ
: . ]شده بیست و پنج ارش اسـت کنده

و  أفعلُه بـادي بـدء  . نخستین از هر چیز
یـاء مـن   ال و. شیء کلِّ أولَ: بادي بديء

ی موضع النصب، و هکـذا  بادي ساکنۀ ف
 لَأو: ةَ ذي بـدء أفْعلُـه بـدأَ  . مون بهیتکلَّ
ــدأَ. أولٍ أَ ةُلــک البــد ةُ و ة، و و البــداء الب

ـ تَأنْ ، لـک  البداءة بغیـرك فـی    قبـلَ  أَد
پیش از هر کس مـن آن  [و غیره  یِمالرَ

بـادي   کلمـۀ یـاء در  . دهـم را انجام می
محلّا منصـوب اسـت، و آن را   ساکن و 

تـو بایـد نخسـت    . گویندگونه میهمین
  .]آغاز کنی در تیر انداختن و جز آن

ـ فهو مبديء الرجلُ،  ـ : دوءب ه ذَاذا أخَ
رِيدأ الجـ و الح مـرد بـه آبلـه یـا     [ۀ بص

  .]سرخجه دچار شد
نـاخوش دیـدن حـال    : ـَـ بذَأَ. بذْء .بذأ

یـدن  نکوه: . کسی را و کراهت داشتن
  .اي را و چراگاه راج

ذزمینی که در وي چراگاه : ۀئَأرض ب
  . نباشد
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یۀ، بال همزة، یذکر فی بـاب  ذة بأَامر
ایـن  . زن بـددهان و ناسـزاگوي  [ المعتل

همزه است و در بـاب معتـل از   کلمه بی
  .]شودآن یاد می

بیزار شدن از عیـب  : ـَـ برِيء. براءة .برأ
  .و وام و مانند آن

 أهـلُ . شدن از بیماريبه :ـَـ برَأَ. ءبرْ
. بـرْءا  ضِرَالم منت برَأْ :الحجاز یقولون

و مـردم حجـاز   [من مرضـه   ئٌو هو بارِ
از بیمـاري  : گوینـد آن را با فتحـه مـی  
او بهبودیافتــــه از . بهبـــودي یـــافتم  

  .]اش است بیماري
و [ ئُو هو البارِ. آفریدن :ـَـ برَأَ. برْء

  .]اوست آفریدگار
ت العـرب  کَرَو قد تَ .آفریدگان: یۀبرِ
مـن   نْ تکـونَ أ یضا جازأو هی . الهمزةَ

 تازیانو گاه [التراب : البرَي، غیر مهموز
نیز جـایز اسـت   . اندازندهمزه آن را می

ي امعن همزه و بهکه آن از برَي باشد، بی
  .]خاك

  .نخستین شب از ماه: براء
مـن   اهللاُ هأََأبـرَ . بیزار گردانیدن: إبراء

ــاري [المـــرض  خداونـــد او را از بیمـ

  .کک: ۀئَرِبتَ. ]د و بهبودي دادیرهان
ت مـن کـذا   رَّأْبتَ. بیزار شدن: تبرِّيء

  .]از فالن چیز بیزار شدم[
یثَنَّی و ال  منه، ال ا براء منه و خَالءأنَ

ع، النّه مصدر فی األصلیمأنَ. ج  ـرِيءا ب
رَآء، مثل سـفَهاء، و  ن بنحو . و خَلی منه

بِراء، مثل کبار، و أبـراء و أبرِیـاء، مثـل    
ـ و هـم برِ . أحباب و أنْصباء و هـی   ونَیئُ

یئَرِبتانِیئَرِۀ، و هما ب رِ، و هـنّ ب و  یئـات
رایاب .رِيءو رجل ب راءو بیـب  جِ، مثل ع

ــزارم[و عجــاب  ــن از او بی ــرد و . م مف
ر مثنی و جمع آن یکسان است، چـون د 

و . مـن از او بیـزارم  . اصل مصدر است
مفرد و مثنی و جمع بـريء،   .ما بیزاریم

هـایی  مذکر و مؤنـث، همـراه بـا نمونـه    
  .]آورده شده است

الرجـلُ   بـارأَ . تهقْفار: ییکرِت شَبارأْ
آن . از شریک خـود جـدا شـدم   [تَه امرأَ

  .]مرد از زنش جدا شد
ــتبرأْاســ الجاریــۀَ، و اس مــا تبرأْت ت

از . از آن کنیزك بیزاري جسـتم [ندك ع
  .]ست بیزاري جستما آنچه نزد تو

ـ    بسأَ. بسأ و بسوء .بسأ  :ـِــ و بسـأَ ـَـ
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 بسأَ. آرام یافتن به چیزي و انس گرفتن
سبه ئْبه، و ب ـ ه آب[ت ه ن آرام یافت، و ب

  .]و آرام گرفتما
سأَأبنبـه  ی فالنٌ فب ئْتفالنـی بـه   [س

  .]ت و من به اومن آرام یاف
  ـوءستَ التـی ال : ناقـۀ بـ م ـ  عنَ الحالب 

شتري که دوشـنده را از دوشـیدن   ماده[
  .]شیرش باز ندارد

درنـگ کــردن و   :ـُـــبطُـؤَ  . بـطْء  .بطـأ 
و . کـک : إبطاء. آهستگی، نقیض سرعت

ــ طــو ب ــال. یءه ــ :یق ــال تأْأبطَ  :و الیق
ــتأبطَ ــ. ی تَو اســی  . تُکأْطَب ــول ف و تق

و . بـک  ، و ما بطَّـأَ کبِ ما أبطَأَ :بالتعج
و بطـانَ   و بطانَ. فی مسیره الرجلُ أَباطَتَ

: القوم و أبطأَ. بطُؤَ ذا خروجاً: ذا خروجاً
درنـگ  : گوینـد [هم بِطـاء  وابد تاذا کانَ

ــاء   ــا ی ــا آن را ب ــن معن ــه ای کــردم، و ب
در . تــرا سسـت و کنــد یــافتم . نگوینـد 

چقدر سست و : گوییهنگام شگفتی می
مرد در راهش درنگ کـرد  ! کند هستی

-چقدر کنـد بیـرون مـی   . و کندي نمود

حرکـت  ستوران قوم کند و آهسته ! آید
  .]کردند

 .کم شـیر شـدن ناقـه    :ـَـ بکَأَ. کْأب .بکأ
. ۀیئَکو ب یءکفهی ب. کک :ـُـبکُؤَ . بکُوء

 نُقٌ بِکاءشیرشتران کم ماده[و أی[.  
باش و جاي گاو دشتی ايج: مباءة .بوأ

  .و شتر
اي گزیـدم  خانـه [نزلتُه : ت منزالًتَبوأْ

  .]و در آنجا ماندم
تُـه و  هیأْ: تُهت للرجل منزالً و بوأْبوأْ

اي براي مـرد آمـاده   خانه[مکَّنْت له فیه 
 .]کـــرده و او را در آنجـــا جـــاي دادم

جاي ساختن: تباءةَاس.  
 .بحالۀ سوء: ل بِیعۀء، مثاسو هو ببِیئَۀِ

ـ البِ نُسحو انّه لَ او در حالـت بـدي   [ ۀِیئَ
  .]حالت است او خوش. است

  .راست کردن نیزه سوي کسی: ۀتَبوئَ
. بازگردانیدن شتر به خوابگـاه : إباءة

ـ أْأب  وأرحـت علیـه إبلَـه    : هت علیه مالَ
شتران و  گوسـفندانش را بـه او   [غنمه 

  .]بازگرداندم
و منه سـمی  . مباءة= باعۀ باءة، مثل 

ـ تَی النکاح باء و باءةً، النّ الرجلَ أُبمـن   و
و از آن اسـت  [منهـا   نُکمتَسي یأأهله، 

که پیوند زناشویی را باء و باءة گویند، 
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ــرا  ــرد و در  زی ــام گی ــش ک ــرد از زن م
  .]کنارش آرام یابد

: فـالن  لـدمِ دم فالن بواء . برابر: بواء
ــاذا کــان کُ ــهفْ ــرَهم انْ  :حــدیث. ؤاً ل أم

باؤُواتَی. واءأجابونـا  : واحد أجابونا عن ب
اذا : لَ بالقتیـلِ ت القاتأْو أب. جواباً واحدا

و منـه  . اذا قُتلَ بـه : باء بصاحبه. قتلته به
 تـانِ رَقَب عرارِ بکَحلٍ، و هما باءت: قولهم
لتؤْ به. يرَخْإحداهما باألُ قُتن : بکُن مم

آیه. قتَل بهی»ي أ، »من اهللا بٍضَوا بغَو باء
رجأوا به، عبإثْمـه و   . علیهم ي صار بـاء

وب وءببحقِّه ی اباءداً أقَرَّ: ءو ذا یکون أب  ،
خـون فالنـی بـا خـون     [ لـه  بما علیه ال

بــه آنهــا : حــدیث. فالنــی برابــر اســت
بـه مـا یـک    . برابر شـوند دستور داد تا 

ــد  ــخ دادن ــنده .پاس ــزاي   کش ــه س را ب
بـه سـزاي دوسـتش    . کشـتم  هشد کشته

عـرارِ  ). به جاي او کشته شد(کشته شد 
و کحل به هم کشته شـدند، و آنهـا دو   
گاو بودند که هر کدام به شاخ دیگـري  

و «! به سزاي او کشـته شـو  . کشته شد
، یعنی خشم »به خشم خداوند بازگشتند
به گناه خـود  . خداوند بر آنها فرود آمد

و اقـرار کـرد، و ایـن چیـزي     یا به حق ا
بـه  و پذیرنده است که همواره به گردن 
  .]زیان اوست نه به سود او

: فالةٌ تُبِـیء فـی فـالة   فی أرض کذا 
در فالن زمین دشتی اسـت کـه   [ بهذْتَ

  .]برددشت دیگري راه میبه 
: ناقۀ بهـاء . انس گرفتن: بهأ و بهوء .بهـأ 

تسگیرنده سشتر انماده[بالحالب  اذا أن
  .]خود ةبه دوشند

من الحسن، فهی من بهِی  هاءالب أماو 
امــا آن بهــاء کــه [، غیرمهمــوز الرجــلُ

معناي زیبایی و خوبی اسـت از بهِـی    به
  .]مرد نیکو و زیبا شد: است ـَـ

ت لـه  نْطما فَ: له تهت و ما بأَا بهأْم
  .]به آن پی نبردم[

  فصل التاء
و . جالکنک: علی فعالل تاء،تَأَ رجل .تأتأ

او در [تردد فی الکالم بالتـاء   :تاةأْفیه تَ
گیرد و سخن روي حرف تاء زبانش می

  .]کندت ت ت می
  .مقیم شدن به جایی :ـَـ تَنَأَ. تُنُوء .تنأ

البلد آنهـا سـاکنان   [قُطّانُـه  : هم تُنّاء
  .ا: تنآءة. ]آن سرزمین هستند



    صراح اللغۀ/  6
 

  فصل الثاء
شتران را [اذا أرویتها : اإلبلَ تثَأْثَأْ .ثأثأ

  .]سیراب کردم
ت عن أْثثَأْ. دفع کردن از کسی: ثاةثَأْ
خشم یا چیـز دیگـر   [(دفَعت عنهم : القوم

  .]از قوم بازداشتم) را
ــه ــأْفَتَثَأْ لَقیِتُ ــهث ــه : ت من ــه او [هبت ب

  .]برخوردم و از او ترسیدم
بـه او تیـر   [ته یمر: م إثاءةًهتُه بسأثَأْ

  .]انداختم
ها اذا ضُم أولُ. بن پستان مرد: ةثُنْدؤَ .ثدأ

همو انْ فُ زْتتتَلـم  حـ ه ف راگـر حـ  [ زْم
ــازي آن را    ــموم س ــت آن را مض نخس

و اگـر آن  ) بر وزن فُعلُلَۀ(دهی همزه می
و (دهــی را مفتــوح ســازي همــزه نمــی

  .)]ثَنْدوة، بر وزن فَعلُوة: گویی می
  .ان دانهسپند: ثُفّاء .ثفأ
: . چرب خورانیـدن  :ـَـ ثَمأَ. ثَمأ .ثمأ

  .سرشکستن: . ترید کردن نان
  فصل الجیم

: ج. مـرغ و کشـتی   سینۀ: جؤْجؤ .جأجأ
یعنـی   ،خواندن شتر را: ةجأَجأْ. جآجِیء

صلته بالبـاء، و االسـم   . جِیءجِیء گفتن

ـ األُ ینـت الهمـزةُ  جِیء، مثال جِیع، لُ ی ولَ
اسم آن جـیء  ). ت باإلبلجأْجأْ: گویی[(

 همـزة است که اصل آن جئْیء بـوده و  
  .]بدل به یاء شده است نخست

اي گونـه [سـماروغ سـرخ   : جبء .جبأ
علـــی . ةجبـــأَ: ج. ]قــارچ خـــوراکی 

  .غیرقیاس
قارچ [تُها کَمأَ تثُرَکَ: ت األرضأجبأَ

ــراوان شــد ــین ف ــی أرض. ]آن زم  و ه
  .سماروغ ناك: ةٌمجبأَ
ـ نْ یأبِعتُـه قبـل   : ت الـزرع جبأْأ بدو 

هصحدیث. الح :مبن أج ـ ی فقـد أر . یـَب
کشت نارسیده [بال همزة، و أصله الهمز 

هر که کشت نارسیده فروخـت  . فروختم
کلمه در اینجا بی همزه آمده، . سود کرد

  .]ولی اصل آن مهموز است
  .دوزيکفش و نعلین کندة: جبأَة

سر در کشیدن  :ـَـ جبأَ .جبأ و جبوء
ـ یت عجبأَ. از کسی عنـه   : ی عنـه ن ـتنَب

  .)]آن را ندیدم(چشمم از آن برگشت [
  .]کک: جباء[  بددل: جبأٌ
علیه الحیـۀُ   خرج: دوعلیه األس جبأَ
من جـ و منه الجابِ. رهح رادة یء و هو الج
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مار ناگهان از سوراخش بـر او بیـرون   [

 کلمـۀ از آن است . دیترسانآمد و او را 
کــه  آنو نیــز (ملــخ  معنــاي جــابیء بــه
  .)]مالیات گیرد

الهمزة فیقال  كرَو یتْ. دلیري: ةجرْأَ .جرأ
ة مـرَة  جرَة، مثال کُرَة، کمـا قـالوا للمـرأَ   

اندازنـد و جـرَة   آن را می ةگاه هم همز[
  .]گویند، چنانکه به زن هم مرَة گویند

ـ جـرُء  . جراءة هـو  . لیـر شـدن  د :ـُـ
 ـرِيءم جقْــدـ : الم رِجاإلقــدام عنــد يء .

ت علیـه  حتی اجتَـرَأْ  فالنٍک علی تُجرَّأْ
رود و پیش او در کار دلیرانه پیش می[

ترا بر فالنی دلیر کردم تا اینکه . بردمی
  .]بر او دلیر شدي

  .أجزاء: ج. پاره: زْءج .جزأ
پاره کردن و پارهبخش :ـَـ جزَأَ. جزْء

: . ام مـردي ن: . کک: ۀئَتَجزِ. کردن
: بــه تجـزَأْ . بسـنده کــردن بـه چیــزي  

  .]به آن بسنده کردم[اکْتفیت به 
بسنده کـردن شـتر از آب بـه    : جزُء

  .علف
ـ بظََ .بسنده کنانیدن: ۀئَزِجإجزاء و تَ ۀ ی

ی کـه از آب بـه علـف    یآهوماده[ۀ ئَجازِ

. ینفـا کَ: ی الشـیء نأَأجزَ .]کنـد بسنده می
أَزَأجعنک شـاةٌ  ت = زَت جـ :  آن [قَضَـت

گوسفندي ترا بسـنده  . چیز مرا بسنده بود
  .])نیاز کردگوسفندي ترا بی(بود 

ــزَأْاج ــیء و تَ تتَ ــبالش ــهزَّأْج : ت ب
  .]به آن چیز بسنده کردم[تفیت به اکْ

ةَ و مجـزَأَ  مجزَأَ فـالنٍ عنک  تأْأجزَ
ا از فالنـی  تـر [ت عنک مغْناه ینَأغْ: فالن

یعنی جانشـین او شـدم و   . نیاز کردمبی
  .]ترا از او بسنده گشتم

ابزار آهنی کـه  [درفش  ستۀد: ةجزْأَ
. ]کفشگران بدان چرم را سـوراخ کننـد  

بـراي درفـش   [جعلت له نصابا : تُهأجزأْ
  .]کفشدوزي دسته گذاشتم

درشـت و سـخت    :ـَـ جسأَ. جسأ .جسأ
و هی فـی  . ا: ةجسأَ. شدن دست از کار

فطعالم سبو آن در ستوران [ الدواب ی
  .]خشکی گردن است

. کـک : ۀئَتَجش. آروغ دادن: شُّؤجتَ .جشأ
  .ا: مزَةة، مثال هجشَأَ

  .برآمدن دل: ء و جشُوءاجش
ــتَاج ــبِتْنأَشَ ــأْالد و اجی ال اذا : تُهاتش

آن شهرها با مـن  [توافقها  ک و لمقْوافتُ لم
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دند و من هم با آنها سازگار سازگار نبو
  .]نبودم

خَرَجـوا  : الی بلـد  دلَالقوم من ب جشَأَ
آن قـوم از شـهري بـه شـهري بیـرون      [

  .]رفتند
ــش ــان ســبک: ءج چــوب : . کم

  .سبک
ـ ذَ. آوردهخاشـاك آب : جفـآء  .جفأ هب 

ـ زَال ب فـاءج ـ أو «آیـه . بـاطالً : د م  ـدا الزَب
ذْفیهج بـ [» فاء و «. تکف بر باطل رف

ــد   ــه کنــاري رفتــه و ناپدی   امــا کــف ب
  .]»دگردمی

، و رمی بالقَذَي و الزَبـد : يالواد جفَأَ
تماذا ر ردبالزَ کذلک القبالغَلَیـان فـی   د 

بسـتر رود و سـیل خـس و خاشــاك و    [
کف برآورد، و مانند آن دیگ است که 

. ]هنگام جوشـش کـف بـرآرد و بپاشـد    
  .کک: تأجفَأَ

ــأْ ــدر تجفَ ــا أْفَیضــا اذا کَأ: الق و أتَه
أملْتها فصبما فیهاب الیقالو . ت تُهـا  فأْأج
م تــا دکــرده و برگردانــدیــگ را کــج [

: الرجـلَ  . ]آنچه در آن اسـت بریـزد  
  .]مرد را بر زمین افکندم[صرَعتُه 

ـ مته و رلَعتَاقْ: ت الشیءاجتفأْ ت بـه  ی
ــده و دور  [ ــیخ برکنـ ــز را از بـ آن چیـ
  .]نداختما

 الرجلُ علـی الشـیء، و جانَـأَ    جنَأَ .جنأ
مـرد  [ب علیـه  اذا أکَ: علیه علیه و تَجانَأَ

بر روي آن چیز افتاد تا آن را از آسیب 
  .سپر: مجنَأٌ .]نگهدارد

  .مرد گوژپشت: رجل أجنَأُ
ـ جـاء  . مجِیء و جیئـۀ  .یأجِ . آمـدن  :ـِـ

ـ إجیئۀ هو من بِناء المرَّة الواحدة  نّـه  أ الّ
ضوع  المصـدر، مثـل الرَ   موضـعـ ج ۀ و فَ
ۀ مصـدر مـرّه از آن اسـت    جیئَ[ۀ محالرَ

ــته   ــه جــاي مصــدر گذاش   جــز آنکــه ب
  .ا: ۀ، علی فعلَۀجِیئَ .]شودمی

نّ ناً، و هـو شـاذّ، أل  سیئاً حجِئْت مجِ
ـ   المصدر  ذَّتمن فعل ـِـ مفعلٌ، و قـد شَ

ــروف   ــه ح ــاءمن ــی م تفج ــل، فْعل ع
صیر ل و المیکیض و المحو الم یءجِلمکا
و آن انـدك اسـت،   . آمدم آمدنی نیکو[

زیرا مصـدر از بـاب فعـل ـِــ بـر وزن      
هـایی از ایـن   آید، و گاه کلمهمفعل می

قاعده پیـروي نکـرده و بـر وزن مفعـل     
  .]هاي یادشدهآیند، مانند نمونهمی
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  .آوردن: إجاءة
ی نبغالَ: هی، فجِئتُنلَی، علی فاعنجاءا
جِبکثرة المپایۀاین کلمه بر ([فغلبتُه  یء 

ــأَ: قیــاس بایــد باشــد جایدر اینجــا . ین
جوهري سماع را پایه قرار داده است نه 

ــر مــن  )قیــاس را در بســیاري آمــدن ب
  .]برتري جست، پس بر او چیره شدم

بک هللاِ الحمد هللا اذْ الحمد: الذي جاء 
هللا الحمد :و ال تَقُل. جئت  خدا را [جِئت

  .]سپاس که آمدي
ـ  ألْجأْ: تُه الی کذاأجأْ ته ررَطَتـه و اضْ
ــه  ــده و  [الی ــز پناهن ــالن چی ــه ف او را ب

ک الی ئُشَرٌّ ما یجِی: مثَل. ]ناگزیر ساختم
ذلـک انّ  : قال األصـمعی . مخَّۀِ عرْقُوبٍ

خَّ فیه، و انّ العرقوبالیـه    ال م جـوحمـا ی
ن الم قْیدعلی شی ربد اسـت آنچـه   [ ء
. را به پی پاي سـتور کشـانده اسـت   و ت

ه پـاي سـتور هـیچ    پـی پاشـن  در : گوید
مغزي نیست، و کسـی بـه آن نیازمنـد    

گــردد کــه هــیچ کــاري از دســتش مــی
  .]برنیامده و بیچاره شده باشد

 لو کان ذلک فی الهیء و الجِـیء مـا  
، و عـام الطَ یءهِفـالْ  :بـوعمرو أقـال  . نَفَعه

ـ . رابالجِیء الش مانِقال األموي هما اس 
تهـا  وعي دأت باإلبل، جأْجأْ: من قولهم

ــ ــأْهأْ، و بِرْللشُ هــا،  ت ــا أبه ي دعوته
 تنها در خوراك و آشـام اگر آن [للعلف 

: ابوعمرو. سودي نداشت شبود برایهم 
ــی   ــی خــوردنی، و جــیء یعن ــیء یعن ه

آنها دو اسم هسـتند از  : اموي. نوشیدنی
ران را بـه نوشـیدن آب   شت: آنچه گویند

خوانــدم، و آنهــا را بــه خــوردن علــف 
  .]خواندم

  فصل الحاء
: ج. پادشاه صۀهمنشین و خا :حبأ .حبأ

  .أحباء
. ریشه تافتن گلـیم را : ـِـ حتَأَ. حتْأ .حتأ

فَتَلْتُـه  : ت الثـوب أحتَـأْ . یهمزُ یهمزُ و ال
جامه . هم مهموز و هم غیرمهموز است[

یا کناره جامـه  (استوار کردم را تافتم و 
  .)]را تافته و دوختم

  .شاد شدن: ـَـِ حجأَ. أحج .حجأ
. مولع و بخیل شدن: ـَـ حجِئَ. حجأ

یههم مهموز و هـم غیرمهمـوز   [و ال  زُم
  .]است

بـه  [ی ت به، بمعنًبه و تَحجأْ تحجأْ
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  .]او یا به آن شادمان شدم
  .داءح: ج. تبر، تیشه: ةحدأَ .حدأ

اي شـکاري از  پرنـده [خـات  : ةحدأَ
  .]بازها ةتیر

  .برگردانیدن: ـَـ حدأَ. حدء
ــدء ئَ. حــد ـــ ح ــر : ـَ برچفســیدن ب

ت و حـدئْ . بـه  لَزِقْـت : حدئْت به. جایی
: و حدئْت علیـه و الیـه  . یهلت الَجأْ: الیه

ــنَ رْصنَتُه و مبــر آنجــا [تــه مــن الظلــم ع
ــبیدي ــاه . چس ــه او پن ــردي ب ــه او . ب ب

مهربانی کـرده و او را یـاري دادم و از   
  .]ستم بر کنار داشتم

ـ  حـزَأَ . حزْء .أزح برداشـتن سـراب   : ـَـ
  .چیزي را

زَؤُه أَزَححی الشخص السراب :ـ فَر ه ع
گوراب کالبدش را در هوا بـاال بـرد و   [

. حـزاه یحـزُوه، بـال همـز    =  ]نشان داد
 زَأْتاإلبلَح :جمقْتها تُها عشتران را [و س

  .]آورده و آب دادم گرد
. تیر بر شکم زدن: ـَـ حشَأَ. حشْأ .حشاء

ــأْ ــرأَحشَ ــعتها : ةت الم ــا آن زن [باضَ ب
  .]نزدیکی کردم

  .ئُمحاش: ج. گلیم درشت: محشَأٌ

ـ  حصأَ. حصأ .حصأ . سـیراب شـدن  : ـَـ
ـ . منه روِیت: ت من الماءحصأْ صتُهأْأح :

وأرـ ی او را . از آب ســیراب شــدم  [ه تـ
  .]سیراب کردم

  .]باد در داد[ حبقَ: بها حصأَ
. تهارْْسـع : ]ـَـ حضْأً[ ت النارحضَأْ .حضأ

حضا ـُــ  . آتش را برافروختم[یهمز و ال 
  .]حضْواً هم گویند

ـ  حطَأَ. حطْأ .حطأ تیـز  : . افکنـدن : ـَـ
بـر پشـت   : . جماع کـردن  :. دادن

  .را به کف دستزدن کسی 
ــأْ ــه األرضحطَ ــ: ت ب رَصــال . تهع   ق

ـ  :)رض(عباس ابن ) ص(اهللا رسـولُ  ذَأخَ
فادع  بهاذْ :ی حطْأةً و قالنفَحطَأَ فايبقَ

ــ ــاًل ــدم [ ی فالن ــین افکن ــر زم   . او را ب
پیامبر پس گردنم را  که گویدعباس ابن

بـه پشـتم زد و   کف دسـت  گرفت و با 
ــت ــی را   :گف ــرو و فالن ــن (ب ــزد م ) ن

  .]فراخوان
  .کفک برآوردن دیگ: حطْأ

. مـرد فرومایـه  : حطیء، علی فَعیـل 
یءطب یءطتبع: ح.  

نـام  : . مرد کوتاه و زشت: حطَیئۀ
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 ۀٌیضَرِع: ۀطَحنَطئۀٌ، مثال علَبِ عنْز. مردي
  .]درشت و فربه ةبز ماد[ۀ مخْضَ

کوتــاه فربــه : ةو حبنْطَــأَ حبنْطَــأٌ .حبطــأ
  .کک: حبنْطَی، بال همز. شکمنکال

ی، یهمز و المنْطبآلودخشم: ح.  
ـ طْب انْتفخَ: الرجلُ احبنْطَأَ شـکمش  [ه نُ

  .]باد کرد
بـیخ بـردي سـپید کـه آن را     : حفَأٌ .حفأ

  .بخورند
ــأ ــأْ .حک ــدةَأحکَ ــ: ت العق [= تها ددشَ

  .]گره را استوار کردم .أحکَیتُها
سودن سنگ بـر   :حلُوء، علی فَعول .حأل

چنانچـه  سودن سرمه به سـنگ،  [ سنگ
شده را به کف برداشـته   هاي ساییدهریزه

و مالش داده و سـپس در چشـم سـرمه    
  .]سرمه : .کشی
الجِلَح لْأْتثَل. اذا قَشَرْتَه: دلَأَ: مح ت
ما رب الصنّاع ةَنّ المرأَأل. ۀٌ عن کُوعهاحالئَ

فقَاس ـ تعجلت ت را پوسـ [ت کوعهـا  رَشَ
پوست گوشـت   ةزن پیرایند: مثَل. کندم

که پوستها زیرا زنی . مچ دستش را کند
ــتاب  را مــی ــه ش ــاه باشــد ک ــد گ پیرای

ورزیـــده و پوســـت و گوشـــت ســـر 

ــم   ــرین دســتش را ه ــد زب   اســتخوان زن
نـد  رآورا هنگـامی   سـخن این ( کندمی

ــت   ــه نگهداش ــبت ب ــد نس ــه بخواهن  ک
ــتی ــدار   تندرس ــر هش ــز از خط و پرهی

  .])دهند
ــئت ــت : حلـ ــیده و کاردپوسـ   رسـ
  .شدهزخم

: . شـدن پوسـت   رسیدهزخم: حلَأ
: بثُـرَت  ، أيیحلئَت شَفَت. تبخاله دمیدن
  .لبم تبخال زد

به شمشـیر  :  .زدن تازیانهبه : حلْأ
حلَّأْت اإلبلَ عـن المـاء   . دادن:  .زدن

تها عنَاذا طَرَدتها عنه، و م: لئَۀً و تَحلیئاًحتَ
شتران را رانـدم و آنهـا را از   [تَرِده  نْأ

ما هو مـن  انّ. قََالسوی . ]آب بازداشتم
قد همزوا مـا لـیس    :قال الفراء. الوةالح

آرد را شیرین [واء لْبمهموز، النّه من الح
ـ   . کردم شـیرینی (الوة ایـن کلمـه از ح (
غیرمهموز را مهموز  کلمۀ: گوید. است
هـر  (ء اند، زیرا این کلمـه از حلـوا  کرده

خوراکی که با عسـل یـا شـکر درسـت     
  .]است) شود
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مـن  «آیـه . گل سیاه و تیـره : حمأٌ .حمـأ 
ــنون  ســإٍ م مــل«[» ح ــره و گ والي تی

: ت البئرَ حمأًحمأْ. کک: ةحمأَ ]»بدبوي
والي چـاه را بیـرون   گل[تَها ت حمأَعزَنَ

  .]آوردم
 حمئَ. ]درست آن حمأ است[ حمآن

الي : إحمـاء  .ك شـدن چـاه  ناالي: ـَـ
  .درآکندن

ئْتمت : علیه حـببـر او خشـم   [ غَض
  .]گرفتم

شوي چون پدر و  خویشاوند: حماء
مثل قفاً، حمـو مثـل أبـو، و     حماً. برادر

  .أحماء: ج .حم مثل أبٍ
اي  پـاره [ خـص : حنّآءة. حنا: حنّآء .حنأ

  .]از آن
  .به حنا رنگ کردن: تَحنئَۀ و تَحنیئ

  .تودهدو ریگ ]نام[: حنّآءتان
  فصل الخاء

ـ  خَبـأَ . خَبأ .خبأ : . پنهـان کـردن  : ـَـ
: خَبِیء، علی فعیـل . کرده و پنهانیپنهان
: األرضِ . بـاران : السـموات  . کک
  .گیاه

ـ ه و هـی بـال  . خم: ۀخابِئَ یضـا  أ زٍم

]ۀخابِی[  
: ةٌجاریـۀ مخَبــأَ . تترتاســ: تاخْتَبـأَ 

ــم تَســید [رة ت ــود را پوش ــر . زن خ دخت
  .]پوشیده

  زن بســیار : ة، مثــال همــزَة خُبــأَ
. نماینـده بسیار روي: طُلَعۀ. شوندهپنهان

ـ ی الی الخُبأَننائانّ أبغض کَ :قال ۀ ةُ الطُلَع
بدترین زنان پسـران  : کسی گفته است[

ایند کـه بسـیار پنهـان شـوند و     همن آن
  .]بسیار روي نمایند

: تتأْت منـه اخْ و. ی اخْتَبأَبمعنَ اخْتَتَأَ .ختأ
 ةقال أبوعبید. یاءو حأت منه خوفاً تتأْاخْ
. خود را پنهـان کـرد  [خَتَلْتُه : ت لهتتأْاخْ

خـود را از تـرس یــا شـرم از او پنهــان    
براي او یا آن پنهان شـدم،  : گوید. کردم

  .]را فریفتم) شکار(یعنی او یا آن 
ـ  . نکاح کردن: خَجأ .خجأ ة، أَرجـل خُج

 کثیـرُ : ةفحـل خُجـأَ  . نُکَحۀ: مثال همزَة
مرد بسیار [ الثقیلُ مِحاللَ ، و کثیرالضرابِ
شونده با نر بسیار جفت ستور . پیوندجو

  .]ستوران، و فربه سنگینماده
ـ الم فی خاجؤٌتَ آهسـته  [تبـاطُؤ  : یشْ

  . ]با ناز خرامیدن ،راه رفتن



  13/  باب األلف المهموزة  
 

ـ  خَذئَ و خَذَأَ. خُذُوء. خذأ وتنـی  فر: ـَـ
  .کک: تخذاءاس. کردن

  .]او را خوار کرد[ذَلَّلَه : هأخْذَأَ
مثل جنْـد  . ءوخُرُ: ج. پلیدي: خُرْء .خرأ

درست [کراهیت داشتن : خَرآءة. و جنود
ةً، مثـل کَـرِه   خَرِئَ خَـراء : صحاحآن در 
. )]دستشـویی رفـتن  براز کردن، (کراهۀً 

ة مخْـــرُءة و مخْـــرَأَ: یقـــال للمخْـــرَج
  .]برونشو ،شوییدست[

ـ  خَسأَ. خَسأ .خسأ . رانـدن سـگ را  : ـَـ
 :ل و م. رفتن سگ .رفـتن  : سـاء انْخ

  .سگ
. شـدن چشـم  خیـره : خَسأ و خُسوء

ـ ب الیـک الب لقَنْی«آیه ـئاً و هـو   صرُ خاس
سچشم خسته و خیره به سویت «[» یرٌح

  .]»باز گردد
بال أَتَخاس و: جارةحالقومبهـا، و   اتَرام

قوم یکدیگر را بـا  [ ةٌمخاسأَبینهم کانت 
پرانـی  سـنگ  نمیانشـا سنگ زدنـد، و  

  .]بود
ــأ ــأ .خط ــت: خَطَ ــیض. ناراس ــو نق  و ه

و قد. وابص و قُی دبهما آیه رِئَم»نْو م 
ؤْقَتَلَ مممـدوداً و مقصـوراً   »خَطَـأً  نـاً م ،

گاه این کلمه ممدود شود و به هـر دو  [
انـده  گونه، ممدود و مقصور، در آیه خو

  هــرکس کــه مــؤمنی را «: شــده اســت
  .]»خطا بکشدبه

بمعنًی أخْطَأْت ،و التقـل  . و تَخَطَّأْت
آن . خطا کـردم [یت، و بعضهم یقوله أخْطَ

را غیرمهموز نگو، گرچه برخـی چنـین   
  . ]گویند

انّ قَتْلَهم کانَ خطْـأً  «آیه. گناه: خطْء
کشـتن آنهـا گنـاهی    «[ي إثْماً أ، »یراًبِکَ

  . ]»دبزرگ بو
. گناه کـردن : خَطئَ ـَـ. ةخطْأ و خطْأَ

 الیاء، النّ کـلَّ  ددشَنْ تُأو لک . ا: خَطیئۀ
و واو سـاکنۀ  أ، یاء ساکنۀٌ قبلهـا کسـرةٌ  

ــ ــمقبلهــا ضَ ال  دتانِۀ، و همــا زائ للمــد
مـۀ،  للإللحاق، و ال همـا مـن نفـس الک   

واواً، و بعـد   الواوِ بعد فانّک تقلب الهمزةَ
، و فـی  ل فی مقْروء، مقْرُوفتقوء، إلیاء یا

ــخَط ــۀٌ، خَطۀٍیئَ ــا، و  ی ــا خَطای ، و جمعه
ـ . األصل فیها خَطائی، علـی فَعائـل   ا فلم

اجــانِ تمعــت ــت الهمزت ــۀُ قُلبِ ــاء  الثانی ی
ـ قلبت ألفاً إل لکسرة ما قبلها، ثم تثقال س

ولَاألُ قلبت الهمزةُ الحرکۀ علیها، ثم ی یاء
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خَفائثَل. بین األلفینها لم : یءمع الخَـواط 
صائ سهمضْ. برُ الخَرَیکْثـ ب للذي ی ، أَطَ

أْو ییانَتقال األمـوي . بالصواب ی األح: 
خْطئُالم  ـن أرادم   فصـار الـی   الصـواب

ئُغیره، و الخاط ن تَمعدم ـ  مـا ال ل ی ینبغ
تـوانی یـاء را نیـز    خطیئۀ می کلمۀدر [

ا در هـر یـاء سـاکن    مشدد سازي، زیـر 
ماقبل مکسور، یا هر واو سـاکن ماقبـل   

آنها براي مد باشد نه  ةمضموم، که همز
 فـس براي الحاق به بـابی دیگـر، و از ن  

پـس از واو   ةخود کلمه هم نباشند، همز
پس از یاء را بـه یـاء    ةرا به واو، و همز

کنی و بـراي نمونـه، مقـروء را    بدل می
جمع . گویییمقرو، و خطیئۀ را خَطیۀ م

اخیر نیز خطایاست، کـه در اصـل    کلمۀ
چـون دو همـزه در   . باید خَطـائئ باشـد  

دلیـل   دوم بـه  ةکنار هم گرد آمدند، همز
پـیش از آن بـدل بـه یـاء شـد و       ةکسر

سپس چون حرکت روي آن سنگین بود 
نخسـت   ةآنگاه همـز . بدل به الف گشت

گرفـت نـرم و   که میان دو الف قرار می
در مثَـل  . به یـاء شـد  سبک شده و بدل 

خطـا   اي بسا که کودکی نادان به: گویند

ــري  ــد تی ــر هــدف زن ــن . ب را  ســخنای
کـه کسـی بسـیار خطـا      آورندهنگامی 

گاهی نیز کار درستی انجـام  کند، و گاه
مخطـئ کسـی اسـت کـه     : أمـوي . دهد

رسد، جوید و به نادرست میدرست می
و خاطی کسی است که از آغاز آهنگ 

  . ]جویدآن را مینادرست دارد و 
به خطـا منسـوب   :  یئطۀ و تَخْطئَتَخْ
ت لـه  و تَخَطَّأْ. یتَنفخَطَّأْ أخْطَأْت. کردن

أخْطَـأَه  : و تَخاطَأَه. أخْطَأْت: ۀلَئَسالمفی
ــی  [ ــایم را گرفت ــردم، خط ــا ک در . خط

او را بـه خطـا   . پرسش از او خطا کردم
  . ]انداخت

ـ  . ءخَلْـأ و خـال   .خأل حرونـی  : خَلَـأَ ـَـ
یقـال  . علتـی کردن و فروخفتن ناقه بـی 

لَـح،  اَ: خَلَأَت الناقۀُ، کما یقال فی الجمل
ــرَنَ: و فــی الفــرس ســراقۀ و عــن. ح ،

ـ : حدیث أَت و ال حرَنَـت، ولکـن   ما خَلَ
بیل حالف ها حابِسشتر سرکشـی  ماده[س

همین معنـا را  . کرد و از رفتن بازایستاد
  و بـراي اسـب بـا    براي شتر نر بـا اَلَـح ،

ــد ــرَنَ گوین ــراقۀ. ح ــدیث س ــه : در ح ن
شتر و نـه سرکشـی اسـب    سرکشی ماده
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آن را از رفتن بازنداشت، بلکـه حـابِس   
ــل  ــه(الفی ــه در آن  گون ــاري ک اي بیم

ساقهاي پا بیش از اندازه بزرگ شـده و  
اي  هــاي کوچــک و برآمــدهدر آن گـره 

  . ]آن را بازداشت) آیدپدید می
  فصل الدال

  . سخت دویدن شتر: ءاة و دیدأَدأْد .دأدأ
سه شب آخـر مـاه پـیش از    : دآدئ

و  یـداء الد :بـوعمرو أقال . شبهاي محاق
  . آخر ماه: الدأْداء

ـــ. درء .درأ ــع  : درأَ ـَ ــردن و دف دور ک
 هاتبود بالشُدإدرءوا الح: حدیث. کردن

حـدود را در آنچــه بـه گمــان   : فرمـود [
در (و رهـا کنیـد    آمیخته اسـت وانهیـد  

روایت دیگري از این حدیث، بـه جـاي   
تـا  : تطعتم آمـده اسـت  اس آخر، ما کلمۀ

  . )]توانید حدود را وانهید آنجا که می
و منـه کوکـب   . ناگاه برآمـدن : دروء

فعیل، مثـال سـکِّین، لشـدة    دريء، علی 
ضـممت  انْ  :قال أبوعبید. هئلُأْلَه و تَدتوقُّ

 رعلـی فُ الدال قلـت د ،فیکـون   ي ،ـیلع
منسوباً الی الدر، النّه لیس فـی کالمهـم   

یل، و مفُعن هزَمـول،   ه من القرّآء أرادفُع

ـ  د، فـرَ فاستَثْقَلَ الضَـم مثل سبوح،  ه بعضَ
ــی الکســر ــن . ال ــش ع و حکــی األخف

و [أْتُه، علی فَعیـل  رن ددريء م: بعضهم
آن را بـر  . خشـنده در ةستار: از آن است

ــه  ــد ب ــل گوین ــیاري  وزن فعی ــل بس دلی
اگـر  : ابوعبید. روشنایی و درخشش آن

 يردال را مضــــموم ســــازي، آن را د
شود منسوب به مرواریـد،  گویی که می
اي بـر وزن  کلمـه تازیـان  زیرا در زبان 

و آن قاریانی که این کلمه  ،فُعیل نیست
را بـر  اند، آن را در قرآن با همزه خوانده

انـد کـه چـون تلفـظ     وزن فُعول گرفتـه 
بـه  ، دوباره فُعـول را  بودهسنگین ضمه 

اخفش نیز از برخـی  . اندفُعیل برگردانده
ایـن کلمـه دريء اسـت، بـر     : نقل کرده

ــا  ــن معن ــل، از ای ــز را : وزن فَعی آن چی
  . ]گستردم

  . ستارگان روشن: درارِئ
ذو  لسلطانُا. لَتطاو: تَدرأَ علینا فالنٌ

اءرةٍ و قُ: تُددذو عوعِفْة علی د دائو . هأع
هو اسکما  موضوع للدفع، و التاء زائدةٌ م

ــدزِ ــل  ی ــب و تَتْفُ ــبٍ و تَنْضُ ــی تُرْتَ ت ف
فالنی بر مـا گردنکشـی کـرد و سـتم     [
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پادشاه نیرومند داراي سـازوبرگ  . نمود
اسـمی   تُـدراء . جنگ با دشمنانش ةآماد

اي معنــاي دور کــردن و اســت کــه بــر
راندن وضع شـده اسـت، و تـاء بـه آن     

هاي افزوده شده است، چنانچه در نمونه
  .]دیگر

به ستیزه [دافعتم اخْتلفتم و تَ: مأْتُتَدار
: ادارأْتـم . ]و دشمنی یکدیگر را راندید

التاء فـی   دارأْتم، أُدغمتو أصله تَ. کک
ل األلف تبتُلالدال و اجیصح االببهـا  ت داء

اصل ادارأتم همان تـدارأتم بـوده کـه    [
تاء در دال ادغام گشـته و الـف هـم در    

  . ]آغاز آن درآمده است
ــدار ــردن و : ةأَم یکــدیگر را دفــع ک

. ئُمارِی و ال ئُیدارِ هو ال. خالف کردن
ــأف ــم ا المــقِ و  أَدار ــن الخُلُ ســی ح ة ف

 المعاشرة، فانّ األحمر یقول فیه انّه یهمز
ـ یأْتُـه و دار دار :و ال یهمـز، یقـال   ه، اذا تُ

ته و الیکنـد و  او نه دشمنی می[ته نْاتَّقَی
معنـاي   اما آنگاه که مداراة به. نه ستیزه

خوشخویی و خوشرفتاري باشـد، احمـر   
شود و هـم غیـر   گوید که هم مهموز می

ــوز از او پرهیــز کــرده و بــا او   : مهم

  . ]مهربانی نمودم
جاء االسیلُ دءسـیل از  [من بعیـد  : ر

  . ]جایی دور آمد
ــژي: درء ــالنٍ . کـ ــت درء فـ : أقَمـ

وِاعوئْو بِ. هجاج ،ءرد رٌ ذات  ـدیهو الح .
ــذو کُ: ءذو درو و طریــقٌ ــۀ س ورٍ و جِرَفَ

چاهی کـه  . کژي فالنی را راست کردم[
 راه پـر . در آن کجی و برجستگی باشـد 

  . ]وخم پیچانداز و پر  دست
ستور یا جز آن که در پس او : رِیئَۀد

صید  نجهت انداختتیرانداز نهان شود به
  . اي که آن را به نیزه بربایندحلقه : .را

ادلْتللصید، علی افتع أْتـ اتَّ: ر ذْت خَ
  . ]براي شکار دریئۀ ساختم[ ۀًیئَله درِ

غدودناك شدن پشت : درؤَ ـُـ. ءدرو
ــیدن ــتر و آماس ــر دارِ. ش ــۀ بعی ئٌ و ناق

  . نع: دارِئٌ
نَ و بأنْزَلَت اللَ: أَدرأَت الناقۀُ بضَرْعها

النِّتاج، فهـی مـدرِئٌ    عها عندأرخَت ضَرْ
شتر هنگام آبستنی سست و پستان ماده[

  .]نرم گردید و از آن شیر آمد
شـیر و پشــم و زه ســتور و  : دفء .دفـأ 

ـ . از وي نفـع گیرنـد  که مانند آن  و «هآی
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و دامها «[» ام خَلَقَها لکم فیها دفءاألنع
را براي شما آفریـد کـه در آنهـا بـراي     

. گرمـی : . ]»اسـت گرم  یشما پوشش
 :فـاء : ج. ناخوشیفَـأ  . أدة و دفـاءد :

  .مص
فـی کنِّـه   : طد فی دفء هذا الحائعاقْ

  . ]در پناه این دیوار بنشین[
گرم  مۀمرد جا: رجل دفئٌ، علی فَعل

  . نث: دفأَي. کک: دفْآن. دهپوشی
فَأَه الثوبفأَ هـو بـالثوب، و   أدو تَد ،

تَاسفَأَ به، و هو افتعـل فَدأَ به، و اد :  لَـبِس
چیـزي  جامه گـرمش کـرد، و   [ما یدفئُه 

  . ]پوشید تا گرمش کند
یـوم  . ]شب ما گرم شد[دفُؤَت لیلتُنا 

ـ   و  ۀٌ، و کـذلک الثـوب  دفئٌ و لَیلـۀ دفیئَ
روز گرم و شب گرم، و جامـه و  [البیت 

  . ]خانه هم مانند آن است
یضـاً  أ دیشـد  و. شتران بسیار: ۀمدفئَ

]فدۀ نیز گویندمی[ .فَأَةمشـتر بسـیار   : د
  . پشم و پیه

. باران آخر بهـار : ل عجمیدفَئی، مثا
 میـرَةٍ و نتـاجٍ قُبیـلِ    و کـلُّ . کک: ئیدثَ

فَ الصیفد ۀفهییثَئۀ و دیلُ. ئو أو  یفَئالد

وقوع الجبهۀ، و آخهرگونـه  [ۀ فَرْره الص
میـوه  ، شده براي انسـان خواروبار ذخیره

که اندکی پیش از و زاد و رود ستوران 
آغـاز شکسـتن ســرما و   . تابسـتان آیـد  

منـزل   بـه  گرم شدن درآمدن ماه اسـت 
جبهه، و پایان آن نیز درآمدن ماه اسـت  

  .]نزل صرفهبه م
انبـوهی کـردن و زحمـت    : مـداکاة  .دکأ

تَـداکَأَ  . دادن و گرد آمدن قوم بر کسـی 
 مــوا : القـومحدقــوم انبــوهی کردنــد [از

ــا شــانه   هایشــان یکــدیگر را چنانکــه ب
  . ]راندندمی
عیـب و  : دنیئـۀ . مرد فرومایـه : دنئ .دنأ

  . نقیصۀ
. ]پسـتی کـرد  . فرومایه شـد [دنَأَ ـَـ 

ـ . دناءة و دنُوءة. فهو دانئ : دنَأَ و دنُؤَ ـُـ
  .فرومایه شدن در فعل

  . کوزپشت: أدَنأُ. کوزي: دنَأٌ
داء  :و یقال. أدواء: ج. بیماري: داء .دوأ

داءالرجلُ ی،   مـرد بیمـار شـد،    [فهـو داء
  .]پس او بیمار است

 أْتیا رجلُ، و أَد ئْتیضـا، فَأنـت   أد
يءدأْتُه. مو أد :أص تُه بـداءاي [. ل و م. ب
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او را . مرد بیمار شدي، پس تو بیمـاري 
بـاب إفعـال آن هــم الزم   . بیمـار کـردم  

  . ]است و هم متعدي
واءإد أْتوةً و أَدإداء أْتاذا : أد

  . ]به او تهمت زدي[تَه مهاتَّ
انّـه لـیس بـه داء    : بیٍ، معناهبه داء ظَ

آهـو دارد،  او بیماري [کما ال داء بالظَبی 
به این معنا که هیچ بیماري ندارد، زیـرا  

  . ]شودآهو بیمار نمی
  فصل الذال 

و منه الذُریۀ، . آفریدن: ذَرأَ ـَـ. ذَرء .ذرأ
و از [و هی نَسلُ الثَقَلَین، بتـرك الهمـزة   

ــی ــه ب یــهآن اســت ذر ــ همــزه، ب ي امعن
معنـاي کهــن و  . فرزنـدان جـنّ و انــس  

ــدم و ، بادافشــان کــآندرســت  ردن گن
براي جداسازي گنـدم  (غربال کردن آن 

. ذَرارِي: ج. ]است، نـه آفریـدن  ) از کاه
ي انّهـم خُلقـوا لهـا    أذَرء النار، : حدیث

  .]آفریدگان براي آتش[
. سپیدي موي و پیري: ذَرِئَ ـَـ. ذَرء

ــرأَ  ــل أذْرأُ و ام ــرد و زن [ة ذَرآء رج م
  .]سپیدموي و پیر
دو کلمه بـه یـک   [ ذَرأَ= ذَرِئَ شعرُه

  . ا: ذُرأَة. ]مویش سپید شد: معنا
ــدي أذْرأُ أُ، و جأذْر ــرس ــش : ف أرق

 ـوأس رهنِ، و سائاألُذُنَیآء . دنـاقٌ ذَرو ع :
اسب و [ أْنِالضَ هو من شیات المعزِ دونَ

اي که گوشـهایش سـپید و سـیاه    بزغاله
 بزغالـۀ . بوده و جز آن سراپا سیاه باشـد 

روي بـدنش رنگـی باشـد    کـه  اي ماده
مخالف بخش بیشتر پوست بدنش، ایـن  

  .]بز است، نه گوسفند ویژةصفت 
یآنو ذَر یآنذَر لْحنمـک سـخت   : م

  . سپید
ضاألر أْتتُها: ذَرــذَرب . ،ذَرِيء عرز

ــ ــرْو تَ ــزة أص ــه  حك الهم ــین را [فی زم
. شـده  کشت تازه کشتۀ. بذرافشانی کردم

همزه، شیواتر است، بیگفتن ذَرِي[ .  
أنْضَـجتُه حتـی   : ذَیأْت اللَحم، فتَذَیأَ .ذیأ

سدت فَ: تَذَیأَت القَرْحۀُ. یسقُطَ من عظْمه
تگوشت را چنان پختم کـه از  [ و تَقَطَّع

زخـم تبـاه شـد و    . استخوانش جدا شـد 
  .]پاره گشتپاره

  فصل الراء 
ـ : رأْرأَ السراب .رأرأ لَمع .   ُالمـرأة ت

ــا ــت: بعینه ــاه . برَقَ ــان : ت عین اذا ک
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دأُ العین . همایرُیأْرسـراب  [و هو رجل ر
زن چشمش را فراخ گشود یـا  . درخشید

ــر دو چشــمش را . آن را آراســت زن ه
او مردي اسـت کـه   . جنبانید و چرخ داد

گردانـد و تیـز   چشم خود را مـی  حدقۀ
  .]نگردمی

ــأ  .ربــأ بــ[ر ــأَ ـَ بچشــم داشــتن و : ]ـر
. بـر بلنـدي برآمـدن   : . دیدبانی کردن

بـراي آن قـوم   [ربأْت القوم و ارتَبـأْتُهم  
  . ]دار شدمبانی کردم و طالیهدیده

. جاي دیـدبان : مرْبأ و مرْبأَة و مرْتَبأ
بـانی  بر برج دیده[علَوتُها : ربأْت المرْبأَةَ

  . ]رفتم
: ج. ]بـان لشـکر  دیـده [طلیعۀ : ۀربِیئَ

  . ربایا
ـ فَأر: األمر هذاانّی لَأَربأُ بک عن  ک ع

دانـم و آن  ترا از این کار برتر می[عنه 
، یـا تـرا از ایـن    پسـندم  را براي تو نمی

القـولِ و  بی علَـی فـی  أر. کار برتر دارم
ــرَف و زاد: غیــره رِبــا فــی و منــه ال. أس

و  المعامالت، و هو مـأْخوذ مـن الرَبـوة   
هـاي  پشـته : هی مـا ارتَفَـع مـن االرض   

علیک بتلـک  : یقال. زمینروي  ةبرآمد
. بلنـدي بـرآي  روي آن : و الرَبوةِالرِبی 

الرَبـو فـی   . رد گـران شـد  آ: ربا السوِیقُ
بـاد کـردن و پرگـویی و الف    : اإلنْسان

  .]زدن
ت بـه، و  ملما ع: ما ربأْت ربء فالنٍ

نی را نشناختم و به او فال[ثْ له رِلم أکْتَ
از [حذرته و اتَّقَیته : ربأْتُه. ]اعتنا نکردم

  .]او ترسیدم و پرهیز کردم
دوشـیدن شـیر بـر    : ]رثَأَ ـَـ[رثْء  .رثأ

ماسـت  : ارتثآء. شدن آن ماست و سطبر
ـ ثالرَ. ماسـت : رثیئَۀ. شدن شیر ـ یئَ  أُۀُ تَفْثَ

  .]کندماست خشم را آرام می[ بِضَبالغَ
ـ : یهم أمـرُهم ارتَثَأَ عل و هـم  . تلطَاخْ

ـ تَو ار. یخْلطون: أْیهمونَ ریرْثَؤُ فـالنٌ   أَثَ
کار آنهـا گـره خـورد   [خَلَّطَ : یهأْفی ر .

. هـم آمیختنــد شــان را بـه آنهـا اندیشـه  
  .]اش آشفته و تباه شدفالنی اندیشه

ــرَ .جــأر ــه. تــهأخَّرْ: أرجــأْت األم و «آی
 رِأملمرْجؤُنَ و » اهللاِأَمرِ لمرْجونَ  ونَآخَرُ

. کار را به تأخیر انـداختم [بغیر همز  ،اهللاِ
هم با همزه و هـم بـی   آیه این کلمه در 

و دیگرانـی کـه   «: آن خوانده شده است
ــه  ــد  فرمــانکارشــان بازبســته ب خداون

  .]»است
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رْجِـع رجل مو رجـل . رْجِئ، مثال م 
ئَـۀ، و  و هـم مرْجِ . کـک  :همز مرْجٍ، بال

هذا اذا همزت، فـاذا  . لنسبۀ الیه مرْجِئیا
لم تهمز قلت رجل مرْجٍ، مثـال معـط، و   

مردي که کـار بـه تـأخیر    [هم المرْجِیۀ 
دیگـران را بـه    ةافکند یا داوري دربـار 
در بـاال جمـع و   . روز رستاخیر واگذارد

همــزه  منســوب آن و نیــز کلمــه را بــی
  . ]آورده است

یهمز و ال، . نتاجها دنا: أرجأَت الناقۀُ
عمــرو هــو مهمــوز الغیــر و عنــد أبــی

هـم بـا   . شتر نزدیـک شـد   زایمان ماده[
ـ أهـم بـی آن، و   و همزه  عمرو آن را وب

  .]داندتنها مهموز می
ـــ. رداءة .ردأ ــاه شــدن: ردؤَ ـُ ــو . تب فه

 ،يءدأري فاسد .  
یاري کـردن و  : . تباه کردن: إرداء

خـودم  [ی سفْأْتُه بنَدأر. یار شدن کسی را
  . ]یاریش کردم

ــلْه م«آیــه. یــار: رِدء ســفأر ا عءی رِد
قُندصپس او را همـراهم فرسـت   «[» یی

ام  گــواه راســتگوییچونــان یــاري کــه 
  . ]»باشد

  .أرزاء: ج. مصیبت: رزء .رزأ
ــ : ۀًرزأْت الرجــلَ أرزؤُه رزءا و مرْزِئَ

اذا أصمنب أْتُـه   . کـان  خیراً ما هتزمـا ر
ـ مـا  : مالَه، و ما رزِئْتُه مالَه تَـزَأَ  . تُهنَقَصار

قَتَانْ: الشیءدیـدم خوبی از آن مرد [ ص .
آن چیز کـاهش  . او را کم نکردمدارایی 

  . رزایا: ج .مصیبت و کمی: ۀرزِیئَ. ]یافت
یب الناس خیرَه کریم یص: رجل مرَزأٌ

ــنده [ ــرد بخش ــان را از م ــه همگ  اي ک
ــره   ــود به ــش خ ــویی و بخش ــد نیک   من

  . ]سازدمی
سـختی  [یبۀٌ صه متْأصاب: ۀٌرزِیئَرزأَتْه 

  .]و بالیی بزرگ به او روي آورد
  . آهو بره: رشَأ .رشأ
  . گول: رطیء، علی فعیل .رطأ
پیوستن و نیکو کردن : ]رفَأَ ـَـ[رفْأ  .رفَأ

و بغیـر همـز    .بریدگی و دریدگی جامه
ـ  اغْ منِ. یضاًأ خَـرَقَ، و م ـ  نِتاب تغفرَاس 

کـه پشـت    آن. همزه نیز گوینـد بی[رفَأَ 
کــه درد، و آنســر ســخن گویــد برمــی

  . ]دوزدبرببخشد و آمرزش جوید 
ــاء ســازوار آمــدن و برچفســان : رِف

  . شدن
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ـ بالرِفاء و الب :للمتزوجیقال  بـه  [ینَ ن
خداونـد  : داماد گویندعروس و تازهتازه

به پاي هـم  (یوسته داراد شما را به هم پ
ــر شــوید ــاد نو پســرا) پی ــ: ]ده  :ۀًتَرْفئَ

بالرفاء و البنینَ گفتن بـه وجـه دعـا در    
یضــاً، و معنــاه أهمــز  و بــال .زناشــویی

سـکَّنته  : السکون و الطُمأْنینۀ، من رفَوتُه
 همزه نیز گویند بـه معنـاي  و آن را بی[

ــان از  ــۀآرامــش و اطمین ــه،  کلم رفوت
  . ]رام کردمیعنی او را آ

قَرَّبتُهـا مـن الشَـطّ    : أرفَأْت السـفینۀَ 
ــتی را بــه کنــار  [ رود نزدیــک  ةکش

  . ]کردم
  .جاي به لب آمدن کشتی: مرْفَأ

بـه او پنـاه   [لَجأْت الیـه  : أرفَأْت الیه
  . ]آوردم

در [حابیتُـــه : رافَأْتُـــه فـــی البیـــع
  . ]خریدوفروش به او آسان گرفتم

ــوافَتَ: واتَرافَــؤُ آنهــا [وا رُظــاها و تَوقُ
بــه یــاري یکــدیگر و همســازي کــرده 

  . ]برآمدند
ـ . رقْأ و رقُوء .رقأ ایسـتادن آب  : رقَأَ ـَـ

ـ . چشم و خـون  سـکَّنه  : أَ اهللاُ دمعـه أرقَ

خداوند اشک چشمش را خشک کنـاد  [
  . )]و این دعاست(

 نآنچه بر جراحت نهند تا خو: رقُوء
لَ فانّ فیها ال تَسبوا اإلب: حدیث. بایستد

قُوءر أ، مِالد    ،یاتطَـی فـی الـدي انّها تُع
   قَنُ بهـا الـدماءبـه شـتران دشـنام    [فتُح
. در آنهاسـت  نخـو  ةندهید که بازدارند

دهنـد،  یعنی آنها را به عنوان خونبها می
شدن و به وجود آنها خونها را از ریخته

  .]دارندبازمی
: کارقَ علی ظَلْع= ارقَأْ علی ظَلْعک

ا مم رَثَعلیها أکْ لْمحتَ ارفُقْ بنفسک و ال
خود مهربـان بـاش و بـیش از     اب[تُطیقُ 

  . ]منه خود بار شتوانایی بر دو
به یک جـاي  : رمأَ ـَـ. رمأ و رموء .رمأ

   .بودن شتر
ــأْت ر .رهیــأ یهــه: یــیأْر مکاذا لــم تُح .

 أَتیهالسحابۀُر أَتیاذا تَ: و تَرَه خَّضَتم
. تباه کـردم سست و را ام  اندیشه[للمطر 

  .]باریدن شد ةابر آماد
آن [تَکَفَّـأُ  : فی مشْـیتها  تَرَهیأُة المرأَ

  خرامــد و بــا نــاز زن در راه رفــتن مــی
اذا هـم  : فی أمره الرجلُ تَرَهیأَ. ]رودمی
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به، ثم أمسک رِو هو یمـرد  [ه نْ یفعلَأ ید
ــود ن  ــار خ ــگ ک ــه  آهن ــا آنک ــود و ب   م

خواست آن را انجام دهد این کار را می
  . ]نکرد

  . یکی: رآءة. درختی: راء .وأر
اندیشـه کـردن در   : تَرْوِئَۀ و تَـرْوِيء 

  . ]اندیشه[ غیرمهموز. ا: روِیۀ. کار
  فصل الزاء 

: ؤاً شـدیداً تَزَأْزأْت من الرجل تَزَأْز .زأزأ
خـود را  [ت منـه  رِقْت له، و فَرْصاغَاذا تَ

در برابر آن مرد خوار و کوچـک کـرده   
  . ]و از او سخت ترسیدم

مرد بسـیار  : رجل زکَأَة، مثال همزَة .زکأ
و منـه یقـال زکَأْتُـه     .سیم زود نقد کننده

و از [ نّه لَزُکَأُ النقـد ا عجلْت نقده، و: زکْأً
ــد ــاده   : آن گوین ــول آم ــرایش پ زود ب

ول خود کردم، و او توانگري است که پ
  . ]کندرا زود فراهم می

 کَأَتکْأً الناقۀُزبولدها تَزْکَأُ ز :  ـتمر
اش را میان شتر بچهماده[ها یبه عند رِجلَ

  . ]پاهایش انداخت
و  نبه زاد برآمد: زنَأَ ـَـ. نْأ و زنُوءز .زنأ

زنَـأْت   .]سالخورده شـدن [ نزدیک شدن

 بــه پنجــاه نزدیــک[دنَــوت : الخمســینَ
بـر کـوه    :زنَأَ فی الجبلِ، أي صعد. شدم

دیگـري  : أزنَأَه غیرُه، أي صـعده . برآمد
زنَأَ . کوتاه شدن: . ]از کوه باال بردش

ــ ــرَ : لُّالظ ــاه شــد[قَص   : . ]ســایه کوت
زنَـأَ بولُـه   . شتاب گرفتن بول و غایطبه
. پنـاه گـرفتن  : . ]پیشاب او بند آمد[

به او [ألْجأْتُه : زنأْت غیريزنَأْت الیه و أ
  . ]دیگري را پناه دادم. پناه بردم

آمده مرد تنگ: رجل . کوتاه: ءازن
 نْ یصلِّیأی نَه: حدیث. حاجت يبه قضا

 ،نــاءن أالرجــلُ و هــو زنهــی [ي حــاق
ــزارد،    ــاز بگ ــرد نم ــه م ــود از اینک فرم

نیاز به قضاي حاجت داشته که  هنگامی
  . ]اندك سایۀ[ تنکانهمی: لٌّ ظ. ]باشد

: زنَّـأَ علیـه  [ تنـک گردانیـدن  : ۀئَنتَزْ
  . ]ضَیقَ

  فصل السین
سأسأ گفتم خر : سأْسأْت بالحمار .سأسأ
ـ : مثَـل . ويوقت آب خوردن را به رِّبِ قَ

الحم ۀ و ال تقل لهمارهـأْ   ن الرَدخـر  [س
را به گودال آب نزدیـک کـن و دیگـر    

کـه در کسـی   هنگـامی  (به او سأ نگـو  
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راستی و اسـتواري دیـدي، دیگـر او را    
وادار به کاري نکـن، اگـر نیـاز باشـد،     

  .)]دهد خودش آن را انجام می
خمرخریـدن  : سبأَ ـَـ. سبأ و مسبأ .سـبأ 

سـبأْت الخمـرَ، و   . جهت بـازفروختن به
تَاسـ . أْتُهاب ا فـی الخمـر   و الیقال ذلک الّ
ـ . شراب را خریدم تا بفروشـم [ را  نو ای

   .ا: سباء. ]شراب نگویند ةجز دربار
ــبِیئۀ اء. خمــر: ســب ــار: س و اذا . خَم

ـ  لَهـا الـی بلـد   محتَها لتَیرَتَاشْ قلـت   رَآخَ
و هنگـامی کـه آن را   [ سبیتُها، بال همز

خري تا به شهر دیگري ببري، کلمـه  می
  .]گوییهمزه میرا بی
نام مردي که عامه قبائل یمـن  : ءاسب

 و هو سـباء . غص= ص. اوست از نسل
  .طانَحقَ یعرُب بنِ یشْجب بنِ بنُ

ــبأ ـــ[ س نــاکردن بــه  التفــات: ]سبأَـَ
: . سوگند دروغ و دلیري نمودن بـدان 

به آتش سوختن کسی : . تازیانه زدن
  .را

راه : مسـبأ  .شـدن پوست باز: انْسباء
  .کوه

بائۀسی :منسوب به عبداهللا بن سإٍب .  

  .تخم نهادن ملخ: سرْء .رأس
الج رَأَتةُأسذلـک    حـانَ : راد وقـت

ریـزي ملـخ نزدیـک    هنگام تخـم [منها 
  . ]شد

أصلُه  و. کک: سرْوة. تخم ملخ: سرْأَة
ــوز ــأرض م. مهم ةٌرُسة : وءــرْو س ذات

  .]زمین پر ملخ[
ــلْأ .ســأل کشــیدن از مســکهروغــن: س .

 لَأْتاسلسمکـره را  [ ، بمعنًیتَلَأْتُهنَ و اس
 سـره آب کرده و صاف کردم تا روغـن  

ــآلء. ]شــد ا: س . :ــردن . خــار دور ک
: سـلّاءة . خـار خرمـا  : سلّاء، مثل قُـرّاء 

ـ  ۀَائَسلَأَه م. تازیانه زدن: . یکی سو ط
. نقـد کـردن  : . ]او را صد تازیانه زد[

صـد درم بـه او پـول    [ سلَأَه مائۀ درهمٍ
  . ]نقد داد

ـ ساء . ء و مساءة و مسائیۀسو .سـوأ  : ـُـ
ــردن  ــدوهگین ک ــوء. ان ــرِئَ. ا: س  و قُ

، یعنی الهزیمۀَ و »رَةُ السوءعلیهم دائ«آیه
ــی  . الشــرَّ ــوء، عل ــال هــذا رجــلُ س یق

ضافۀ، ثم تُدخلُ علیه األلـف و الـالم   اإل
 ءـوقـال األخفـش   . فتقول هذا رجلُ الس

الحـقُّ   :قـال ء، و یسـو لالرجـلُ ا  :الیقال
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   ءـوالیقینُ، و حقُّ الیقینِ جمیعـاً، النّ الس
و  .الحــقُّ لــیس بالرجــل و الیقــینُ هــو

هذا رجلُ السـوء، بضـم السـین     :الیقال
بـر آنهاسـت   « انـد  گونه هم خواندهاین[

مرد بـدي،  : گاه گویند. »شکست و بدي
به حالت اضافه، سـپس الـف و الم هـم    

: خفـش ا. برآن درآورند، به همـان معنـا  
نگویند، زیرا رجل با سـوء   السوء الرجلُ

گوینـد،   الیقـینُ  یکی نیستند، ولی الحقُّ
رجلُ السـوء،  . زیرا یقین همان حق است

کـانَ  ما «آیه. سین مضموم هم نگویندبا 
 ءــو ــرَأَ س ام ــوك ــردي «: »أب ــدرت م پ

  . ]»کار نبود زشت
نقـیض  : يأَسـو . بدي کـردن : إساءة

  .]د و ناگوارسرانجام ب[حسنَی 
ئَسوِ  . بدي: ۀیـیۀ، فُئَأصـلها سـ ق لبت 
و أُ  الواو یـاءدـ غ م اصـل آن بـا واو   [ت

بـدل شـده و در    ءبوده است، واو به یـا 
  . ]آن ادغام گشته است

فَّـف و  ، و قـد یخ یارِتسیئُ االخْ فالنٌ
یءیاالخْ یقال سگزین فالنی زشت[یار ت

ــه  . اســت ــم کلم ــاه ه ــیرا گ   دید تشــب
  . ]خوانندمی

  . ]بدزن [قبیحۀ : ة سوآءامرأَ
له عندي ما ساءه و ناءه، و ما یسوءه 

ه و یآنچـه او را بـد آمـد و بـر او     [نُوء
سنگینی کرد، و آنچه او را بد آید و بـر  

  . ]او سنگینی کند نزد من است
ـ  :السکیتابن به ظَنّاً، و أس ؤْتأْس ت

ـ عف م اذا جـاء به الظَنَّ، بـاأللف و الـال   ه لُ
ـ . باأللف ج بیضـاء مـن غیـر    تَخْـرُ «هآی

وءرَ يأ، »سةدربار: گوید[صٍ من غیر ب 
یـن معنـا را اگـر در    ا. او بدگمان شـدم 

ظنّ الـف و الم  کلمۀ باب إفعال گویند، 
تا سپید و بی هـیچ بـدي در   «. گیردمی
   .]، یعنی بی هیچ پیسی»آید

ــوأَة ــورت: س ــوایی: . ع : . رس
  .کک: سوآء. وي زشتخ

عیـب کـردن بـر    : یئاًۀ و تَسـوِ تَسوِئَ
ـ   س. چیزي علیـه مـا ص أْتنَوتُـه و  : عبع

أْتقلت له أس .   لَـیئْ عـوفس أْتانْ أس
گـرفتم و بـه    خردهآنچه ساخته بود بر [

اگـر بـد کـردم    . خراب کـردي : او گفتم
  .]بر من خرده گیرسرزنشم کن و 

یۀً و مسایۀً، بحذف سؤْت الرجلَ سوا
و أصـلهما  . آه منّـی سـاءه مـا ر  : الهمزة
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ــلها   ــائیۀ أص ــائیۀ، و مس ــوائیۀ و مس س
وا الـواو مـع   هرِۀ، علی القلب، فکَمساوِئَ

ــرِي علــی . الهمــزة و قــولهم الخیــلُ تَج
صـاب و  بها أو تانّها و انْ کانَ: یهامساوِ

ها یفانّ کَرَم ،عیوبحـرْيِ  لُها علـی ا ملج
سـوایه و  . دآمـ کار من آن مرد را بـد  [

همـزه هسـتند   پیش بی جملۀمسایه در 
ولی اصل آنهـا مهمـوز اسـت، و اصـل     
مسائیه نیز مساوئه بوده که در آن قلب 
صورت گرفته است، زیرا واو به همـراه  

اسبان بـا  : نمونه. همزه را ناپسند داشتند
رنجوري و الغري که داشـتند بـه    همۀ

شـان  زیـرا نیکـویی   ،راه افتادنـد تاخت 
  .]واداشت آنها را به رفتن

 :کمـا تقـول   ،استاء الرجلُ من السوء
 من الغَم در (مـرد انـدوهگین شـد    [اغْتَم

 است عۀمطاواینجا استاء چنانکـه  ). ساء
  .]غمگین شد: غم گویی کلمۀاز 
شـیر گردآمـده در اطـراف    : سـیئ  .سیأ

  . پستان
هـا مـن   نَباذا أرسلَت لَ: تَسیأَت الناقۀُ

شـتر بـی آنکـه    شـیر مـاده  [غیر حلْـبٍ  
و . ]دوشیده شود از پسـتانش روان شـد  

و قد انْسـیأَ   .]است آن شیر[ هو السییء
  .]دوشیدن فرو ریختشیر بی[اللبنُ 

  فصل الشین
گفتم  تَشُؤْ تَشُؤْ: بالحمار شَأْشَأْت .شأشـأ 

  .وقت ایستانیدن و خواندن خر را به
خوشـه و  : شَطْء الـزرعِ و النبـات   .شطأ

  . برگ کشت
ـ : أشْطَأَ الزرع کشـت  [شَـطْؤُه   جرَخَ

قـال األخفـش   . ]برگ و خوشه برآورد
اخفش [ي طَرَفَه أ، »أخْرَج شَطْأَه«هفی آی

کشـتی  («داند طَرَف می آیهشطء را در 
  . ]»اش را برآوردجوانه) که

  . بستن رحل بر شتر: شَطْأ
. رود کرانـۀ : ي شَطُّهأي، شاطئُ الواد

دئُ األوشاطع  ۀ، فالیجمرود و  ةکنار[ی
  .]شودجمع بسته نمی ،بستر آن

ــلَ الرج شــاطَأْت :ــاذا م ت علــی یشَ
ئٍ و مشَشاطـ  ئِی هو علی الشاط  رِاآلخَ

رود راه رفـتم و آن   ةمن بر یک کنـار [
  . ]دیگر ةمرد بر کنار

. ن شـتر برآمدن دنـدا : شَقْأ و شُقُوء .شقأ
 :شانه کردن مو .  

  .شانه: مشْقَأ. فرق سر: مشْقَأ
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ــقَأْتُه  ـــ[شَ ــقْأً ]ـَ ــ: بالعصــا شَ أصت ب
ـ أمشْقَأَه،  بـا چـوب بـر فـرق     [ه ي مفْرِقَ

  . ]سرش کوبیدم
  .دشمنی: شَناءة، مثال شَناعۀ .شنأ

شَنْأ و شُنْأ و شنْأ و مشْنأ و شَـنَآن و  
. صادر منهم: بالهمز مثلُه شَنْآن، و شَنان

شَـنَانُ  «و » شَنَآنُ قـومٍ «هبهما آی ئَو قُرِ
ی و اللفـظ،  معنَ، و هما شاذّان فی ال»قومٍ
کان معناه  ناء ماکان من بِ مانّ فَعالن انّأل

ـ   طراب، کالضَــرَبان و  الحرکــۀ و االضْـ
نّه ان، و بالتسکین شاذّ فی اللفظ، ألقالخَفَ
جِلم یهمـه  [من المصادر علیـه   یء شیء

را هـم بـا   آیـه  . ستند از شَـناءة مصدر ه
دشمنی «: اند و هم با شَنانشَنَآن خوانده

این دو کلمه در لفـظ  » و کینه به قومی
و معنا کاربرد اندکی دارنـد، زیـرا وزن   
فَعالن براي بیان چیزي است کـه در آن  
معناي جنبش و لرزش و آشفتگی باشـد  

آیـد  و به این معنا بسیار کم پـیش مـی  
د، زیـرا هـیچ مصـدري    که فَعـالن شـو  

معنـاي بــاال بـر وزن فَعـالن نیامــده     بـه 
  .]است

: أً و شَـنَآناً فالنـاً شَـنْ   فالنٌ ]ـَـ[شَنَأَ 

فالنی با فالنی دشمنی کرد و به [غَضَه أب
  .]او کینه ورزید

شْنوءئَ الرجلُ، فهو مغَض، أ، شُنبي م
ــو انْ کــان جآن مــرد را دیگــران [یال م

هـر   ،ند شـمارند ناخوش دارنـد و ناپسـ  
  .]چند زیباروي باشد

 .رِظَنْالم قبیح: لعمفْ علینَأٌ، رجل مشْ
= مـث = مـف  . نأٌنأٌ و هم مشْو هما مشْ

ــت[. ج ــرد زش ــ. ]روي م ــی مشْ ناء، عل
  . کک: عالمفْ

آنهـا یکـدیگر را   [تباغَضوا : تَشانَؤُوا
  .]دشمن داشتند

فرمانبردار شد و آن را [أقَرَّ : شُنئَ به
  .]فتپذیر

دوري داشـتن از  : شَنُوءة، علی فَعولَۀ
د ، و منــه أزیقـال فیـه شَـنوءةٌ   . آالیـش 

ن، و یقـال  م، و هم حـی مـن الـی   شَنُوءةَ
یضــا، و یقــال أید غیــر مهمــوز بالتشــد

شَنَئغیرمهموز، فـی  ، مهموز، و شَنَوِی ،ي
شَـنوءة و شَـنُوة، بـا و بـی     [النسبۀ الیها 

. کوچــک از یمــناي همــزه، نــام قبیلــه
ــنَئمنصــوب آن هــم، بــه و  یترتیــب، شَ

  .]ي استشَنَوِ
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. ءچیز، تصغیرُه شُییء و شیی: ءشَی .شیأ
 ما تُـرِك انّ :قال الخلیل. غص. یاءأشْ: ج
ه فَنّ أصلَفُه ألرْصعمالء جعلـی غیـر    ع

جمع علـی غیـر    راءعنّ الشُأواحده، کما 
علی فُعالء،  یجمع ال نّ الفاعلَواحده، أل

تثقلوا الهمزتین فـی آخـره فنَقَلـوا    هم اس
یاء، کمـا  أشْ ال الکلمۀ فقالوی الی أواألُولَ

 رقٌ و قسی، فصـا نُقاة و أیقالوا عقاب بعنْ
نّـه  أذلـک   ۀحصعلی  عاء، یدلُّتقدیره لَفْ

نّـه  أنّه یصغَّرُ علی أُشَیاء و أرَف و یص ال
ِجمع علی أشاوبفتح الواو و کسرها، يی ،

أفاعیـل،    ي، وحارَِمثل ص ،یأصله أشـائ
ثـالث یـاآت    تمعتیاء فاج قُلبت الهمزةُ

سالو فَتذفحفاً و  األخیرةُ طَی، و قُلبتأل
أُبلَتای واواً، کمـا قـالو  من األُولَ د تُـه  أتَی
  . وةًأتْ

یاوات، یضا علی أشایا و أشْأو یجمع 
ه نّ أصـلَ عـالء، أل هو أفْ :و قال األخفش

التی بـین الیـاء و    الهمزةُ یِئاء فحذفتأشْ
قال لـه  . رَفیص لف للتخفیف، فلهذا لماأل

 :یاء؟ فقـال أشْ صغِّرالعرَبی کیف :المازنی
ترکـت قولـک، النّ کـلَّ     :قال له. أُشَیآء

مر علی غیر واحـد جو هـو مـن    هعٍ کُس

یأبـ  ن ی التصـغیر الـی   ۀ الجمع فانّه یـرد ف
 عرون فـی تصـغیر  شُـوی ا واحده کما قالو

قلُ باأللف و التـاء،  یع الشعراء، و فیما ال
ـ فکان ی یقـال شُـییئات، و هـذا     نْأ بجِ

الخلیلَ ل لْزَمنّ فَأالقول ال یالء لیس من ع
  . أبنیۀ الجمع

ـ  :قال الکسـائی و  یاء أفعـالٌ مـن   أشْ
مـا ترکـوا   انّ خ، وارء، مثل فَرْخ و أفْشَی

رْفَها لکثرة استعمالهم بها، ألص تهنّها شُب
 نْ الأل علیـه  بفَعالء، و هذا القـول یـدخُ  

یرَصأبناء و أسماء ف .  
ـ  :قال الفراء ، مثـل  شَـیئٌ  ءیأصل شَ

ع علـی أفعـالء، مثـل هـین و     فَجمشَیع، 
أهء، کمـا قـالوا    یِناء، ثمخُفِّف فقیل شَی

ــین ــیِئاء  اقــالوو . ه ــفأشْ وا الهمــزة فُذَح
 ال نْأل علیـه  هذا القول یـدخُ  و. یاألُولَ

ترك صـرف  : خلیل[یجمع علی أشاوي 
 آن به این دلیل اسـت کـه اصـل آن بـر    
وزن فَعــالء اســت کــه بــر غیــر واحــد  
خودش جمـع بسـته شـده اسـت، ماننـد      
شُعراء که جمع آن از واحـدش نیسـت،   

. شودنمی زیرا فاعل بر فُعالء جمع بسته
سپس چون دو همزه را در پایـان کلمـه   
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سنگین یافتند، همزه نخست را به آغـاز  
  ئاء را أشـیاء گفتنـد،   کلمه بردنـد و شَـی

. شـده در بـاال  هاي دادهچنانکه در نمونه
ــل    ــد، و دلی ــاء ش ــدیر آن لَفْع ــاه تق آنگ
 درستی آن اینکه غیرمنصـرف اسـت و  

اسـت، و جمـع آن    ءمصغّر آن هم أُشَـیآ 
ي  أشاوـحاري و أشاوِي است، مانند ص

و صحارِي، که اصل آن أشائئ، بر وزن 
أفاعیل، بوده و همزه قلب به یاء شـده و  

و انداختـه  در اجتماع سه یاء، دومین را 
سومین را قلب به الف کرده و نخسـتین  

  . را نیز بدل به واو کردند
این کلمه را بر أشایا و أشیاوات نیز 

که ایـن کلمـه   اخفش گوید . جمع بندند
 آن عــالء اســت، زیــرا اصــلبــر وزن أفْ

میان یاء و الـف را   ةأشیئاء بوده که همز
بـراي سـبکی انداختنــد، بـه ایـن دلیــل     

مــازنی از او . غیرمنصــرف شــده اســت
أشـیاء را چگونـه    کلمـۀ تازیان : پرسید

ــیآء: ســازند؟ پاســخ داد مصــغّر مــی . أُشَ
خــود را رهــا  گفتــۀمــازنی گفــت کــه 

هـر جمـع مکسـر کـه بـر      کردي، زیـرا  
واحدش جمـع بسـته نشـده باشـد و از     

هـم باشـد در تصـغیر بـه      بناهاي جمـع 
گردد، چنانکه مصغّر شـعراء  واحدش باز 

شـعور  را شویعرون گفتند، و در غیر ذي
نیز با الف و تاء جمـع بسـتند، چنانکـه    

و ایـن گفتـه از   . گفتند شُـییئات باید می
سخن خلیل جدا نیسـت زیـرا فَعـالء از    

  . ناهاي جمع نیستب
أشیاء وزن أفعـال از شـیء   : کسائی

است، و چون کاربردش بسـیار بـود آن   
رف ساختند، زیـرا بـه فَعـالء    را غیرمنص

کسـائی   گفتۀاین  الزمۀ .شده بود مانند
هـایی ماننـد أبنـاء و    این است که کلمه

  . أسماء نیز غیرمنصرف باشند
اصل شیء شَیئ بـوده کـه بـر    : فراء

بسته شـده، سـپس مخفّـف    أفعالء جمع 
و در جمع آن کـه  . ءاند شَیشده و گفته

همـزة  پایـانی  همزة أشیِئاء است از دو 
گفتـۀ  ایـن  الزمـۀ  . نخست را انداختند

فراء نیز آن است که کلمـه بـر أشـاوي    
  .]جمع بسته نشود

 :همو قـول . خواسـتن : شاء ـَـ. ۀمشیئَ
ـ  کلُّ ـ ، مثـال  بشـیئَۀِ اهللاِ  ءیشَ ۀشي أ، یع
ــبم ــت  [اهللا  ۀِیئَش ــه خواس ــزي ب ــر چی ه



  29/  باب األلف المهموزة  
 

  .]خداست
تُه علیه حملْ: األمرعلی الرجلَت شَیأْ

  .]آن مرد را به آن کار واداشتم[
: و تمیم تقـول . جأَهألْ: أجاءه= أشاءه

ـ ک الی مخَّۀِ عرْقُوبٍشَرٌّ ما یشیئُ ی ، بمعنَ
او را . او را به آن پناهنده کـرد [ئُک ییجِ

قـوم تمـیم   . گزیر سـاخت به آن چیز نـا 
ــار( ــه جــایی بیچــاره ةدرب اي کــه راه ب

ـ  : گویند) ندارد را بـه  و بد است آنچـه ت
زیرا پـی  (ستور کشانده است  پاشنۀپی 

سـتور مغـزي نـدارد و دردي را     پاشنۀ
  .)]کنددرمان نمی

  فصل الصاد
ــأ .صأصــأ أْصــتن : ص ــتن خواس نگریس

 صأْصأَ . بچه پیش از چشم گشادن سگ
ــرْ ــنَیع یفــتحذا لــمو االجِ ــتْه أوانَ فَی هح .

ـ ي أبأتم، صأْصـأْ نا و فَقَّح: حدیث نارْص 
خواست سگ میتوله[وه رُصبتُ و لم نارَمأ

نگاه کند هنگامی کـه هنـوز چشـمانش    
ما به کار خود بینا بـودیم   .باز نشده بود

. ترســیدن از کســی: . ]و شــما نابینــا
نخله  گشن ناپذیرفتن: . کک: تَصاصؤ

  . و دانه سخت ناکردن خرما

اُحـلَّ لهـم مـن     :الکشّـاف قال فـی  
هـی   صئَۀَ له، والسمک و الطیر ما ال صئْ

ـ  لَخْالم به عن نفسـه الس فَعب التی دم ک
از مـاهی  : گوید افکشّصاحب [رُ یوالطَ

یعنـی  (و پرنده آنچه ناخن نداشته باشد 
بـراي  ) ماهیان و پرنـدگان غیرشـکاري  

  .]ل شده استآنها حال
ـ صبأَ. أ و صـبوء صـب  .صبأ برآمـدن  : ـَـ

از : . دندان کـودك، و نشـتر شـترکرّه   
: ج .نـع : ئصـابِ . کیشی به کیشی شـدن 

من أهـل الکتـاب    سنْو هم جِ. ونئُصابِ
  .]از اهل کتابندهم گروهی آنها [

أصمأَ النجالثُرَّیا : ب ثریـا   ةسـتار [طَلَع
  .]آمدبر

ـ : علـی القـوم   تصبأْ علـیهم  طَلَع ت
  .]دشمن را برآن قوم راهنمایی کردم[

ـ  . صدء .صدأ زنـگ گـرفتن   : صـدئَ ـَـ
الحدیـد  من ي دی. آهن و مس و جز آن

اذا : صـدئٌ  رٌفـالن صـاغ  . سهِکۀ: صدئۀٌ
ـ  لَزِمه العار و دسـتم زنـگ آهـن    [م واللَ

آلـود  خوار و ننگاو . گرفت یا بدبو شد
  . ]است

دجأص أُيددناقٌ صو ع ،بزغالـۀ : آء 
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سرخ که به سـیاهی   ]یکسالۀ ةدنر و ما[
  . زند

دـ . رنگ سرخ سیر: أَةص مـن   یو ه
یاتش المو الخَ زِعأُ   . لیـدأص ـتیو [کُم

آن از رنگهاي پوست بز و اسـب اسـت   
پوسـت آنهـا    زمینـۀ که مخالف رنـگ  

   .]اسب سرخ تیره. باشد
  . کوچکی از یمن قبیلۀ: ءصدا

مـن   خـرج یما : صاءة، مثل صاعۀ .وأص
م الشاة بعدحاَلْ. يالوالدة من القَذَ ر  قَـت
دان کـه پـس از   آب بچـه [الشاةُ صائَتَها 

. ریــزد زایمــان از گوســفند بیــرون مــی
دانش را گوسفند زایمان کرد و آب بچه

  . ]بیرون ریخت
درشورانیدن سر را به شستن : ۀیئَصتَ

  . ودیم از وي پاك نشرچنانکه 
  فصل الضاد 

  .اصل: ئضضئْ .ضأضأ
ـ  [أ و ضُـبوء  ضب .ضبأ پنهـان  : ]ضَـبأَ ـَـ

ـ . شدن لَصـقَ  : ضَـبأَ  .خانـه نهـان : بأمضْ
. ته بهـا قْصألْ: ت به األرضضَبأْ. باألرض

بـه  [لَجـاُْت  : ضَبأْت الیـه . فهو مضْبوء به
آن ). تا خود را پنهان کند(زمین چسبید 

  . ]به او پناه بردم. دمرا به زمین چسبان
 اذا سـکت : الشـیء أَ الرجلُ علیبأضْ

فـالن   . فهو مضْبِئٌ علیه. همتَعلیه و کَ
مرد بر آن چیـز  [ب ، مثل أضَعلی داهیۀٍ

فالنی . خاموش ماند و آن را پنهان کرد
بر سختی و بال خـاموش مانـد و آن را   

  . ]نهان ساخت
چـه  ار ببسی: ـضَنَأَ ـَ. أ و ضُنُوءضَنْ .ضنأ

ــی . شــدن زن : . ۀو ضــانئَضــانئٌ فه
  . بسیار شدن مال

. بسیار مـال و فرزنـد شـدن   : ناءإضْ
: القـوم  أَأضْـنَ . کثُر ولدها: ةُأضْنأَت المرأَ

فرزندان آن زن بسـیار  [ماشیتُهم  رتکثُ
چارپایـــان آن قـــوم فـــراوان . شـــدند
  .]گشتند

فـالن فـی   . اصـل و جایگـاه  : ءضنْ
ی در جایگـاه راسـتی   فالن[ضنْء صدقٍ 

فالنی از پایـه راسـت و درسـت    (است 
  . فرزند: ءضَنْو  . ])است
: ضـیاء . روشـنایی : وء و ضُـوء ضَ .ضوأ
  . کک

  .همن درانِمص: ـضاء ـُ. ء و ضُواءوضَ
  .ل و م. روشن شدن و کردن: إضاءة
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ت و ضـاهأْ . شـدن  مانند: مضاهأَة .ضهأ
ــز و ال  ــاهیت، یهم ــ. ض ــ ئَرِو قُ ا بهم

ـ یضـاهئُ «آیه ـ لَ الـذین کَ وون قَ ، و »وارُفَ
»ضاههم مهموز و هم غیرمهموز [» ونَی

است و به هر دو صورت خوانـده شـده   
انـد بـا   همانند و هماهنـگ شـده  «:است

  .]»)پیشین(سخن کافران 
  الطاء فصل

: تَطـاطُؤ . سر پست کردن: ةطَأَطَأْ .طأطأ
ــدالةِ تَطَأْ. کــک ــاطُؤَ ال ــم تَط ــأْت له : طَ

و هـو  . ی کتَطامنِ الدالةسفْفَضْت لهم نَخَ
خـود را در  [جمع دالٍ، الذي ینْزِع بالدلو 

برابرش چون کسانی که با دلـو از چـاه   
  .]کشند خوار و فروتن کردمآب می

  . زمین پست: طَأْطاء
از جایی و : ]طَرَء ـَـ[ء و طُرُوء رْطَ .طرأ

ــدن ــرَأْ. شــهري برآم ــوم طَ ــی الق ت عل
  .]ر قوم درآمدمناگهان ب[

ـ  . أ و طَسأطَس .طسأ نـاگوار  : طَسـئَ ـَـ
  . شدن و دل گرفتن از روغن و چربش

ـ . طُفُوء .طفأ . فرومـردن آتـش  : طَفئَ ـَـ
خـاموش کـردن   [ م: إطفاء. کک: طفاءانْ

  .]آتش

ــرمطْ مــئُ الج ــاي : ف روزي از روزه
و روزهـاي عجـوز هفـت روز    [عجـوز  

یش آخر زمسـتان را گوینـد کـه سـرما    
  .]سخت سوزان است

جمـلٌ  . بر زمین چفسیدن: اطْلنفاء .طلفأ
ئُ الشَرَفطْلَنْفنامِ : مشتري که [الزِقُ الس

  .]کوهانش برآمده نباشد
ـ . بـاقی جـان  : ءطـنْ  .طنأ ـ ه بطنْترکتُ هئ :

 ال: نـئُ تُطْ ال هـذه حیـۀٌ  . هسفْشاشَۀِ نَحب
یهمز . هابها صاحبلدوغ یشعی تُمهِلُ و ال

جـان رهـایش   نیمه[ال، و أصله مهموز  و
ــردم ــه در دم   . ک ــت ک ــاري اس ــن م ای

بـا و بـی همـزه، و اصـل آن     . کشـد  می
  .]مهموز است

دور رفتن اسـب  : طاءة، مثل طاعۀ .طوأ
فَـرَس بعیـد   . الي و گل: . به چراگاه

  .]دور رو در چراگاهاسب [الطاءة 
اي از پـدر قبیلـه  : سـید  مثـال طَیئ، 

ی منسوب علی غیر قیـاس، و  طائ. نیم
ه طَیقیاس    فقلبـوا الیـاء ،ـیعمثـل طَی ،یئ 

  .انیۀَی ألفاً و حذفوا الثاألُولَ
  فصل الظاء

دت میـان دو آب خـوردن   م: ظمء .ظمأ
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  . تشنگی: . شتر
ـ  ظَمئَ. ظَمأ قـوم  . تشـنه شـدن  : ـَـ

ماءعال ظقوم تشنه[، علی ف[.  
وصأٌ هیقال للفرس انّ فُصملَظ :لیست 

اسب گوینـد  ةدربار[لَۀٍ کثیرةِ اللحم برَه :
  .]گوشت استمفصلهاي او الغر و کم

  . تشنه کردن: ۀإظْماء و تَظْمئَ
، علـی  ظَمـآي  والن، عظَمآن، علی فَ

  . تشنه: ؤنثنعتان منه للمذکر و الم ،فَعلَی
 ءممـن حـین الـوالدة الـی     : الحیاةظ

ـ  یقب ما. وقت الموت ا قَـدر ظـمء   منه الّ
لم: مارالحقَ من عبیـ ه الّرِم سنّ ، ألیرُا الی

من الدلیس أقْ وابئاً من الحمـار   رَصمظ
از . درازاي زندگی ز گهواره تـا گـور  [

عمرش جز اندکی نمانده است، زیرا خر 
در میـان ســتوران در برابـر تشــنگی از   

  .]همه ناشکیباتر است
  فصل العین

ـ  .عبـأ  بـ [أ ع آمیخـتن عطــر و  : ]عبـأَ ـَــ
. باك داشـتن : . ساختن و آماده کردن

قـل مـا   «آیـه . بالیت بـه  ما :ت بهعبأْ ما
یعؤُا بکم ریبآن را ارج ننهاده و بـه  [» ب

بگو پروردگـارم شـما   «. چیزي نشمردم

 .]»را به چیزي نگیرد و به شما نپردازد

بِئَۀٌ تَعـ اآم: بِیئو تَع ردن ده و ساخته ک
  . اسبان

آماده کـردن  [ ، بال همزالجیشِتََعبِیۀُ 
  .]سپاه، غیر مهموز

بباء: ج. بار: ءعأع . :و . تنگ بار
. ]و آنها دو لنگه بار هسـتند [هما عبآنِ 

 و مانند چیـزي  همتا[نظیره : الشیء[. 
اعدرآکندن: باءت.  

  ینغَفصل ال
. مـرغ  بیضـۀ پوست تنک : غرْقئ .غرقأ

. نّه من الغَـرَق همزتُه زائدة، أل :اءقال الفر
 ۀ و طهلئـۀ زائـدتانِ  فئَکرْ و کذلک همزةُ

آن برافـزوده اسـت، زیـرا    همزة : فراء[
این کلمه از غَرَق است بی همزه، ماننـد  

  . ]دیگر کلمۀدو 
  فصل الفاء

ــأ ــاء، علــی فَعــ  فَأْ .فأف   ســخن : النف
در سـخن فـاء   کسی کـه  [گوینده فاناك

  .]بسیار گوید
 زِلْت أذکره، و ال ما: أفْتأْت أذْکُرُه ما .تأفَ

تَفْتَؤُ تَذْکُرُ  اهللاِتَ«آیه. ا بالجحدم به الّیتکلَّ
یفپیوسته او را یـاد  [تَفْتَؤُ  ي ماأ، »وس
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برنـد  این کلمه را به کار نمـی . کردممی
کـه   دبه خـدا سـوگن  «. مگر با نفی فعل

  .]»کنیپیوسته از یوسف یاد می
دیگ را بازایستانیدن از : ـَـ فَثَأَ .أفَثْ .فثأ

شکستن خصم را بـه  : . جوش به آب
  . فرونشاندن خشم کسی را: . سخن
. ه برافتـادن مد: . شدنده مان: ثاءإفْ
 : و مـن أمثـالهم فـی     .شکستن گرمـا
الییئَ: یر من البِرّسثَۀَ تَفْانّ الرَثو . أُ الغضب

و  علـی قـومٍ   بضَغَ نّ رجالً کانَأأصلُه 
ـ کان مـع غَ  ـ عـاً، فسـقَوه رث  ه جائبِضَ ۀً یئَ

و از [ف عــنهم فســکَنَ غَضَــبه و کَــ  
ــار ــدك ةمثَلهایشــان درب ــویی ان و  نیک

. نشـاند ماست خشم را فـرو مـی  : آسان
آن از اینجاست که مردي بر قومی  یۀپا

خشم گرفت و با خشـمش گرسـنه هـم    
بــود، آن قــوم بــه او ماســت دادنــد تــا 

نشست و دسـت از  خشمش فرو  ،بخورد
  .]آنان بداشت

  .ناگاه: ةفُجأَ .فجأ
. گاه گـرفتن نا: ـفَجِأَ و فَجأَ ـَ: فُجاءة

األمرُ و فَجأَه  جِئَهفَ. کک: فجاء و مفاجأَة

آن کار ناگـاه بـر سـرش    [ األمرُ، بمعنًی
  . ]آمد

  . نام مردي: ینفُجاءة المازِ
کـلُّ  : مثَـل . فراء: ج. خرگوره: فَراء .فرأ

کَحنَـا  أنْ :یقـال . الفَـراء  فولصید فی جا
 همـۀ [الفَرا فسنَرَي، بإبدال الهمـزة ألفـاً   

زیـرا از  (شکار در شکم گـورخر اسـت   
نگاه آنان گورخر بزرگترین شکارشـان  

کلمه را بدل به الـف   ةگاه هم همز). بود
پیوند ) خر با(گورخر را : کرده و گویند

 زمـانی (دادیم پس ببینیم چه پیش آیـد  
این را گویند که در کاري گرد آمـده و  
ــه راه   رایزنــی کــرده و ســپس چشــم ب

  .])آن باشند نتیجۀ
. شدن و دریـدن جامـه  کهنه: تَفَسؤ .فسأ

  . کک: تَمسؤ و تَقَضُّؤ
  . و درانیدن جامه را کشیدن: تَفْسئَۀ

  . شدن بیماريپراکنده و فاش: تَفَشُّؤ .شأف
ــأَ ي در بیمــار[بــالقوم المــرض  تَفَشَّ

   .]میان قوم پراکنده شد
فَطَأَه، . پشت زدن بر :]فَطَأَ ـَـ[أَة فَطْ .طأف

 ــه األرض ــأَ ب ــرَعه: و فَطَ ــا. ص : فَطَأَه
ـ ر: هالحفَطَأَ بس. جامعها ی بـه م .  و جـاء
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پشـت او زد، و او را بـر    بر[یضا أبالثاء 
. بـا آن زن نزدیکـی کـرد   . زمین افکنـد 

بـه جـاي   این کلمه . سالحش را انداخت
  .]طاء با ثاء نیز آمده است

: ي أفْطَسأطَأ، أفْ. بینی پخچی: فَطَأَة
  .]مرد سر و بینی پهن[. نع

منَ ظَهـرُه خلْقَـۀً   اذا تَطَـأْ : فَطئَ البعیرُ
آفـرینش  هنگامی کـه پشـت شـتر بـه    [

  .]خمیده و فرورفته باشد
 .تَشَـقَّقَت : هاحابۀُ عن مائتَفَقَّأَت الس .فقأ
 هیالبلَ: م تَشَقَّقَترهـا فُفائو . ها عن ثَم

 لُ و القَرْحمابرهـا از هـم   [یضـا  أتَفَقَّأَ الد
ــد  ــد آم ــاران بن ــت و ب ــت . گسس پوس

ة گـرد سـبزیهاي خـوردنی از    پیچید
 زخـم دمل و . آنها جدا شد و ریخت

اب از آن دشکافته شـد و ریـم و زر  
  .]بیرون آمد

  . کور کردن: ۀفَقْأ و تَفْقئَ
پوست که با بچه بیرون آیـد از  : فَقْء

  . رحم
ـ نْتَفَقَّأَت شَحماً، تَ صه علـی التمییـز   ب

شـحم تمیـز و   . گوشت آن شکافته شد[
  . ]منصوب است

هـو سـریع   . بازگشتن :فاء ـِـ. ءفَی .فیأ
من غضبهالفَی ء. ینُ الفسئَۀِ، مثـال  هو ح

ــۀ ــوعِ: الفیعـ ــنُ الرجـ زود از او [ حسـ
بازگشـت   او نیک. رددگخشمش باز می

  .]است
ــی  ســایۀ: . خــراج و غنیمــت: ءفَ

، و ما زوال که بعد از گشتن آفتاب باشد
فهو ظ هر  سایۀ[ لٌّلم یکن علیه الشمس

چیز پس از نیمروز که خورشید از سـر  
هـر   سـایۀ آن گشته باشد فیء است، و 

چیز پیش از نیمروز که خورشید هنـوز  
: ج. ]باشد ظـلّ اسـت   از سرش نگذشته

  . یاء و فُیوءأفْ
ــاءة ــدن: إف ــت : . بازگردانی غنیم

ــالَ   . دادن ــلمین م ــی المس ــاء اهللاُ عل أف
ـ أفاء اهللاُ علی رو ما «آیه. الکافرین سه ول

أن ميرَالقُ لِه« .هـذا المـالَ  أْفَتَو اس ت :
کافران  باج و خراجخداوند [أخَذْتُه فَیئاً 

) دستاورد(و آنچه «. را به مسلمانان داد
از مــردم شــهرها خداونــد بــر رســولش 

این مال را بـه غنیمـت   . »ارزانی داشت
  .]گرفتم
گروه، و الهاء عـوض  : ۀ، مثال فعۀفئَ
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تمن وسطه، و أصـله   من الیاء التی نَقَص
هاء به جاي یـائی اسـت   [فیء، مثال فیع 

کلمه افتاده و اصل آن فـیء   میانکه از 
  .فئون و فئات: ج .]بوده است

فَیـأَت الشـجرةُ   . سایه انداختن: ۀتَفیئَ
: تَفَیـأَت الظـاللُ  . هـا ئا فـی فَی وتَفَیأْت أنَ

اللُه«آیه. تَقَلَّبتؤُ ظتَفَیدرخت سـایه  [» ی
. آن درآمــدم ســایۀانــداخت و مــن در 

ــایه ــه س ــتند و جاب ــا گش ــدنده ــا ش   . ج
  جـا  گردنـد و جابـه  هـاي آن مـی  سایه«

  .]»شوندمی
  . که آفتاب نرسد جایی: وءةیمفْ

  فصل القاف
  .یکی: قثّاءة. خیار: قثّاء .قثأ

  .خیارزار: ثَأَة و مقْثُوءةمقْ
ـ  : القومأقْثَأَ   ت .اءکثُر عنـدهم القثّ
وان اخیار نزد آن قوم فـر [کک : األرض

  . ]خیار آن زمین فراوان شد. شد
ء و قُرُوء، علـی  راأقْ: ج. حیض: ءقَرْ .قرأ
جمع قلّـه  [رُؤ کذلک فی القلّۀ و أقْ. لفُعو

  .]از آن است
ـ  : حدیث ی الصـالةَ أیعأقْد ام  ـکرائ

: . ]روزهــاي حیضــت نمــاز نخــوان[

ایـن کلمـه از   [و هو من األضداد . پاکی
: . میـان دو حـیض  : . ]اضداد است

  . شدن حیض و وقت پاکی زنسپري
ـ  رَت و طَهــ ،حاضَــت: ةُرَأَت المــرأَأقْ

ي صارت صـاحبۀُ  أ :قال األخفش. یضاًأ
لف أُحیضٍ، فاذا حاضَت قلت قَرَأَت، بال 

: گویـد . زن حیض شد، و نیز پاك شـد [
یعنی هنگام حیض او شد، و چون حیض 

  . ]، بی الفتأَرَقَ: گوییشد، می
ــ   : . آمــدن حاجــتنزدیــک: راءإقْ

. وقـت آن : ئقـارِ . وقت وزیـدن بـاد  به
قـال  . ی وقتهـا ف خلتدت الریح اذا رأَأقْ
 اذا هبـت  :الهـذَلی  ]مالک بن الحـارِث [

 ،هنگام وزیدن [ ي لوقتهاألقارئها الریاح
چو بادها به هنگـام خـود   : هذلی. باد شد

  .]وزند
ماندن فحل ناقه را تا ببینـد  : تقراءاس

بوعمرو أقال . که آبستن شده است یا نی
 :فالن جاریتَه الی فالنۀ تُقَرِّئُها عفَد :یقال

کُها عندها حتی تَتُمـ س ح ـ لیض تبراء الس
فالنی کنیزش را نزد فالن زن فرسـتاد  [

  .]تا پیش او بماند و از حیض پاك شود
ــ ــومرأَأقْ ــا : ت النج ــأخَّرَ مطرُه اذا تَ
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 یهنگـام را ایـن  (ها پنهان شدند ستاره[
گویند که بارانی که به نـام هـر سـتاره    

  .])خوانند نباردمی
ت قَرَأَ ما. نُبی:  .جمع کردن: آنقُرْ

 لـم : ینـاً نت جقَـرَأَ  الناقۀُ سلًی قَطُّ و مـا 
 ــطَم ــد  رحمیضْ ــی ولَ ــا عل ــم آن [ه   رح

نگرفتـه  اي بـه خـود   شتر هرگز بچهماده
شـود و  آبسـتن نمـی  شتر آن ماده(است 

: . ])انـدازد  اگر هم بشود، بچه را مـی 
قَرَأَة، : ج. نع: قارِئ. کک: قَراءة. خواندن

و . ر و کَفَـرَة ظ و حفَظَۀ، و کافثال حافم
سـمی   :بوعبیـد أو قال . منه سمی القُرآنُ

انّ علینا «آیه. السور و یضُمها عمجنّه یأل
مه و قُرْآنَه فجقُرْآنَـه إع ذا قَرَأْناه فاتَّبِع« .

بما بینَّاه  لْمذا بینَّاه فاعإف :عباسقال ابن
ــک  ــرآن نا[ل ــون از  و ق ــده چ ــده ش می

قرآن نامیـده شـده   : گوید. خواندن است
هـا را گـرد آورده و در   سوره همۀچون 

ماسـت   براستی که بـر «. گرفته استبر 
گرد آوردن و خواندنش، پس آنگاه کـه  

. »خواندیمش از خواندنش پیـروي کـن  
چــون آن را روشــن یعنــی : عبــاسابــن

ایم ساختیم، بدانچه برایت روشن ساخته

  . ]کار کن
ـ     رَأَك فالن قَـرَأَ علیـک السـالم و أقْ

ــ فالنــی بــه تــو ســالم [ی الســالم، بمعنً
  . ]رساند

  .نع: مقْرِي. خوانانیدن: إقْراء
تَنَسـک  : و قد تَقَرَّأَ. مرد پارسا: اءرّقُ

از مـــردم دوري جســـت و روي بـــه [
یضا جمـع  أ. قُرَّاءون :ج .]پرستش آورد

جمـع  قُـرّاء  [قارِئ، مثـل کـافر و کُفّـار    
  . ]قاري نیز است

ۀأَرْقرْعیقـال . وبـا : ة، مثل ق:  ـتبذَه 
قـرَةُ   :الحجاز یقولـون  هلُأقرْأَةُ البِالد، و 

نّه اذا مرِض بهـا  أ هالبالد، بالهمز، و معنا
بعد ذلک فلیس من وباء ـ الب : گوینـد [ دلَ

مردم حجـاز  . شد دور) تو از(وباي شهر 
، و معنـایش  آن را قرَة گویند، بی همـزه 

آن است که اگر کسی به شـهري بـرود   
و پانزده روز آنجا بماند، وباي آن شهر 

آنگاه اگر پـس از  . از او دور شده است
آن بیمار شود، آن بیمـاري از وبـاي آن   

  .]چیز دیگري است ازشهر نیست، بلکه 
بید لباس [خوردن : ]قَضَأَ ـَـ[أ قَضْ .قضأ

  . ]را



  37/  باب األلف المهموزة  
 

. تن مشـک بوي گرف: قَضئَ ـَـ. قَضَأ
قَضـئَ مـن طـول     ثـوب الو . بۀٌ قَضئَۀٌقرْ

جامه از نمنـاکی  . مشک گندیده[النَدي 
  . ]در زمان دراز بو گرفت و پوسید

و . فَسـاد : فی عینه قُضْأَةٌ. عار: قُضْأَة
در چشـمش  [عیـب  : فی حسـبه قُضْـأَة  

چشمش تباه شـده  ( زشتی و تباهی است
 اسـت سـخن  در خاندانش جـاي   ).است

  .])بر گوهرش خرده گیرند(
ـ  . قَمأ و قُموء .قمأ فربـه شـدن   : قَمـأَ ـَـ

  . ستور
. نـع : قَمئ. خوار شدن: قَمؤَ ـُـ. قَمأَة

و آن کوچـک و  [و هو الصـغیر الـذلیل   
  . ]خوار است

صغَّرْتُه : أقْمأْتُه. خوارگردانیدن: إقْماء
. ]او را کوچک و خـوار کـردم  [و ذَلَّلتُه 

 : ــتور ــد س ــدن  خداون ــه ش : . فرب
  . ]زده کردنشگفت[شگفت آوردن 

جمع کـردن چیـزي را انـدك    : تَقَمؤ
  . اندك

  .نام مردي: قَمیئَۀ
  . حنا رنگ کردن ریش رابه: ۀتَقْنئَ .قنأ

  . شدنسخت سرخ: ـَـ قانئٌ. قُنُوء

  . سخت سرخ: أحمرُ قانئٌ
ــؤَة ــأَة و مقْنُ جــایی کــه آفتــاب : مقْنَ

همـزه نیـز   بی[یضا أة و بغیر همز. نرسد
  . ]گویند

ـ  . قَیئ .قیأ . برانـداختن از گلـو  : قـاء ـِـ
الراجع فی هبتـه کـالراجع فـی    : حدیث

قَیکه بخشش خود را پـس  آن: فرمود[ه ئ
گیرد چونان کسی است که اسـتفراغ  می

  .]خوردخود را باز می
أَاسو تَقَی تقاء : ءالقَی خـود را [تکلَّف 

  .]دزبه استفراغ 
  . به قَیء آوردن: إقاءة و تَقْیِئَۀ

اذا کـان مشْـبعاً   : ثوب یقـیء الصـبغَ  
اي کـه از بسـیاري رنـگ، آن را    جامه[

  . ]زندپس می
  . کک: قُیاء. آورندهقیداروي به: قَیوء

  فصل الکاف
ترسـید و  [نَکَـص   جبنَ و: تَکَأْکَأَ .کأکأ

. ]سســت شــد و از کــارش بازمانــد   
تَمکوتاه :ئکاک .  

ـ کَلکـم تَ  ما. گردآمدن: تَکَأْکُؤ أْتم أْکَ
شود که بر می چـه شما را [تَجمعتم : علیه

  . ]اید؟سر او گرد آمده
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. بر سر آب آمدن شیر: کَثْء کَثَأَ ـَـ .کثأ
 :ــأَةَ . کفــک بــرآوردن دیــگ خُــذْ کَثْ

ــدرِك  ــر[ق ــک دیگــت را بگی : . ]کف
   .رستن موي و پشم شتر

 مدن شیر و روغن بر سـر برآ: ۀتَکْثئَ
ســـرهاي علـــف : . آب و سرشـــیر

  . رخوردن ستو
سرماخوردن گیاه و : کَدأَ ـَـ. کُدوء .کدأ
  . آب ماندن و ناگوالیدن آنبی

دیر برآوردن زمـین نبـات را   : ۀتَکْدئَ
ـ . سـبب سـرماخوردگی   به : ۀأرض کادئَ
طالنَ ۀُیئَبزمینی که گیاهش را کنـد  [ بات

  . ]اندبرآرد و کوتاه م
: کرْفئـۀ . نشسـته ابـر بـرهم  : کرْفئ .کرفأ
  .و پوست بیرون بیضه ،اي از ويپاره

دیـگ  [أزبدت للغَلْـی  : فَأَت القدرکَرْ
  .]از جوش زدن کف برآورد

مرَّ . از پس راندن: ]کَسأَ ـَـ[کَسء  .کسأ
  ـأُ القـومکْسفالن ی :ـ ی ـ هم و یدرُطْ هم عبتْ

و به دنبال آنان کـه   فالنی قوم را راند[
: یکْسـعهم . ]شکست خورده بودند افتـاد 

ـ : و منه قولهم. کک ـ کُس الش ـ ع بس تاءبۀٍ ع
زمسـتان بـه    ةروز باقیمانـد هفـت [ غُبرٍ

  .]دنبال آمد
هاي پایانها و دنباله[األدبار : ساءاألکْ

  .]روزهاي آخر ماه. هر چیزي
ـ  [کَـشء   .کشأ بریـان کـردن   : ]کَشَـأَ ـَـ

. ]گوشـت بریـان  [هـو کَشـیء   ف. گوشت
آن را بریـان  [ کَشَأْتُه و أکْشَـأْتُه، بمعنًـی  

  .]کردم
تَکَشَّأُ اللحمهو ی :لُه و هو یـابِ کُأْیس 

شـده را  شده و خشـک او گوشت کباب[
  . ]خوردمی

ثّاءالق أکلتُه: کَشَأْت.  یضـاً أ الطعام 
  .]خوردمرا  خوراك. خوردم را خیار[

پوسـت  [ یمشَّأَ األدتَکَ: ةبوعبیدأقال 
  . ]پیراسته باز شد

بازگردانیـدن کسـی   : ]کَفَأَ ـَـ[کَفء  .کفأ
کَفَأْتُـه  . را از جهتی که روي آورده باشد

ـ  صرفتُه فانْصرف: فانْکَفَأَ ا تَعمو  ـهاو [ج
ــود   ــدان روي آورده بـ ــه بـ را از آنچـ

  . ]بازگرداندم، او هم بازگشت
ــرأَ  ــأَت الم ــی تَکَفَّ ــی مشْ ي أتها، ةُ ف

 ــرَت ــتن [تَبخْتَ ــاوان آن زن در رف ناون
  .]رفتخرامید و 

اإلنــاء تُــه: کَفَــأْتتُــه و قلببفهــو . کَب
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کاسه را برگرداندم تا آنچـه در  [مکْفوء 
  .]آن است بریزد

ـ أ شُقَّۀٌ: کفاء إح حداهما و شُقَّتانِ تُنْص
یقال . الخباء باألُخْرَي، ثم یخَلُّ به مؤَخَّرُ

یک پرده یا دو پـرده  [أکْفَاْت البیت  :همن
شــده باشــند و در  ههــم دوختــ کــه بــه

انتهاي خیمه از بـاال تـا پـایین آویختـه     
اي براي خانه پـرده : از آن گویند .گردد

  .]ساختم که در آن آویزان گردد
نــوعی از عیــوب قافیــه کــه : إکْفــاء

دیگر باشـد و   را حرف روي تبعضی بی
 حرکـات روي  بعضی را دیگر، و تفاوت

خـم دادن و کـژ کـردن    : . اندنیز گفته
: . خنور را تا آنچه در وي باشد بریزد

  . خم دادن کمان را
: کُـفء و کُفُـؤ  . مانند و همتـا : کَفیء

ال نظیرَ له، : ال کفاء له. مص: کَفاءة. کک
 شـاتانِ : حدیث. و هو فی األصل مصدر

: له هذا مکافئٌ. متساویتان ، أيتانمکافئَ
همتـا نـدارد، کفـاء در اصـل     [مساوٍ لـه  

دو گوســفند برابــر و   .مصــدر اســت 
  .]این با آن برابر است. یکسان

 ما لی به قبلٌ و. داش دادنپا: مکافَأَة

توانایی پـاداش دادن بـه   [ طاقۀٌ: فاءال ک
  .]او را ندارم
برگردانیـــدن خنـــور را و : إکْتفـــاء

بسـنده کـردن بـه    : . نگونسار کـردن 
  .چیزي

ــ ــتور   یــک: تکفاءاس ــاج س ــاله نت س
ــی  ــتن از کس ــ. خواس ــه اس تکفَأْت إبلَ

ــا ــانأع: فأکْفَأَنیه ــا و  بنَی لَط ــا و وبرَه ه
ـ  ها سهـاي  شـیر و مـو و بچـه   [نَۀًً أوالد

ت سـ شترانش را براي یک سـال درخوا 
  .]او هم آنها را به من داد. کردم

. ةَ ناقتـک فْـأَ ی کُنأعط. ا: ةة و کُفْأَکَفْأَ
اذا جعلتهـا نصـفَینِ   : تینِأکْفأْت إبِلی کُفْأَ

ینْتَج کلَّ عام نصفَها و یتْرك نصفاً، کمـا  
یک نیمه از [الزراعۀ یصنَع باألرض فی 

شترت را بـه مـن    ماده بچۀشیر و مو و 
شترانم را دو نیمـه   شیر و مو و بچه .بده

 نیمـۀ یک نیمه را نگهداشـتم، و   .کردم
مـین  م، چنانکـه بـا ز  دیگر را رهـا کـرد  

  .]کشاورزي هم همین کار را کنند
و  األرضو منـه کَلئـت   . گیاه: لَأکَ .کـأل 

 ــواء ئــۀٌ، و سکْلو هــی أرض م ،ــأَت أکْلَ
آن . زمین گیـاه بـرآورد  [طْبه ر بِسه ویا
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زمین پر گیاه است، چه گیـاه خشـک و   
  . ]چه سبز و تازه

. علف خوردن سـتور : ]کَلَأَ ـَـ[کَلْء 
  . کک: الءإکْ

ةکفـی   . نگهبـانی کـردن  . الء ـباذْه
و . احتَرَسـت : ت مـنهم و اکْتَلَأْ. اهللاِ کآلءةِ

عین لم: یاکْتَلَأَت  ترـذو ح هِرَتو س تَنَم
از آنهـا پرهیـز   . برو در پنـاه خـدا  [أمراً 

ــتم  ــان نگهداش ــود را از آن ــرده و خ . ک
چشمم نخوابید و بیدار ماند و از کاري 

  .]و پرهیز داشت ترس
رود و جاي به لب آمدن  کرانۀ: مکَلَّأ

  . کشتی
: کَلَّـاء . بستن کشتی: تَکْلیئۀ و تَکْلئَ

لنگرگاه، [گاه موضعی در بصره که کشتی
  .نث=مذ. آنجاست ]بندر 

ـ  ـ اذا أتَ: ۀًکَلَّأْت تَکْلئَ مکانـاً فیـه   ی ت
و الموضع مکلَّأٌ و کَلَّاء . مستَترٌ من الریح

  . ]پناهگاه از باد. از باد پناه گرفتم[
آخرَه و أبعـده  : بک أکْلَأَ العمرِ بلَغَ اهللاُ

را بـه پایـان عمـرت و بـه     و خداوند ت[
خداونــد (درازتــرین زمــان آن برســاند 

  . )]پیرت کند

ــدینُ ــأَ ال ــأَخَّرَ: کَلَ ــالئ. تَ ــ: ک ۀ یئَنَس
. ]نسـیه : بیعانـه . پرداخت وام پس افتاد[

ـ  : کالکالئعینُه  ه کالنَسحـدیث . ۀیئَنَقْـد :
 و األصـمعی ال . نَهی عن الکالئ بالکالئ

اصمعی کلمـه  . نقدش نسیه است[ هیهمز
  .)]کالی(خواند را بی همزه می

ــال  ــدأق ــأْ :بوعبی ــأْت اس: تتَکَلَّ تَنْس
ۀًیئَنَس .کُلْاس و هـو مـن   . کک: أَةًتَکْلَأْت

ــ ــد[خیر أْالتَ ــه یــ  : گوی ــه گرفت ا بیعان
  .]درخواست زمان کردم

سلَّفْت : ت فی الطعام و أکْلَأْت فیهکَلَّأْ
 فروشخوراك و خواروبار را پیش[فیه 

  . ]کردم) خریدیا پیش(
ـ و ما أعطَیت فی الطعـام نَ  ۀً مـن  یئَس

درم کـه   از و آنچه[ةُ الدراهم فهی الکُلْأَ
پیشــاپیش بــراي خــوراك و خواروبــار 

  . ]بپردازي آن بیعانه است
بـه  [اذا رددتَه فیه : أکْلَأْت بصرِي فیه

ــدازش    ــوب وران ــدم و خ ــره ش آن خی
   .]کردم
واحدها کَمء، علـی  . سماروغ: کَمأَة .کمأ

: کَمأْت القوم. ادرمن النو غیرقیاس و هو
ــتُهم مــأَةَ أطْع و أکْ. الکَماألرض ــأَت : م
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خَتْه شَی: أکْمأَت فالناً السنُّ. رت کَمأَتُهاثُک
قـارچ آن  . به قوم قارچ دادم تا بخورند[

گـذر عمـر فالنـی را    . زمین فراوان شد
  . ]پیر کرد
ــ ــکَمئَ لرِج یت : ــقَّقَت ــایم از [تَشَ   پ

رفتن بسیار، یا پابرهنه رفتن، ساییده راه
  . ]شد و تَرَك برداشت

: کَیء و کاء و کَیأَة، مثل کاعٍ و کَیـعٍ  .کیأ
 ترسوسست و [بانٌ جضعیف[.  

  فصل الالم
لُؤْلُــؤ و : ج. مرواریــد دانــۀ: لُؤْلُــؤَة .ألأل
بصبصـت  : رال أفْعلُه ما لَأْلَأَت الفُـو . لَآلئ

مهـاي خـود را   تـا آن آهـوان د  [بأذْنابها 
 جنباننــد آن کــار را نخــواهم کــردمــی

  .])یعنی هرگز آن کار نکنم(
  . لَمع: تَلَأْلَأَ البرقُ

تعــم ــراء س ــال الف ــول  ق ــرب تق الع
لٌ، مثال لَعالٍ، و القیـاس  لصاحب الؤْلُؤِ لَاَّ

  . ء مثل لَعاعٍلَاَّ
نخسـتین شـیر   [فلـه  : لبأ، علی فعل .لبـأ 

لَبـأْت  . ]آغـوز . پس از زایمان گوسـفند 
ـ ک: ألْبأَ فـالنٌ . متُه لبأًأطْع: و لَبأْتُه. لَبأً ر ثُ

ــأَه  بــیدم [ل ــه او فلــه  . فلــه را دوش ب

یعنـی  (اش زیاد شد فالنی فله. وراندمخ
  . )]گوسفندانش زاییدند و زیاد شدند

يدالج أْتفله خورانیدم بزغالـه  : ألْب
ــدها .را ــعتْه أُ: ت الشــاةُ ول ــأَرضَ بالل .

ــ أَاســه تَلْب ــو بنفس ــدها . ه ــا ولَ و التَبأَه
. اش شـیر فلـه داد  گوسفند بـه بزغالـه  [

  . دبزغالــه خــودش شــیر فلــه خــور    
  .]اش را خورداش فلهبزغاله

  اذا دنـــا نتاجهـــا : عشـــار مالبِـــئٌ
دهنده، یعنی آنها کـه ده   شتران فلهماده[

مــاه از آبســتنی آنهــا گذشــته باشــد و 
  .]نزدیک زایمان باشند

  . لَبوة. = شیرماده: بوءةلَ
أصـله   و. لبیک گفتن در حـج : ۀتَلْبِئَ
بهـم   جـت خَرَمـا  رب :قال الفراء. بالهمز

ــی  ــاحتُهم ال ــیس  أفص ــا ل ــزوا م همنْ ی
ـ   ـ  أْبمهموزٍ، قـالوا لَب ت أْت بـالحج، و حلَّ

و اصل آن بـی  [قَ، و رثَأْت المیت یِالسو
را گاه شیواگویی آنهـا  : فراء. همزه است

آنچـه را مهمـوز نیسـت    به در برده تـا  
لبیـک  «در حـج  : همزه دادنـد، و گفتنـد  

ــک ــم لبی ــرم و گ» اللّه ــتم، و آرد را ن ف
ــرده   ــر م شــیرین ســاختم، و ســوگوار ب
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  .]نیکیهاي او را ستودم
. پنـاه گـرفتن  : لَجأَ ـَـ. و ملْجألَجأ  .لجأ

أْتالیه، بمعنًی لَج أْتبـه او  [ الیه، و التَج
  . ]پناه آوردم
مضــطر کــردن کســی را بــه : إلْجــاء

أسنَدتُه الیه : ي الی اهللاألْجأْت أمرِ .کاري
  . ]کار خود را به خدا سپردم[

اإلکْراه، ماننـد  [ ستم فرمودن: تَلْجِئَۀ
واداشتن کسی به گواهی بر کـاري کـه   

  . ]آشکارش جز نهانش باشد
التمیمی أرُ بن لَجمشاعري: ع .  

بر زمین : و لَطئَ ـَـ لَطَأَ. وءو لُطُ لَطْأ .لطأ
  . چفسیدن

ـ  [لَفء  .لفأ پوسـت بـاز کـردن    : ]لَفَـأَ ـَـ
بازگشـادن بـاد ابـر را از    : . چوب را

. استخوان  زباز کردن گوشت ا: . هوا
 :به عصا زدن .  

استخوانبی ةپارگوشت: ۀیئَلَف.  
ــأ ــه األرض .لک ــأْت ب ــه : لَکَ ــرَبت ب ضَ

تَلَکَّأَ. األرض : او را بـه  [تَباطَأَ و توقَّف
  . ]درنگ کرد و بازماند. زمین افکندم

ـ : بالشیء ألْمأَ .لمأ ـ ذَ. علیـه  تملَاشْ هب 
ألْمـأَ اللـص   . أَ بهي من ألْمی فما أدرِبِوثَ

ــ: علــی الشــیء آن چیــز را [بــه  ذهبفَ
دانم چه  نمی ام گم شد، جامه. پنهانی برد

چیـز را   دزد آن. کسی آن را پنهانی برد
  .]پنهان کرد و ربود

ترکتْه صـعیداً  : ألْمأَت الدواب المرْعی
  ــیء ــه ش ــیس ب ــاه را [ل ــتوران چراگ س

ــاه  ــرده و گیـ ــدمال کـ ــاي  یلگـ برجـ
  . ]نگذاشتند

استَوت علیه و : تَلَمأَت األرض علیه
ــه  ــین آن را فراگرفـــت و  [وارتْـ زمـ

  . ]پوشاند
تَغَیـرَ  : لْتُمئَ لونُ الرَجلِ، مثل الْتُمـع أُ

  . ]رنگ او دگرگون شد[
  

  فصل المیم 
ـ [متء  .متأ :  .بـه عصـا زدن  : ]متَأَ ـَـ

  .کشیدن رسن
. گوارا شـدن طعـام  : مرُؤَ ـُـ. مراءة .مرأ

ـ . گوارنده: طعام مرِئٌ و . کـک : مرِئَ ـَـ
هو فَق و  . هو کما یقال فَقُه ی الطعـامرَأَنم

  ـی الطعــامرَأَنخــوراك بــرایم گــوارا [أم
  . ]شد

هنَـأَنی  : قال الفراء یقـال فـی إتْبـاعٍ   
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رَأَنو م وهـا  أی، بغیر الطعاملف، فاذا أفْرَد
و هذا طعام ممرِئٌ . قالوا أمرَأَنی، باأللف

هنگــامی کــه آن را بــه دنبــال  :گویــد[
آورنـد،  دیگري به همان معنا مـی  کلمۀ

خـوراك بـرایم   : آن را بی الـف گوینـد  
هنگـامی کـه آن را   . نیکو و گوارا شـد 

) در بـاب إفْعـال  ( تنها بیاورند، بـا الـف  
ایـن  . گوارا شد خوراك برایم: گویند می

  . ]خوراکی گواراست
الطعام رِئْترَأْتُه : مخـوراك را  [استَم

  . ]گوارا یافتم
. نْ تشدد فیـه أو لک . مردمی: مرُوءة

مرُوءةٍ، فهو مـرِيء،   ذا صار: مرُؤَ الرجلُ
فـالن  . تکلَّف المـرُوءة : تَمرَّأَ. علی فَعیل

عیبِنـا  و بنَقْصنا المروءة  یطلب: نایتَمرَّأُ بِ
آن . توانی آن را مشدد هم بسـازي می[

. مرد جوانمرد شد و خوي مردمی یافـت 
. تظاهر بـه مردمـی و جـوانمردي کـرد    

گیري و عیبجـویی از مـا   فالنی با خرده
ــی ــوانمرد و   مـ ــود را جـ ــد خـ   خواهـ

ـ . خو بنمایـد پسندیده لِ علـی  القَـو  لفَضْ
: القولِ  الفعلِ دناءةٌ و فضلُ الفعلِ علی

افزونـی گفتـار بـه کـردار تبهکـاري و      

گفتـار ز  پستی است، افزونی کردار بـه 
  .]است) جوانمردي(نیکی و درستی 

ـ : مرِيء ند و جـز آن  پگلوسرخ گوس
  .مرُوؤٌ، کسریر و سرُر: ج. ]سرخناي[

ــرْء ــرْء. = مــرد: م ــرْآنِ . م و همــا م
یجمع علی لفظه، و بعضهم  صالحانِ، و ال

و هذه مرْأَةٌ صالحۀٌ، و مرَةٌ . نَرْءوم: یقول
علیه ألـف   و انْ دخلَ. یضاأبترك الهمزة 

لِ کان فیه ثَالثُ لغاتصالـراء   : الو فَـتْح
ضَمها علی کل حال، و  علی کل حال، و

هذا امـرَأٌ، و   :یقال. اعرابها علی کل حال
و هذه امـرَأَةٌ،  . ت بامرَأرو مر یت امرَأًرأَ

و أسـقَطْت  . الراء علی کل حـال  مفتوحۀ
مرَيء و مرَیئـۀٌ   :فقلت راأللف فی التصغی

ایـن کلمـه از   . آنها دو مرد درستکارند[
لفظ خود جمع ندارد، ولی برخـی آن را  

ــه جمــع بســته و مــیایــن ــدگون  :گوین
گـاه  . این زنی درسـتکار اسـت  . مرْءونَ

: گوینـد میـانی را انداختـه و مـی    ةهمز
وصل بر سـر آن درآیـد    ةهمز اگر. مرَة

مفتـوح الـراء   : سه صورت خواهد داشت
در همه حال، مضموم الراء در همه حال، 

در اینجـا  (و معرب الراء در همـه حـال   
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ــورت    ــراي ص ــا ب ــراح تنه ــاحب ص ص
ـ نخست، یعنی مفتوح الراء نمو ه آورده ن

ــت ــه . اس ــر نمون ــده  دیگ ــا را خوانن   ه
در ). توانـد خـود بسـازد   سادگی مـی به

هـذه امـرَأَة، راء همیشـه مفتـوح      جملۀ
هنگام تصغیر نیـز الـف وصـل را    . است
  .]اندازندمی

ی الذئْسمرَأً  بگرگ را نیز [یضا أام
  .]اندگاه امرأ گفته

یرَئمنسوب: م . :  و . نـام شـاعري
کذلک النسـبۀُ الـی امـرِئ القـیس، و انْ     

ـ  ئْش ــیرِئام ــرْء  [تمنســوب از م ـیرَئم
ــت،  ــاعر  اس ــام ش ــوب از ن ــز منس و نی

تــوانی آن را معــروف عــرب، کــه مــی
  .]امرِئئّ هم بگویی

: ماسـئ . بـاکی بی: ]مسأَ ـَـ[مسء  .مسأ
  . باكبی
دلْو ملْـآي،  . پرکردن: ]ملَأَ ـَـ[ملْء  .مأل

 :علی فَعلَی، و کُوز ملْآنُ، و تقول العامـۀُ 
الً ماءم پـر، و مـرد   ةسطل پر، و کوز[ م
  .]پرآب: گویند

ـ أعطنی . پرّي: ملْء ملْأَیـه و  و  هأَملْ
پر از آن و دو برابـر پـر و   [ثَالثَۀَ أمالئه 

  .]سه برابر پر از آن به من بده
تَملَّـأْت  . بمعنًـی  امتَلَأَ الشیء و تَملَّأَ

و . و تَملَّــأَ غیظــاً. و شــراب مــن طعــامٍ
ا شَـددت  اذ: أَملَأْت النَـزْع فـی القَـوسِ   

شـدم از   پـر . آن چیز پر شـد [النَزْع فیها 
. پـر شـد از خشـم   . خوراك و نوشیدنی

  .]کمان را سخت کشیدم
ملئَ الرجلُ، و : کامز: ملْأَة، مثال متْعۀ

ــأَه اهللا ــوء : أملَ ــو ممل ــه، فه کَمــی  أز عل
. زده شــدآن مــرد زکــام [غیرقیــاس 

  . ]خداوند او را به زکام دچار کرد
الو  ألَمةمـ  . ء صـار  : ملُؤَ الرجـلُ ـُـ

آن مـرد  [ي ثقَۀً، فهو غَنی ملـیء  أملیئاً، 
یا (نیاز و توانگر توانگر شد، پس او بی

) کردار با دیگـران معامله و خوشخوش
  . ]است

  . مالء: ج. چادر: مالءة
. کـاري  یارمندي کـردن بـر  : مماالة

اجتمعـوا علیــه و  : تَمـالَؤُوا علـی األمــر  
ــاونوا تَ ــد و  [ع ــرد آمدن ــار گ ــر آن ک ب

  . ]همکاري کردند
مـا  . خـو : . جماعـت مـردم  : ملَأ

عشْرَتَهم و أخْالقَهم : فالن أحسنَ ملَأَ بنی
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: ج. فالنچه نیکوست خُلق و خوي بنی[

 نیکخـو : کمأحسنوا أمالء: حدیث .أمالء
  .]رفتار شویدو خوش

جهـت  پوسـت تـر نهـاده بـه    : ۀمنیئَ .نأم
ما یدبغُ، ثم أفیقٌ ثـم   لُو هو أو. اغتدب
أدنْـأً . یمم اإلهاب نَأْتتَـه فـی    :ماذا أنْقَع

و آن نخست چیـزي اسـت کـه    [الدباغ 
ــی  ــته م ــت   پیراس ــپس پوس ــردد، س   گ

پیراســته اســت، و آنگــاه پوســت نیمــه
ــته ــاغی  . پیراس ــایع دب ــت را در م پوس

  .]خیساندم تا آن را پیراسته گردانم
ینمرگ: بغیر همز ۀ،م .  

  فصل النون 
ــأْت فــی الــرأْ .نأنــأ خَلَّطْْــت فیــه : ينَأْنَ

ام سسـت  در اندیشـه [تُبرِمه  تخلیطاً و لم
  .]شدم و آن را نیکو و استوار نداشتم

ـ  : حـدیث . مسـتی : نَأْنَأَة ی لمن طُـوب
 فی النَأْنَأَة، یعنـی أو ي أل اإلسـالم،  مات

ضـعیف  : هـو رجـل نَأْنَـأٌ   . نْ یقْويأقبل 
آغـاز  (که در سسـتی  خوشا به حال آن[

اسالم و پیش از آنکه این دین توانمنـد  
او مــردي سســت و . درگذشــت) گــردد

  .]ناتوان است

ید و کَفَفْتُه عنـه  رِا ینَهنَهتُه عم: نَأْنَأْتُه
بر سـرش بانـگ زدم و او را از آنچـه    [

 ضَـعف و : تَنَأْنَـأَ . ]خواست بازداشتممی
  .]سست و ناتوان شد[ی استَرْخَ

یشْرِم و لم: رمی فأَنْبأَ. آواز نرم: نَبأَة .نبـأ 
پرتاب کرد و آواز داد، یعنی [یخْدش لم

آنچه پرتاب شده بود نه شـکافت و نـه   
ــرد   ــی ک ــار  (زخم ــه از کن ــاجبلک  آم

  .)]گذشت
ـ من ب جاء: و رجل نابِئ ئٌسیلٌ نابِ  دلَ

سـیل یـا مـردي کـه از سـرزمین      [ رَآخَ
  .]گر آمده باشددی

بیـرون آمـدن از   : ]نَبأَ ـَـ[نَبأ و نُبوء 
ـ  . جایی بـه جـایی   ه ی أرادو هـذا المعنَ

ي یـا مـن   أیا نَبِـیء اهللاِ،  : األعرابی بقوله
کَرَ علیـه  نْ، فـأ الی المدینۀِ ۀَمن مکَّ جرَخَ

و ایــن همــان معناســت کــه آن [الهمــز 
خواست به پیـامبر  نشین میبیابانتازي 
اي کسـی کـه از مکـه بـه     : کـه  بگوید

پیـامبر همـزه را در   . مدینه بیرون رفتی
کلمـــه بـــر او خـــرده گرفـــت و از او 

ـ و به او آموخت که وي نَ(نپذیرفت  ی بِ
  .)]اهللا است، نه نَبِئَ اهللا
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به األرض أَتبـه   : نَب تدر آن [جـاء
ــین او را   ــت و آن زم ــین آرام نگرف زم

  . ]دکربیرون 
بأَ و أنْبـأَ و نَبـأَ   نَ .آگاهی و خبر: نَبأ
خـذَ النَبِـی، بتـرك    و منه أُ. أخْبرَ: بمعنًی

الهمزة، کما تُرِکت فـی ذُریـۀ و برِیـۀ و    
المدینـۀ فـانّهم یهمـزون     ا أهلُخابِیۀ، الّ

یهمزون فی غیرها، و  ال هذه األحرف، و
خبـر داد و  [یخالفون العرب فـی ذلـک   

ته شده اسـت،  نَبی از آن گرف. آگاه کرد
ذریـه   کلمۀهمزه، آنچنان که در سه  بی

 ،و بریه و خابیه نیز همزه را رها کردنـد 
جز مردم مدینه که ایـن چنـد کلمـه را،    

دهنـد  ، همـزه مـی  تازیانبرخالف دیگر 
مـردم مکـه گفتـه     لسـان و  صحاحدر (

شده و درست هم همین است، جز آنکـه  
پیامبر و قوم قـریش را از   لسانصاحب 

گویـد کـه   مکه جدا کـرده و مـی  مردم 
بردنـد، و مـردم   ایشان همزه به کار نمی

هـاي  مدینه هم به پیروي از پیامبر کلمه
  .)]گفتندیادشده را همواره بی همزه می

ــعٍ، و  یــئٌ، مثــال نُب یــیء نُب تصــغیرُ نَبِ
   ـۀٍ، و جمـععیئۀٌ، مثال نُبیة نُبوءتصغیرُ نُب

عـالء، و یجمـع علـی    النَبِِی نُبآء، علـی فُ 
  .یضا، مثال أفْعالءأأنْبِیاء 

ـ  [نُتُـوء  و نَـتء   .أنت برآمـدن و  : ]نَتَـأَ ـَـ
آمـاس  : . بیرون آمدن از جاي خـود 

کسـی   مطلع شـدن بـر  : . کردن ریش
گوالیدن و : . ]براي آسیب زدن به او[

  .رسیده شدن دختر
ـ  [نَجأ  .نجـأ  بـه چشـم کـردن    : ]نَجـأَ ـَـ

بـه  [نَجأْتُه : تَنَجأْتُه. ]دنزخم رسانچشم[
  . ]زخم زدماو چشم

و نَجـوء العـین،    رجل نَجِـیء العـینِ  
ــی فَ ــول عل ــل و فَع ــین  بِخَ: عی ــثُ الع ی

نَجِئُ العـین و نَجـؤُ العـین،    . ]پلیدچشم[
ردوا : حـدیث . کـک : و فَعـل  فَعلعلی 

أَةَ السائۀ، نَجةَ نَظَرِه ألِ باللُقْمدوا شدي ر
زخـم گـدا را   چشم: فرمود[کم عامی طَال

از خـود و  ) دهیدکه به او می(اي با لقمه
  . ]خوراکتان دور سازید

ـ  [نَـدء   .ندأ کومـاج نهـادن در   : ]نَـدأَ ـَـ
ـ  گوشت بـر : . دیگ و خاکستر ش آت

ــدن یخ مثــل طَبِــ . ا: نَــديء: . افکن
  . کراهیت داشتن چیزي را: . ]کباب[

دهۀ و نُدهۀ، مثـال  نَدأَة و نُدأَة، مثل نَ
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نُدأَة آمده است، مثـال   صحاحدر [همزَة 
آذینـده، یعنـی   : . بسیاري مال: ]نُدهۀ

قوس قـزح، و آن را کمـان رسـتم نیـز     
  .گویند

افکنـدن  تباهی: ]نَزَأَ ـَـ[نَزْء و نُزُوء  .نزأ
ألْقَی الشـرَّ  : الشیطانُ بینهم نَزَأَ. میان قوم
آنهـا تبـاهی و   شیطان میـان  [ و اإلغْراء

. حمله کـردن : . ]انگیختدرگیري بر
مـا  : مـا نَـزَأَك علـی هـذا    . علیـه  نَزَأْت

چه چیز . بر او حمله کردم[حملَک علیه 
رجـل منْـزُوء    ]را بر این برانگیخت؟و ت

  .]فالن چیز شیفتۀمرد [مولَع به : بکذا
ــأ  .نســـأ ـــ[نَسـ ــدن و : ]نَســـأَ ـَـ   رانـ
  .برزدن شتر را بانگ

کـک : ۀئَتَنْس . : إنْسـاء . تـأخیرکردن :
خریـد را  [نَسـأْتُه البیـع و أنْسـأْتُه    . کک

  . ]برایش پس انداختم
مهلـت و زمـان خواسـتن   : تنساءاس .

ــنْتَإس ــانی سـ ــت [أْتُه فأنْسـ از او مهلـ
  . ]خواستم، پس به من مهلت داد

نَسـأَه اهللا  . زمان دادن در اَجـل : نَسأ
اوند اجلش را بـه  خد[ هفی أجله، و أنْسأَ

. درنگ و تـأخیر : نُسأَة. ]تأخیر انداخت

  .همزه و بی عصا، با: منْسأَة. کک: ۀنَسیِئَ
  : . تــــأخیر در عمــــر: ءانَســــ
ــازپس ــیب ــداختن وام از کس ــه . ان و من
ــولهم ــ: ق ــرَّه النَس ــن س و الام ــ ء ء، انَس

لْیباکرِ الغَـداء، و لْیقـلَّ    ء، وافلْیخَفِّف الرِد
غ ســاءــیانَ الن کــه طــول عمــر را آن[شْ

درنگی  سرآمدخوش دارد، و اگرچه در 
ــد   ــت، بای ــبک دارد،   وامنیس ــود س خ

  .]سحرخیز باشد، و با زنان کم درآمیزد
اذا زِدت فـی  : نَسأْت فی ظمء اإلبـل 

و أکثر، و أخَّرْتَهـا  أو یومین أظمئها یوماً 
عطش شـتران را طـوالنی   [عن الحوض 

هنگامی است کـه یـک یـا    و آن  ،کردم
چند روز بر تشنگی آنهـا افـزوده   یا دو 

  . ]و آنها را از آبشخور باز داري
ــئَ المــرأَنُس ةُ، مــجت : .لُاذا کــان أو 

ها، و ذلک حین یلبخَّرُأَتَح یها عـن  ضُح
هنگـامی کـه آغـاز آبسـتنی زن     [وقته 

باشد، و آن هنگامی است که حـیض او  
  . ةُ نَسیءو هی امرأَ. ]بازپس افتد

سمنها  ءو هو بدنَسأَت الماشیۀُ نَسأً، 
و یقـال  . حین ینْبت وبرُها بعد تَسـاقُطه 

 ،وابفی الد ءرَي النَسنِ جمالس ءدهو ب
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ــه   ــرار نهایت ــا، و اإلقْت ــاز [فیه و آن آغ
ست، هنگامی اافزایش گوشت و پیه آنه

که مویشان پـس از آنکـه ریختـه بـود     
 نَــسء در ســتوران رخ: گوینــد. یــدرآد

داد، و آن آغاز افـزایش گوشـت و پیـه    
  .]در آنهاست، تا پایان آن

انّمـا  «آیه. آمیختن شیر با آب: نَسیء
ــر  ــی الکُفْــ ــادةٌ فــ ــیء زِیــ   » النَســ

انداختن ماههاي حرام افزونـی  بازپس«[
ــ. ]»در کفــر اســت ی و هــو فعیــل بمعنَ

ــأْتُه، فهــو منْســو ي أء، مفعــول، مــن نَس
لُ  أخَّرْتُه، ثمـوحی     ،ـیءالـی نَس ـوءنْسم

و آن بـر وزن فَعیـل   [کمقْتول الی قَتیـل  
ـ  است بـه   ي مفعـول، یعنـی بـازپس   امعن
شده، سپس دگرگـون شـده و از   انداخته

  . ]مفعول به فَعیل برگشته است
: ج. ]اندازنـده مرد پس[رجل ناسئٌ 

  . فَسقَۀنَسأَة، مثل فاسق و 
راهم [ی بِهذْأبعدت م: ت سرْبتیأنْسأْ

  .]را دور کردم
تَأَخَّرْت عنه و تَباعدت : انتَسأْت عنه

  .]از او کناره گرفته و دور شدم[
ـ رْتَباعدت فـی الم : أنْسأَت اإلبلُ ی ع

  . ]شتران در چراگاه دور شدند[
انّ لـی  . کک: نْشاءإ. آفریدن: نَشْأَة .نشأ

جدا از تو نیز [عۀً سمغْناً و : عنک لَمنْشَأٌ
ــوان دارم   ــاره و ت ــته  (چ ــو وابس ــه ت ب

  .)]نیستم
فـالن  . ابتَدأَ یفعلُ کذا: أنْشَأَ یفْعلُ کذا

ــئُ األحادنْشهــا : یــثَیخْتَرِعها و یــع یضَ
فالنـی حـدیث   . آغاز به فالن کار کرد[

  .  ]سازدمی
 الحـد  زالـذي جـاو   الحدثُ: الناشئ

نوجوانی کـه دوران کـودکی را   [ رَالصغَ
هو ناشئٌ و هـی   .]پشت سر نهاده است

ب و نََشَــأ، مثــال طالــ: ج. یضــاأناشــئ 
ء، مثال صاحبطَلَب، و نَشحب و ص .  

ــشء ــا أوأ: نَ ــن  یض ــأُ م ــا ینْشَ ل م
نخسـتین پـاره ابـري کـه در     [السحاب 

  . ]آسمان پدید آید
  . گوالیدن: نَشَأَ ـَـ. نَشْأ و نُشُوء

من  و أ«آیه. پروردن: ۀ و إنْشاءتَنْشئَ
آیـا و آن  «[» ینْشَأُ«و » ینَشَّأُ فی الحلْیۀ

کسی کـه در پـرده و پوشـش پـرورده     
  .]»شود؟می

ما . ساعت نخستین شب: ۀُ اللیلِناشئَ
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آنچـه از  [ینْشَأُ فی اللیل مـن الطاعـات   
  ..]گیردعبادتها که در شب انجام می

ـ فَتَار: نَشَأَت السحابۀُ عا  . تو أنْشَـأَه
و خداونـد  . ابر برآمد و باال گرفـت [ اهللاُ

  .]را برآورد) ابر(آن 
هـو بـادي   . حـوض نوکنـده  : ۀنَشیئَ

و ظَهـرَت   اذا جـف عـن المـاء   : ۀِالنَشیئَ
یقـال هـو حجـرٌ یجعـلُ أسـفَلَ      . أرضُه

هنگـامی کـه آب آن خشـک    [الحوضِ 
آن  :گوینـد . گردد و زمینش پیـدا شـود  

  ســـنگی اســـت کـــه در تـــه حـــوض 
  .]گذارندمی

قـال  . »لـه الجـوارِ المنْشَـآت    و«آیه
 :قـال . هی السفُنُ التی رفع قلْعها :مجاهد

و «[ت آبمنْشَ یرْفَع قلْعها فلیستو اذا لم
. »از اوست کشتیهاي بادبـان برافراشـته  

ــد ــه   : گوی ــتند ک ــتیهایی هس ــا کش آنه
اســت، و اگــر  بادبانهایشــان برافراشــته

  .]ت نباشندآچنین نباشد منْش
ب یستَنْشـئُ  الـذئْ  :السـکیت قال ابـن 

ما هـو  ي یشُمها، قال و انّأالرِیح، بالهمز، 
ي شَـممتُها  أمن نَشَیت الـریح، بالهمـز،   

کشد، و ایـن   گرگ باد را بو می: گوید[

همـزه   کلمه از این معناست که آن را بی
  .]یدمبو کش باد را: گویند

آن : ت الشـیء نَصأْ[برداشتن : نَصأ .نصأ
ظـاهراً  [نَصصـت  .= ]چیز را بـاال بـردم  

ــیت باشــد درســت آن نَص[ . : ــگ بان
  . برزدن شتر را

. رسـته  اي از علف پراکنـده پاره: نُفَأ .نفأ
  .یکی، مثال صبرَة و صبر: نُفْأَة
ـ [نَکْأ  .نکأ پوست باز کـردن از  : ]نَکَأَ ـَـ

  . ریش
بما نلْـت   اهللاُ هنَّأَك: نْکَأُتُ هنِّئْت و ال

ــعٍ جک بوــاب ــو را  [ و ال أص ــد ت خداون
بدانچــه رســیدي شــاد ســازد و رنجــه  

  .]نسازد
ه، بإبدال الهاء من الهمز، مثـل  تُنْک ال

اش را بـه هـاء بـدل    همزه[أراقَ و هراقَ 
  .]درد نبینی: کرده و گویند

ـ . نُهوءة نَهأ و نَهأ و نَهاءة و .نهأ : نَهِئَ ـَـ
ما  یبالما أُ: مثَل. جوش شدن گوشتنیم

ـ نَهِـئَ مـن    کــار تـو بـراي مــن   [ بکضَ
حم، بضم لو کذلک نَهؤَ ال. ]اهمیتی ندارد

ــل    ــی فَعی ــیء، عل ــو نَهِ ــین، فه ــا [الع ب
. الفعل مضموم نیز به همان معناسـت  عین
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  .]پز استآن گوشت نیم
اذا لم : أْتُهأنْهجـأٌ  هتُنْضنْهآن [، فهو م
  .]پخته استپس آن نیم ،پز کردمرا نیم

گرانـی برخاسـتن و   بـه : ناء ـُـ. وءنَ .نوأ
: ناء بالحمـلِ . و هو من األضداد. افتادن

اذا : و نـاء بـه الحمـلُ   . اذا نَهض به مثْقَالً
اذا : و أنـاءه الحمـلُ، مثـل أناعـه    . أثْقَلَه

 .ذَهب به و أذْهبـه  أثْقَلَه و أمالَه، کقولک
ي أ، »فاتحه لَتَنُـوء بالعصـبۀِ  ما انّ م«آیه

این کلمـه از اضـداد   [لَتُنئُ العصبۀَ بثقْلها 
بـار بـر   . گرانی برداشـت بار را به. است

او را گرانبــار و  بــار. او ســنگینی کــرد
گنجینه بـه او داده  (آنقدر «. خمیده کرد

گروهـی  که بردن کلیدهاي آنها ) بودیم
  .]»کردرا نیز گرانبار می) نیرومند(

فـی   سقُوطُ نَجمٍ مـن المنـازلِ  : النَوء
المغرب مع الفَجـر و طُلـوع رقیبـه مـن     

 لیلـۀٍ  کـلّ  المشرق یقابِله من ساعته فـی 
ـ نَ ، و هکذا کـلُّ الی ثالثۀَ عشَرَ یوماً مٍج 

السنَۀ، ما خَلَا الجِبهۀَ فانّ لهـا   ضاءقالی انْ
ــۀَأرب ــع ع ــاً رَشَ ــرب ، ویوم ــیف الع تُض 

األمطار و الریـاح و الحـرَّ و البـرد الـی     

الساقالی الطالع  :و قال األصمعی. منها ط
نَـوء یعنـی   [وء کَذا منها، فیقول مطرْنا بنَ

اي از منـازل خـود در   سـتاره  فرو رفتن
مغرب و برآمدن رقیب آن از مشرق در 

ده روز، همان ساعت در هر شب تا سـیز 
اي تـا  و چنین است حرکـت هـر سـتاره   

جبهـه کـه زمـان     ستارةجز  ،پایان سال
بارانهـا  تازیان آن چهارده روز است، و 

و بادها و گرما و سرما را بـه فـرورفتن   
بـه آن   :اصـمعی  .دهنـد آنها نسبت مـی 

آیند، چنین دسته از ستارگانی که بر می
با برآمدن ایـن سـتاره از بـاران    : گویند

أنْواء و نُوآن، مثـال  : ج. ]د شدیممن بهره
  . بطْن و بطْنان
و . دشمنی کردن با هم: نواءمناوءة و 

یهمز و أصله الهمز، أل ما لمرب   ـن نـاءنّه م
عندي ما ساءه و  :یقال. ي نَهضأالیک، 
ي أثْقَلَـه، و مـا یسـوءه و ینُـوءه،     أناءه، 

جاءوا  یجِیء ناءه متعدیاً و لإلتباع، و ال
به إلزواج الکالم، کقولهمد: یه الغَدایا و آت

تُجمـع علـی غَـدایا     العشایا، و الغَداةُ ال
گیـرد و حـال آنکـه     گاه هم همزه نمـی [
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اصل آن مهموز است، زیرا از ناء الیک 
نـزد مـن   : گوینـد . است، یعنی برخاست

اسـت آنچــه او را بــد و گــران آمــد، و  
از بـاب بـه   آنچه او را بد و گران آیـد،  

دنبال هم آوردن دو معناي نزدیـک بـه   
این فعل متعـدي نیسـت و   . )تبع(=  هم

ــه ــین     آن را ب ــالم چن ــد ک ــل پیون دلی
: آورنــد، همچنــان کــه گوینــد    مــی

آیـم،  صبحگاهان و شامگاهان نزد او می
غَـداة بـر غَـدایا جمـع      کلمۀحال آنکه 
  .]شودبسته نمی

و قـد  . هاذا لم ینْضج: أناء اللحم ینیِئُه
اللحم مثال  ناء ،یءن أً، و هو لحمنَی یءنی

گوشـت را  [یـوء و النُیـوءة   نیعٍ، بـینُ النُ 
گوشـت  ). پز کردآن را نیم(خت نیک نپ

  .]آن گوشت نپخته است. پز شدنیم
  فصل الواو

بیمـاري عـام کـه او را    : ءوبأ و وبا .وبأ
. ۀأوبــاء و أوبِئَــ: ج. مرگـامرگی گوینــد 

اذا : فهی موبـوءةٌ . ت األرض تَوبأُ وبأًوبِئَ
. وبا آن زمین را فراگرفـت [. کثُر مرَضُها

وبِئَ . وباءة. ]پس آن زمین وبازده است
ۀ، علی فَعلَۀ و ئَیو وبِ ۀٌفهی وبِئَ. کک: ـَـ

  . ۀفهی موبِئَ. کک: أوبأَت األرض. فَعیلۀ
اساألرض أْتبتَو :دجـ هتُو آن [ۀ ا وبِئَ

  .]زمین را وبازده یافتم
به او اشـاره  [أشَرْت الیه : أوبأْت الیه

  . ]کردم
معیوب کردن دسـت  : ]وثئَ ـَـ[وثَأ  .وثأ

ـ . آنکه استخوان شکندرا بی ت یـده،  وثئَ
. أصـابه وثْء . اتُها أنَفهی موثُوءة، و وثَأْ
ثْیۀ تقول وسست  دستش[، بالیاء و العام

به دسـتش  . آنکه بشکندو کوفته شد بی
درد . آنکـه آن را بشـکنم  آسیب زدم بی

مـردم بـه جـاي    . و آسیبی به او رسـید 
  .]همزه، آن را با یاء گویند

طعـام از ملــخ و روغــن  : ۀوجِیئَــ .وجـأ 
  .عرب، و یا از لبن و خرما ساختۀ

بـه کـارد   : ]یجـأُ و یوجـأُ   وجأَ[وجأ 
  . زدن و خصی کردن

و هـو  . نوعی از خصی کردن: ءاوِج
-علیکم بالباءة فمن لـم : حدیث. الخصاء

و منـه   . یستَطع فعلیه بالصوم فانّه لـه 
 شالکَب أْتجی  : حدیث. یضاأوانّه ضَـح

و آن اختـه کـردن   [بکَبشَینِ موجـوءینِ  
نشـینی، پـس هـر    بر شما باد خانه. است
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اي او که نتوانست، روزه بگیرد کـه بـر  
قـوچ  : از آن است که گویند. وِجاء است

شـده را  دو قـوچ اختـه  او . را اخته کردم
  .]قربانی کرد

ي دو تَوجأْتُه بی. ضَرَبتُه: وجأْت عنُقَه
  . ]با دستم به او کوفتم. به گردنش زدم[

. ودأَ فالنٌ بالقوم. هأهلَکَ: تَودء علیه .ودأ
. ي مهلَکَۀ و مفـازة أ مودأَة، :بوعبیدأقال 
ودأْت علیـه  . و هی لفظ المفعول به :قال

األرض : ت علیـــه األرضیـــواو را [س
. فالنی قوم را هالك ساخت. هالك کرد

اسم مفعول آن از باب تفعیـل بـه   : گوید
. ي جــاي هالکــت و بیابــان اســتامعنــ

  .]زمین را با او یکسان کردم
ـــ[وذْء  .وذأ ــب: ]وذَأَ ـَ ــردن عی : . ک

ــرزدن و  ــگ ب ــردن  بان ــر ک : . تحقی
زجرْتُه فانْزَجرَ : وذَأْتُه فاتَّذَأَ. بازایستادن

  . ]او را راندم، او هم دور شد[
ــوزأُ[وزء  .وزأ أَ یزــردن : ]و ــک ک خش

  . گوشت
  . استوار خلقت شدن: وزأ
. ر خـود را اافکندن ناقـه سـو  : ۀتَوزِئَ

 :پر کردن خنور را .  

زتَواً : أَترِی تَلَأَتکامالً پر شد[ام[.  
ــأ ــاءة .وض ــ. وض ـــوضُ ــوبی و : ؤَ ـُ خ

فهـو  . ]پـاکیزه و زیبـا شـدن   [پاکیزگی 
پـس او پـاکیزه و   [وضیء، علی فَعیـل  

  .]زیباست
  .آبدست را به دست کردن: وضُوء
المصـدر   و یقال هو. آبدستی: وضُوء

األخفش  و ذکرَ. یضا مثل ولوع و قَبولأ
، »وقُودهـا النـاس و الحجـارةُ   «آیـه  فی

الوقُود، بالفتح، الحطَب، و بالضم، االتِّقاد، 
قال و مثل ذلک فی الوضوء بـالفتح هـو   

در  :اخفـش [الماء، و بالضـم هـو الفعـل    
ــردم و ســنگها هســتند « ــزم آن، م ، »هی

زنـه، و وقُـود   وقود یعنی هیزم و آتـش 
او . شـدن  و افروختـه  گـرفتن یعنی آتش

وضـوء هـم    کلمۀد همین نکتـه در  گوی
درست است، یعنـی وضـوء اسـم اسـت     

ــه ــ ب ــت  امعن ــل اس ــوء فع ي آب، و وضُ
انّهمـا لغتـان    :یقـال . )]شستشو کـردن (

و الولـوع و القَبـولُ مفتوحـانِ، و    . یبمعنً
هما مصدرانِ شاذّانِ، و ما سـواهما مـن   

 ــم ــی الض ــئٌّ عل نبــادر فم ــال. المص  :یق
تَوضَّـیت، و   :الیقـال  وة، تَوضَّأْت للصال
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واضَـأْتُه فَوضَـأْتُه    :و یقال. بعضهم یقوله
ــه    ــاءة فغَلَبتَ ــه بالوض ــؤُه، اذا فاخَرْتَ أضَ

ــول دو  کلمــۀدو : گوینــد[ ــوع و قب ول
هستند، و مصادر دیگـر جـز    شاذمصدر 

: گوینـد . این دو مبنی بر ضـمه هسـتند  
بـه ایـن معنـا    . براي نماز وضو گـرفتم 

. وینـد و نــه بـا یــاء  کلمـه را مهمــوز گ 
 همچشـمی با او در گرفتن وضو : گویند

  . ]کرده و بر او چیره شدم
  .رويخوب و پاکیزه: ءوضّا

جمـاع  : . سپردن زیر پاي: وطْء .وطأ
وطـئَ یطَـأُ،    :یقال فیهمـا جمیعـاً  . کردن

ــقَطَ  ــواو، کمــا س ــع مــن بســقوط ال سی
ـ نّ فَعلَ یلتَعدیهما، أل لَّ فـاءه  فْعلُ مما اعتَ

ــالیکــ ــا جــاءون الّ ــاً، فلم ــن ا الزِم ا م
أخَواتهما متَعدیین خُولف بهما نَظائرُهمـا  

ــتقبل واو را  [ ــا، در مس ــر دو معن ــه ه   ب
اندازند، چنانکه در یسـع انداختنـد،   می

هـر  . به دلیل متعدي بـودن آن دو معنـا  
ــل باشــد و   ــل یفع ــون فع ــه چ ــی ک فعل

علّـه باشـد الزم   فاءالفعل آن نیز حـرف  
گونـه فعلهـا   است، و چون در میان ایـن 

دو فعل متعدي آمده است، پـس دیگـر   

  . ]اندفعلها با این دو ناسازگار شده
لطَّأْتُه برِجتُه  :ی، و الیقالتَوطَّیبا [تَو

ــا آن را    ــداختم، ی ــایم آن را زدم و ان پ
بـه ایـن معنـا، کلمـه را     . لگدمال کردم

  .]اءمهموز گویند و نه با ی
السـابِلَۀ، سـموا   : الواطئۀُ فی الحدیث
واطئۀ کـه   کلمۀ[ بذلک لوطْئهم الطریقَ

در حــدیثی آمــده اســت بــه معنــی     
  . ]رهگذران در راهی است

کوفتـه و سـپرده   : وطُؤَ یوطُؤُ. وطاءة
ــل  . شــدن ــی فَعی ــیء، عل طــو و   راه [فه

  . ]سپرشده و هموارپی
. دنلگـدکوب کـر  [ سپرانیدن: تَوطئۀ
ــأَ األ ــرَوطَّ ــان  : م ــاده و آس ــار را آم ک

   ]. ساخت
اس رْکَـبالم طَأْتتَو : طتُـه ودجیئـاً  و

  . ]ستور را رام یافتم[
الطئَـۀِ و   بینُ الوطاءةِ و: ءشَئْء وطی

چیز [الطَأَةِ، فالهاء عوض من الواو فیهما 
و هاء در آن دو کلمـه بـه   . نرم و آسان

  . ]آنهاستجاي واو در 
: . ]جـاي پـا  [موضـع قـدم   : وطْأَة
اللهـم اشْـدد وطْأَتَـک    : حدیث .فشردن
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پروردگارا، فشار خود را بـر  [علی مضَرَ 
  . ]مضر بیفزا قبیلۀ

ـ . ءاخالف غط: ءاء و وطاوِط ۀ، وطیئَ
یلَــۀعلــی فَع :ءة شَــیرارحــدیث. کــالغ :

ـ مـن وط  أُکَـلٍ  أخْرَج ثـالثَ  ثـالثَ  : ۀٍیئَ
ی، خـالف  نگسـترد [مـن غـرارة    صٍرَقُ

چیزي مانند کیسـه و  . پرده و پوشیدنی
ــونی ــان  . گ ــرده ن ــه گ ــهس  اي از کیس
ــ. ]ددرآور  نیــز نــوعی از طعــام: ۀوطیئَ

  .]اي فرنی از شیر و خرما گونه[
مـن أوطَـأَك   . أوطَأْتُه الشیء فَوطئَـه 

ِةً، بالفتح و الکسر عاو را بر آن چیز [شْو
چـه کسـی   . هم بدان تن دادواداشتم، او 

ــت؟   ــب واداش ــفر در ش ــه س ــو را ب  .]ت
  .موافقت کردن: مواطَأَة

قال األخفـش  . تَوافَقُوا: تَواطَؤُوا علیه
هـو   ،»لِیواطئُوا عدةَ ما حـرَّم اهللاُ «هفی آی

ن واطَأْتهـی  «قال و مثلُه قُرِئَ آیـه . م
وِطاء أشَد «  ،واطَـأَةً، و هـی    يأبالمـدم

و  .ایاه رصو الب عِمي مواتاةُ السأتاة، االمو
بـر  [ي قیامـاً  أ» هی أشَد وطْئاً«قُرِئَ آیه

کلمــه در  :اخفــش. آن هماهنــگ شــدند
از ماهها (تا هماهنگ کنند شمار آنچه «

از همـان  » خداوند حرام کرده است) که
ماننـد آن  . معناي هماهنگ کردن اسـت 

اسـت کـه   خداونـد  دیگر سخن نیز این 
ممدود و به همان معناي هماهنگی  کلمه

است، یعنـی هماهنـگ شـدن گـوش و     
ــراي  ــد) پرســتش(چشــم ب آن «: خداون

، یعنی چشم و گـوش  »تر استهماهنگ
ــگ ــنودترند هماهنـ ــر و از او خشـ    .تـ

آن «: گونه نیـز خوانـده شـده اسـت    این
دشـوارتر  ) و عبادت در شـب (برخاستن 

  .]».است
ایـن جـاي پـاي    [هذا موطئُ قَدمک 

  .]وستت
  . تکرار قوافی کردن در شعر: یطاءإ
 کثیــرُ: رجـل تُکَـأَة، مثـال همـزَة     .وکـأ 
  .]کندمردي که بسیار تکیه می[ء ااالتِّک

  . کک: متَّکَأ. جايتکیه: تُکَأَة
: طَعنَه حتی أتْکَـأَه . کردنتکیه: إتّکاء

به او ضـربه زد،  [ المتَّکئِ ۀِألْقاه علی هیئَ
ـ  بـر زمـین   بالشـچه  د چنانکه او را مانن

  .]انداخت
و أصل التاء فـی  . تَوکَّأْت علی العصا

  بـر چوبدسـتی تکیـه    [جمیع ذلـک واو
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مـوارد   همـۀ اصل حرف تـاء در  . کردم
  .]باال واو است

ـ   اذا نَصـبت لـه   : ءاأوکَأْت فالنـاً ایک
  .]براي فالنی پشتی گذاشتم[متَّکَأً 
تقـل  ال و. أشَرْت الیـه : أومأْت الیه .ومـأ 

تیمالیه . أو أْتمویأُ وئاً مبه او اشاره [م
. آن را مهموز بگو و با یـاء نگـو  . کردم

ثالثی مجرد آن نیز به همان معناي باب 
  . ]افعال آن است

فـی أُغْوِیـۀٍ و داهیـۀ    : ۀٍوقَع فی وامئَ
  .]و گرفتار شد افتادسختی در دام و [

  فصل الهاء
دن شتر به علف، یعنی خوان: هأْهأَة .هأهأ
. خوانـدن بـه آب  : ةجأْجأَ. هئْ گفتنهئْ

ـ و قـد ذُ . ا: ءالهِیء و الجِی پـیش از  [ رَک
  . ]این گفته شد

کم عـام أهجأَ ط. سکَنَ: هجأَ غَرَثی .هجأ
فرو نشاند طعام شـما گرسـنگی   : غَرَثی

   .مرا
  .آرامیدن: ]هدأَ ـَـ[هدوء  .هدأ

ــداء آرام دادن: إه.  : ــت زدن دس
  . کودك را تا خواب شود

علی حالَته : ترکت فالناً علی مهیدئَته

فالنی را به همان حالی [التی کان علیها 
  .]که بود رها کردم

  .گوژپشت: ي أحدبأرجل أهدأُ، 
بعد ما : و قد هدأَت الرِجلُ أتانا فالنٌ

من الم کَنَ الناسباللیل، و بعد مـا   یِشْس
هیوالع أَتوءاً. نُددـۀٍ، و   : أتانا همنَو بعـد

 بعد هدء من اللیل، و بعد هدأَةٍ، و بعد ما
 ،أَ الناسدأهکَنوا ي نامنـزد مـا   [وا و س

آمد آنگـاه کـه پاهـا آرام گرفتـه بـود،      
یعنی پس از آنکه مردم در شـب، پـس   

وآمد آرمیدند، و پـس از  از کار و رفت
نزد مـا آمـد بـا    . فتآنکه چشمها فرو خ

آسایش شب، و پس از آنکـه  آرامش و 
مـردم آرام گرفتنـد، یعنـی خوابیدنـد و     

  . ]گرفتندآرام 
ـ  [هـذْء   .هذأ تَهـذَّأَت  . بریـدن : ]هـذَأَ ـَـ

زخـم تبـاه   [فَسـدت و تَقَطَّعـت   : القَرْحۀُ
  .]پاره شدگشت و پاره

ـ : یلَۀۀٌ، علی فَعهذه قرَّةٌ لها هرِیئَ .هرأ ب رْد
ایـن سـرمایی اسـت    [لها شـدةٌ و ضُـرّ   

  . ]سخت و زیانبار
رَأَه البـَـرْه اشْ: د  علیه حتـی کـاد تد 

و أهرَأْنـا فـی   . کـک : أهرَأَه البـرد . یقْتُلُه
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سرما بر او سخت شد تـا  [أبرَدنا : الرَواح
ــود او را بکشــد  ــک ب ــه نزدی . آنجــا ک

  . ]شبانگاه دچار سرما شدیم
رْء و تَهپخـتن گوشـت و   نیک :ۀرِئَه

فهو هرِيء و مهـرَّء  . محتَهرَّأً اللَ. جز آن
  . ]گوشت بسیار پخته شد[

ــرَء فــی منْطقــه ــا اذا قــالَ: ه و  الخَن
در گفتارش پـوچ  [ ءاو منْطقٌ هر. یحالقَبِ

  .]گفتار یاوه. و یاوه گفت
ـ  [هزْء و هـزُوء   .هزأ فسـوس  : ]هـزَأَ ـَـ

به، و  تهزَأْتاس ومنه و به،  هزِئْت. کردن
تَهزّأْت به، و هزَأْت به، بفتح الزاء، هـزْءا  

ــزَأَةً  هــت   [و م ــک معناس ــه ی ــه ب : هم
  . ]ریشخندش کردم

بر وي فسـوس و   کهآن: رجل هزْءة
که وي بر مـردم   آن: هزَأَة. ریشخند کنند

  . فسوس و خنده کند
ـ  : تَهمأَ الثـوب  .همأ تَهتَّـأَ،  . عبلـی و تَقَطَّ

پـاره  جامه پوسـیده و پـاره  [کک : بالتاء
  .]شد
ـ    . هناءة .هنأ : هنَأَ و هنـئَ ـَــ، هنُـوء ـُـ

: هنـیء  .گواران شـدن طعـام و شـراب   
  .گوارنده

ـ   . هنْأ و هنْـأ   ئُننهی ی الطعـامنَـأَنی ه
  . ]خوراك گوارایم شد[

ــام ــت الطع ــه: هنئْ ــأْت ب ــه . تَهنَّ و من
یک مرٍ یأْتأ و کلُّ. »کُلُوا هنیئاً مرِیئاً«هآی

من غیر تَعبٍ فهو هنـیء، و لـک المهنَـأُ    
ــوار [ ــوراك گ ــداخ ــت . یم ش از آن اس
هرچه . »نیبخورید آن را گوارا و شیر«

ــی ــذیر و    ب ــد دلپ ــتت آی ــه دس ــج ب رن
رنج و سـختی   گواراست، و براي تو بی

  .]فراچنگ آمده است
حظّـاً مـن    تذا أصابا: ت الماشیۀُهنئَ

هنگامی کـه  [نْ تَشْبع منه أالبقْل من غیر 
-اي بخورنـد، بـی  بار آمـاده ستوران تره

  . ]آنکه سیر شوند
. قطران، و مالیدن آن بـر شـتر  : هناء

  .]به شتر قطران مالیدم[هنَأْت البعیرَ 
ـ    أَنهنَأَ ـَـ، و ه. هنْأ : ـَــ، و هنُـؤَ ـُـ

ي أهنَأْتُـه شَـهراً،   . طاع: هنْء. عطا دادن
بـراي  [خود داشـتم او را   لدر عیا: علْتُه

  . ])از او پذیرایی کردم( یک ماه
  .نام مردي: مهنَّأ .نام مردي: هانئ

  . باد کردنمبارك: تَهنئۀ، خالف تَعزِئَۀ
و منـه  . بعید الهِمـۀ : فالن بعید الهوء .هوأ
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بهـا الـی    سـمو ی: هسفْهاء الرجلُ یهوء بنَ
عالـۀ تقـول   و. یالمـوِي بنفسـه    :العامهی

از . اسـت ) بلند همت(فالنی دور همت [
آن مـرد خــود را بـه ســوي   : آن گوینـد 

مـردم  . بـرد کشاند و فرا میبزرگیها می
  .]آن را با یاء گویند
أزنَنْته به، یعنی اتَّهمته : هؤْت به خیراً

  .]به او گمان نیک بردم[به 
أَنّمودشت فراخ: ه.  

   جـلُ، مثـل هـاتیا ر و . بیـار : هاء
ی، و لمؤنّث بإثبات الیاء، مثل هاتلهائی 

ینَ انـتُنَّ،   هائوا أنتم، و هـائیا أنتما و هاء
تُقیم الهمزةُ فی جمیع هذا مقام التاء فـی  

 هـا بـه   ایـن کلمـه   همۀهمـزه در  [هات
  .]نشیندمی ءجاي تا

و . هـاك : الهمـزة اء یا رجلُ، بفتح ه
و هاکُم، و هاء هاؤُما و هاؤُم، مثل هاکُما 

 و     بالکسر بال یـاء ،للمـرأة، مثـل هـاك
 یمقو هاکُنَّ، تُ هاؤُما و هاؤُنَّ، مثل هاکُما

بگیر اي [فی هذا کلّه مقام الکاف  الهمزةُ
یـاء یعنـی   مکسور و بی همزةو با . مرد

هـاي بـاال،   کلمـه  همۀدر  .بگیـر اي زن 
  .]نشیندهمزه به جاي کاف می

 ـعجلُ، بهمزةٍ ساکنۀ، مثال هأْ یا ره :
ــذْ ــلُ و. خُ ــ أص ــاء، ح ــفاأل تفَذه ه  ل
الجننَماع الساکتی .ی، و هائی، مثال هاع

و . و هاءا، مثال هاعـا، للتثنیـۀ  . للمؤنّث
اذا و . هاءوا و هأْنَ، مثال هاعوا و هعـنَ 

قلت ما أهاء ،بـا  [ماآخُـذُ  : قیل لک هاء
. ساکن نیـز یعنـی بگیـر اي مـرد     همزة

دلیـل   اصـل آن هـاء بـوده کـه الـف بـه      
. اجتماع دو حـرف سـاکن افتـاده اسـت    

هنگامی کـه بـه تـو    . بگیر اي زن: هائی
  .]گیرمنمی: گوییبگیر، می: گویند

کلمـۀُ تَأََسـف و تَلَهـف    : ءیـا هـی   .هیـأ 
ــه[ ــدوه و  کلم ــام ان ــه هنگ ــت ک اي اس

  . ]شودگفته می پشیمانی
 ۀِفالن حسنُ الهیئَ. پیکر و نهاد: ةهیأَ
  . ]سیماستفالنی زیبا و خوش[ۀِ و الهِیئَ

 ئْتئۀً،لألمرهیه یءله،  و ، أه أْتیتَه
و «قَرَأَ بعضهم آیـه  :قال األخفش. یبمعنً

، بالکسر و الهمز، مثـال  »قالت هئْت لک
براي آن کـار  [ ی تَهیأْت لکهعت، بمعنَ

ــدم  ــاده ش ــش. آم ــی : اخف ــه برخ را آی
انـد بـه ایـن    مکسور و مهمـوز خوانـده  

  .]»امبراي تو آماده«: معنا
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الشیء أْتیتُه  : هـلَحآن چیـز را  [أص
  . ]نیکو و آماده ساختم

  فصل الیاء 
. نوعی از پرنـدگان شـکاري  : یؤْیؤ .یأیأ
  . یآئئ: ج

  .رنگی مانند حنا: یرَنَّأ .یرنأ
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اءالْب باب  
  

  فصل األلف
» و فَاکهـۀً و أبـاً  «آیه. چراگاه: أب .أبب

  .]»میوه و چراگاهو «[
ـُـ. أب کشش کردن بـه وطـن   : أَب

  . خود
هـو فـی   . آمادگی رفتن کـردن : أبابۀ

کــار آمــاده (او در [فــی جهــازِه : أبابِــه
  .]خود است بنۀبار و ) کردن
بنـد   سینهبند، پیش[شاماکچه : بإت .أتب
  . أُتُوب: ج. ]کار مۀجاآستین،  بی

أتَّبتُهـا  . شاماکچه پوشـانیدن : تیبتَأْ
 تبر آن زن شـاماکچه پوشـاندم،   [فَأْتَتَب

  .]او هم آن را پوشید
کمـانش را  [تَأَتَّب قَوسه علی ظَهـرِه  

  .]بر پشتش افکند

ــا: أَدب .أدب ــگ و پــ : . سفرهنــ
. اهداشت حد هر چیـزي نگ: . شگفت
 :یـب . دانشالرجلُ، فهو أد بمنه أد .

آن مرد ادب فراگرفـت،  [أَدب و أدبتُه فَتَ
او را ادب آمـوختم،  . پس او ادیب است
  . ]او هم ادب آموخت

. به مهمـانی خوانـدن  : أدب ـِـ. أدب
آدب . خواننـده مهمانیبه: آدب و مؤْدب

ی هم إیداباًالقومبقوم را بـه مهمـانی   [ ؤْد
  . ]فراخواند

  .مآدب: ج. مهمانی: مأْدبۀ و مأْدبۀ
السجود علـی  . اندام و پیوند: إرب .أرب

ســجود بــر هفــت [ســبعۀِ آرابٍ و أرآبٍ 
  .]عضو و اندام است

ـغَراً . بإرـُـ، مثال صغُر ـُـ ص بأر :
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  . خردمند: أرِیب .کک: بۀراأ. زیرك شدن
ب، إرــۀإر بأْرــۀ و م بأْرــۀ، م بب، إر :

هنگامی ([مأْربۀٌ ال حفاوةٌ : مثَل. حاجت
که کسـی نیازمنـد اسـت و چاپلوسـی     

نیازمنـد اسـت،    ):کند در مثَل گویندمی
  . ]نه نیکخواه و دوست مهربان

ـــ. أرب ــدن : أرِب ـَ ــد ش  .حاجتمن
قـال  . »جـال غیرِ أُولی اإلربۀِ من الرِ«آیه

بن ج رٍسعیدیتُـوه   :بعاز مـردان  «[هو الم
جبیـر  . »آنها کـه نیـاز جنسـی ندارنـد    

 .]افتاده باشـد و آن کودن و عقب: گوید
 : الـدهرُ . سخت شدن روزگـار أرِب :
فـرو  : . ]روزگـار سـخت شـد   [تَد اشْ

سـقَطَت  : أرِبت من یـدیک . افتادن اعضا
ـ   ک مـن الیآرابدـۀً   نِیاعضـایت  [خاص

: . ]بــویژه از دســتانت  فروریخــت،
درِب و : أرِب بـه . شناسا شدن به کاري

صار بیراًص . به آن ورزیـده و  [فهو أرِب
  . ]آگاه گشت

. استوار کردن گره: تَأْرِیب. گره: أُربۀ
. ]ات را اسـتوار کـن  گره[أرب عقْدتَک 

 :تمام کردن .طاه اهللاُ عبـاً ضْأعؤَرواً م: 
خداونـد بـه او   [موفَّرٍ مؤَرب  و کلُّ. تاماً

اي اندوختـه  هـر . اندام استواري بخشید
  . ]استواري است مایۀ

: أُربـی . سختی کردن در کـار : تَأَرب
  . سختی

آربـت  . ظفر یـافتن بـر قـوم   : مؤاربۀ
  . ]بر آنها چیره شدم[فُزْت علیهم : علیهم

و منه ملْـح مـأْرِبٍ   . موضعی: مأْرِب
  . ]أربنمک م[

ــزْراب، و رب .أزب ــو م ــزاب، و ه ــا مئْ   م
  گـاه هـم غیـر مهمـوز     [ ناودان: یهمزلم

  . یبمآزِ: ج. ]آیدمی
نْ أ و یحتمـلُ . مـوي کـون  : إسب .أسب
ه وِسب، و هو النبات، فقُلبـت  أصلُ یکونَ

احتمـال  [رثٌ إرثٌ و وِ اهمزة، کما قـالو 
دارد اصل آن وِسـب بـوده باشـد، و آن    

، پس واو به همزه بـدل شـده   گیاه است
  . ]یادشده نمونۀاست، چنانکه در 

عیب و مالمـت  : ]أشَب ـِـ[أشْب  .أشب
  .درآمیختن بعضی را به بعضی: . کردن

: ج. درآمیختــه هـم  مـردم بـه  : أشـابۀ 
  . أشائب
جاء . تلطوااخْ: تَشَبواشَّب القوم و ائْتَأَ

قـوم  [ تَفضم الیه و الْانْ: فیمن تَأَشَّب الیه
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به گروهی درآمد کـه  . هم درآمیختندبه
  . ]به او پیوستند

  .سرزنش کردن: تَأْشیب
عیصۀٌ أشب، و . تَفَّتالْ: أشبت الغَیضَۀُ

 ،بؤْتَشب، و فالن مأش ددي مخلوطٌ أع
درختان بیشه انبوه [فی نسبه  ریحٍغیرُ ص
 .فــراوانشــمار درختــان انبــوه، . شــدند

  .]اي دارد رآمیختهفالنی نژاد د
گرد کردن و رانـدن  : ألَب ـُِـ. ألْب .ألـب 
و هم . تَجمعوا: تَأَلَّبوا. جمعتُه: ألَبتُه. شتر

 ألْب عـون  : و إلْـبآنهـا را گـرد   [مجتم
و آنهـــا . آنهـــا گـــرد آمدنـــد. آوردم

  . ]گردآمدگان هستند
حسود مؤَلَّب . تحریض کردن: تَأْلیب

تَأْلَـب، مثـال   . ]شـده حسود برانگیختـه [
  .درختی: ثَعلَب
  . سرزنش کردن و نکوهیدن: تأْنیب .أنب

  . به طعام اشتها ندارد کهآن: مؤْتَنب
: أوبٍ جاءوا من کـلِّ . کرانه: أوب .أوب

: . ]از هر جایی آمدنـد [من کلّ ناحیۀ 
پاي زود زود انداختن ناقـه در   و دست
ي شـتر [ناقۀٌ أؤُوب، علـی فَعـول   . رفتار

وپـایش را بسـیار بـا شـتاب     که دسـت 

  .]دهدحرکت می
ــۀ بـــ. أو ــتنبازگ: آب ـُ أوب و . ش

و قـد طَوفْـت فـی اآلفـاقِ     [کک : إیاب
 یتضۀِ باإلیابِحتّی، ریمبسیار : من الغَن

بگشتم و سرانجام، خشـنود بـه   در آفاق 
ایـن  . از هر چـه غنیمـت  بازگشت شدم 

ـ   ةشعر را امـرؤالقیس دربـار   ه خـود گفت
گویند که آن را عبید خطـاب بـه   . است

او گفته است با تاي مفتوح در طَوفْت و 
یتضر[.  

ــه: أواب ــیار[ دارتوبـــــ  بســـــ
کننـده بـه خداونـد و پاسـدار      بازگشت

  ].خویش
ــآب ــت : م ــت[بازگش ــاه، بازگش گ

  .]مآوِب: ج. منزلگاه
ــ ائْتــاب فــالن ســریع  .یو آب، بمعنً

غابـت  = الشـمس آبـت  . و األیبۀ األوبۀِ
شـتاب بازگردنـده    فالنی بـه . بازگشت[

  .]خورشید فرو رفت. است
همــه روز رفــتن و تســبیح : تَأْویــب

ي أ، »بِـی معـه   یـا جِبـالُ أو  «آیه. گفتن
انّا سخَّرْنا الجِبالَ معـه  «نّه قالأل. سبحی

نَیحبداود(کوهها، همـراه او   اي«[ »س (
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همانـا  «: دورمفزیرا » .ح گوییدیمرا تسب
همـراه او  ) تـا (ما کوهها را رام ساختیم 

  .]»تسبیح گویند
تُـه   أُببالـی فـالن، و تَأَو تـه  : تاذا أتَی
ــیالً ــت. ل بتَأَو :أو ــت ــلِ لَجِئْ ــ. اللی ا فأنَ

هنگام نزد فالنـی  شب[متأَوب و متَأَیب 
  . ]در آغاز شب آمدم. آمدم
  .ساختگی کردن: تَأَهب .أهب
أُهب، علـی  : ج. ]و برگ[ساز : هبۀأُ

  د، جمـعمم و أَفَق و عغیرقیاس، مثل أَد
 و قیل أُهب، و هو. یق و عمودأفأدیم و 
. هب جمع غیرقیاسـی آن اسـت  أُ[قیاس 

اند که جمع قیاسـی  برخی هم أُهب گفته
  .]آن است

  فصل الباء
نام : . لقب مردي: . احمق: ببۀ .ببب

بـأْج   :بانٌ واحد، کما یقـال هم ب. کنیزکی
ــد ــر  .واح ــال عم ــت  :)رض(ق انْ عشْ

ــاً واحــداً، یفَســأَجعلُ ال ــاس ببان ــدرِن  ی
چیـز  آنها یـک [سوِیۀَ بینهم فی القَسم التَ

راه و : گونـه کـه گوینـد   هستند، همـان 
اگر زنـده  : گوید. روش یگانه و یکسان

ــانب ــۀم م ــه راه و روش  هم ــردم را ب م

ــان خــ  ــدیکس ــورش . واهم گردان منظ
  . ]برابري در برخورداري است

  . أبواب و أبوِبۀ: ج. در : باب .بوب
و . اتّخذتُه: واباًتَبوبت ب. دربان: بواب

دربـانی  [یصـلُح لـک   : هذا من بابتـک 
این براي تو خـوب اسـت و بـه    . گرفتم

  . ]آیدکار تو می
  فصل التاء

سـر پسـتان پـیش    دو : تَوأَبانیـانِ  .أبت
ــنُ. ســتور ــانِ : قْبِــلمقــال اب یأَبانلَهــا تَو

 :گویـد [سود حلَمتاهما تَ ي لمأیتَفَلْفَال،  لم
 پـیش  دو سر پسـتان  )شتران را آن ماده(

  .]سیاه نشده بود
تَبت . هالك شدن: . زیان: تَباب .تبب

ـ     مار یداه، و تَباً لـه، منصـوب علـی إضْ
ــه أالفعــل،  الکــا ي ألزَمــراناً و ه اهللاُ خُس

خداونــــد او را زیانکــــار و نــــابود [
  .هالك کردن: بتَتْبِی. ]گرداناد

له األمرُو اس تَتَب :أَ و اسیتَه آن [تَقام
  .]کار برایش آماده و استوار گشت

  . أتْرِبۀ و ترْبان: ج. خاك: تُراب .ترب
رراب، تَوـۀ بتَورَب، تُرْب و تُرْبتَی ، :

  .خاك
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  .خاك و زمین: تَرْباء
 الشَـی تَرِبآلـوده شـد  خـاك : ء . 

و علی . نّه لَصقَ بالتُرابأافْتَقَرَ، ک: الرَجلُ
ال أصبت خیراً : تَرِبت یداك :الدعاء یقال

. مرد بینوا شد، گویی زمینگیـر گشـت  [
: جبِینُـه   .خیر نبینـی : گویندنفرین در 

  .]کشته شد: نَحرُه . گزار شد سجده
  . آلوده کردن خاك: تَتْریب
. خاك برانداختن بـر چیـزي  : إتْراب
ــدیث ــح  : ح ــه أنْج ــاب فانّ ــوا الکت أتْرِب
اسـتَغْنَی، کانّـه   : أتْـرَب الرجـلُ  . للحاجۀ

نامــه و [لـه المـالَ بقـدر التُـراب      صـار 
آلود کنید که به برآورده نوشته را خاك

آن مـرد  . شدن نیازتـان نزدیکتـر اسـت   
یـاز شـد، چندانکـه مـال     نتوانگر و بـی 

 .]گشـت ) ارزشبـی (نزدش مانند خاك 
 :ۀ .نیاز شدن بیتْرَبدرویشی: م.  

ــۀتَرِ ــات: ج. سرانگشــت: ب : . تَرِب
ــاهی ــۀٌ . گیـ ــح تَرِبـ ــ: ریـ  تاذا جائَـ

. ]بادي کـه گـرد و خـاك آورد   [بالتُراب
  . نام وادیی: تُرَبۀ، مثال همزَة
ـ  ـ  ۀجمل و ناق تَرَبرام[ذَلُـول  : وت[ .

  .نث= مذ

هذه ترْب هذه، و هـنَّ  . همزاد: ترْب
ایــن همــزاد آن اســت، و آنهــا [أتْــراب 
این کلمه بیشتر بـراي مؤنـث   (همزادند 

  . )]رودبه کار می
  . تَرائب: ج. استخوان سینه: تَرِیبۀ
تْرَبنزدیک یمامه موضعی: ی.  

إتْعاب، . مانده شدن: تَعب ـَـ. تَعب .تعب
هو تَعب و متْعب، و الیقـال  و . متعد فیه
 وبتْعاو مانده و خسته است[م[ .  

  .هالك شدن: تَغب ـَـ. تَغَب .تغب
أُم  یقـال لألَتـانِ  . خرکـره : تَولـب  .بتل

  .]ام تولب: به خر ماده گویند[تَولَبٍ 
تُلَأْبِیبـۀ،  . راست شدن کـار : إتلئْباب

   .دراز کشیدن راه: . ا: مثال طُمأْنینۀ
مارالح ـه   : إتْلَأَبه و رأْسصـدر أقام

خـود را راسـت کـرد و     سینۀخر سر و [
  . ]باال گرفت

: تَـوب . بازگشـتن از گنـاه  : تَوبـۀ  .توب
یضاً، مثل عومۀ و أو هو جمع تَوبۀِ . کک
تاب الـی  . توبه دادن: تاب ـُـ.  .عوم

ي أاهللا توبۀً و متابـاً، و تـاب اهللاُ علیـه،    
سوي خداونـد بازگشـت، و    به[ه لها وفَّقَ

خداوند نیز توفیق این بازگشـت را بـه   
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  . ]او داد
هو ابنُ الحمیر بن حزن : توبۀُ الشاعر

  . بن کعب
وة، مثل تَرْقُوة، و هو تاب أصلُه: تابوت

هـاء   الـواو انقلبـت   ا سـکنت وة، فلمفَعلُ
چون واو سـاکن شـد، هـاء    [ ءالتأنیث تا

لـم   :قیـل . ]ث به تاء بدل شدتأنی نشانۀ
و األنصارِ لُغۀُ قریشٍ تَختلف    فـی شـیء

 قـریشٍ  ا فی التابوت، فلغـۀُ من القرآن الّ
زبان قـریش  [بالتاء و لغۀ األنصار بالهاء 

هـاي  اي از کلمـه و انصار در هیچ کلمه
تابوت با یکـدیگر   کلمۀ ةن به اندازآقر

قـریش ایـن کلمـه را    . اختالف ندارنـد 
  . ]تابوه گویندصار و انتابوت 

  فصل الثاء 
  . یکی: أثْأَبۀ. درختی: أثْأَب .ثأب

أعـدي مـن   : مثَـل . خامیـازه : ثُؤَباء
الثُؤَباء. بلْـت، و التقـل  تَثاءعلی تَفاع ،ت 

 ــتبخمیــازه  .واگیرتــر از خَمیــازه[تَثاو
  . ]بگو، نه با واوبا همزه آن را . کشیدم

  .پیه شکنبه و روده: ثَرْب .ثرب
ســرزنش کــردن و ســخت : تَثْریــب

» ال تَثْرِیب علیکم الیـوم «هآی. نکوهیدن

  .]»امروز نکوهشی بر شما نیست«[
ـ  اذا : یثَرَّبت علیه و عرَّبت علیه بمعنً

ــ حــه قَب کــارش را زشــت [ت علیــه فعلَ
  . ]شمرده و نکوهش کردم

   .)ص(مدینه رسول اهللا: یثْرِب
ــل یثْــ  ـنَصــ رَبِی ــیـِو أثْرَب  :ـ، منس

  . ]یثربی نیزةسر[
هاي سـپید  نوعی از جامه: ثُرْقُبِیۀ .ثرقب

ثـوب ثُرقُبِـی و    .چون کتان و ماننـد آن 
أ: فُرقُبِییضا نوع یابِمن ث مگونه[ رَص-

  . ]هاي سپید مصرياي از جامه
. روان کـردن آب : ]ثَعب ـَـ[ثَعب  .ثعب

ــبم. ثُعبــان: ج. راه وادي آب: ثَعــب ثْع :
  . ناودان

: ج. نــوعی از مــار و اژدهــا: عبــانٌثُ
  . ینُثَعابِ

ــۀ بــه : ثُع ــوعی از کریش ــه[ن اي گون
  . ]مارمولک

و الد الماء بمـن األنْـف  انْثَع قـال  . م
: و سعابِیب فُوه یجرِي ثَعابِیب :األصمعی

ي منه ماء صاف فیـه تمـدد   رِجنْ یأهو 
ــی از د[ ــاف و فراوانـ ــانش آب صـ هـ

  . ]ریزدفرومی
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و نـام  . نـث : روباه، ثَعلَبـۀ : ثَعلَب .ثعلب
آن مـرد  : ثَعلَب الرجلُ و تَثَعلَـب [ مردي

   .]ترسید و گریخت
نوعی از بیماري که موي : داء الثعلب

  . ریزاند
أرض . ذات ثَعالـــب: أرض مثَعلَبـــۀٌ

 نْ یکـونَ أمثْعلَۀ، فهو من ثُعالَۀَ، و یجوز 
کثیـرةِ   لأرضٍکما قالوا معقَرَةٌ  من ثعلب،
اگـر مثعلـه   . زمـین پـر روبـاه   [العقاربِ 

گوینــد از ثَعالــه گرفتــه شــده، و جــایز 
است که از ثعلب هم گرفته شده باشـد،  
چنانکه به زمینی که عقرب فراوان دارد 

  . ]معقَرَة گویند
نیـزه کـه در سـنان     زبانۀنیز : ثَعلَب

  . منفذ آب باران: . باشد
موضعی در : ثَعلَبِیۀ .دو قبیله: ثَعلبتانِ

  . راه مکه
حـوض در سـایه کـه آب    : ثَغَـب  .ثغب

: ج. خنک دارد و آن را سـردابه گوینـد  
  .ثغاب و أثْغاب: ج. کک: بثَغْ. ثغبان
و سوراخ  ،سوراخ: ]ثَقَب ـُـ[ثَقْب  .ثقب

  . ثُقْب و ثُقَب: ج. سوراخ: ثُقْبۀ. کردن
سوراخ : تَثْقیب. مهاسکنه و بر: مثْقَب

  . کردن
اذا : تَثَقَّب الجِلْد. شدن سوراخ: تَثَقُّب

   و هو نوع من فسـاد الجِلْـد ،لَمه الحثَقَّب
پوست سوراخ شد، هنگامی که کـرم و  [

و آن  ،انگل آن را سوراخ کـرده باشـند  
  . ]اي از تباهی پوست استگونه

 یضـاً ثَقَّـب  أ. افروختن آتش: تَثْقیب
الع وده، فـاذا   عرَ و النَ عـودطرْفَجِ، اذا م

اس لَ، فـاذا زادئاً، قیل قد قَمشَی دقلـیالً  و 
   ی ـی، و هـو حینئـذبـ قیل قد أد ص نْ ألُح

خُإؤْکَلَ، فی تذا تَم صه، قیل قد أخْووص
ــد[ ــز گوین ــاخۀ: نی ــی  ش ــگ آب بارهن

برافروخت، هنگامی که بـاران خـورد و   
یاه گشـت،  چـون انـدکی سـ   . نرم شـود 

گویند که شپشک زد، و چـون سـیاهتر   
شد، گویند که رسیده و نیکو گشـت، و  

چـون  . در این هنگام آن را توان خـورد 
ــۀ ــد  هم ــرآورد، گوین ــایش را ب : برگه

  . ]برگدار شد
  . لقب شاعري: مثَقِّّب
. شدن آتش افروخته: ثَقَب ـُـ. ثُقُوب

  . کک: ثَقابۀ
  . نعیب کرد: ثَلَب ـِـ. ثَلْب  .ثلب
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  . یکی: مثْلَبۀ. نقیصتهاعیبها و : مثالب
  . ریزهسنگ و خاك: أثْلَب و إثْلب

. نث: ثلْبۀ. ریختهشتر پیر دندان: ثلْب
ـ : ج رْد و قۀ، مثل قلَبةثالبعیـرُ   . رَد ثَلَّـب

ــاً ــدانهایش  [ تَثْلیب ــد و دن ــر ش ــتر پی ش
  . ]فروریخت
 حمربثَل : تَثَلِّمشکسته ةنیز[م[ .  
ـ  متَشَـقَّقَۀُ : الشَوي ةٌ ثالبۀُامرأَ  نِدمیالقَ

. ]زنی که پاهـایش قـاچ و تـرك دارد   [
  . وادي نام: ثَلَبوت

. أثْـواب و ثیـاب  : ج. جامه: ثَوب .ثوب
نّهـم  یضـا أل أجمع القلَّۀِ أثْوب، و بالهمزة 

تثقلوا الضمۀَاس   علی الواو، و کـذلک دار
و جمیـع مـا    و أدؤُر، و ساقٌ و أسـؤُقٌ، 

جمع قلّه آن را بـا  [جاء علی هذا المثال 
همزه نیز گویند، زیـرا ضـمه را بـر واو    

شده نیز هاي دادهسنگین یافتند، و نمونه
  . ]مانند آن است

  .دارجامه: ثَواب
بازگشتن بعد : ثاب ـُـ. ثَوبانثَوب و 

. گرد آمدن مردم: . از آنکه رفته باشد
:  ــوض ــدن آب در ح ــاب .گردآم  مث

حوض که آب نخست در  میانۀ: الحوضِ

  .  وي گرد آید
ض عـن الـواو   وو الهاء ع. گروه: ثُبۀ

الفعل کمـا عوضـوا فـی    الذاهبۀ من عین
و هـاء  [واماً أقام إقامۀً، و أصله إقْ :قولهم

الفعـل  به جاي واوي است کـه در عـین  
گونه که در اقامـه نیـز   بوده است، همان
ن آهاء کردند، و اصـل   واو را تبدیل به
  . ]إقواما بوده است

ــۀ ثابجــاي گــرد آمــدن آب: م . :
جعلْنـا   ذْإو «آیـه . جاي بازگشتن مردم

البیۀً لثابم و هنگامی که خانه [» لناست
. ]را بازگشـتگاهی بـراي مـردم نهــادیم   

 :ثاب: ج. دام صیاد پايم.  
  .جاي آب گرفتن از چاه: مثاب
: مثَـل . ام مردين: . پاداش: ثَواب

و هـو رجـل کـان    . هو أطْوع من ثَوابٍ
او فرمــانبردارتر از [یــۀ واعیوصـف بالطَ 

ــت ــواب اس ــه   او. ث ــه ب ــود ک ــردي ب م
ــود ــانبرداري موصــوف ب ــۀ. ]فرم ثُوبم :

  .کک
ــ ــ: تَثَابهاسـ ــه أه لَأَسـ از او [نْ یثیبـ

هل ثُوب «آیه. ]خواست تا پاداشش دهد
آیا کافران پاداش «[وا ي جوزأ، »فّارالکُ
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  . ]»؟داده شوند
ـ  نَخیرٌ م الصالةُ: ویبثْتَ گفـتن   مِوالنَ

  . در اذان فجر
سخت کـه بـه اول بـاران     باد: بثائ

  . وزد
هو ثَیب و هی . بیوه:  .عزب: ثَیب

ثَیو ذلک اذا کانـت المـرأةُ   . نث= مذ. ب
ایـن  [تَرِکا  جاً، ثممتزو مدخولَۀَ و الرجلُ

ا هنگامی است که زن و مرد پیونـد  معن
ــپس  ــته و س ــویی بس ــده  زناش ــدا ش ج

  .]باشند
  فصل الجیم

ال  یهمـز و . سطبر ةخرگور: جأْب .جأب
: . ]هم مهموز و هم غیرمهموز اسـت [

  . کسب کردن
  .آهوي شاخ برآورده: جأْبۀُ المدري

دقیـقُ  : جأْب الصبر لِشَخْت اآل فالنٌ
فالنـی  [فی األمور الشَخْصِ غلیظُ الصبرِ 

شخص الغري است با شکیبایی فـراوان  
  . ]در کارها

. کـردن غلبـه  : . بریـدن : جـب  .جبب
القوم بفالن ج :فالنی بـر قـوم   [م غَلَبه

  . ]چیره شد

بوب، و جخَصی م. بریدن نره: جِباب
مقطـوع السـنامِ    :بعیرٌ أجب بینُ الجبـب 

ــه[ ــدهخای ــده،  بری ــه ش ــتر  و اخت   و ش
گشـن  : . جمع جبۀ: . ]بریدهکوهان

  . دادن خرما
کعـب  : . ]روپـوش [معروف : جبۀ

پیونـد  : . سنان که سرنیزه در وي رود
  . دست سر

از زانو درگذشـتن سـپیدي   : تَجبیب
. نـع : فـرس مجبـب  . وردست و پاي ست

 بهفـذَ  جبب فالنٌ. رمیدن:  .ا: جبب
  . ]فالنی رمید و رفت[

ــۀ بجــا[ راه ةجــاد: م ــۀمی ــه  ن راه ک
   .]مجاب: ج. شاهراه :. آشکار است

  . شتر شیرکفک : جباب
بۀجبشـکنبه کـه در وي روغـن    : ج

ــد   ــز آن کنن ــپند و ج ــل : .گوس زنبی
  . جباجِب: ج. چرمین

ي أخَـذَ  أاذا اتَّشَـقَ،  : تَجبجب الرجلُ
یقَۀَ زاداً، و هی لحمشالو غْلَی ثمی ی  ،دقـد

راه  توشۀمرد بـراي  [یکون  ی مافهو أبقَ
و آن گوشــتی  ،خــود وشــیقه برگرفــت

پزنــد و ســپس خشــک کــه مــی اســت
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  . ]ماندکنند، و این گوشت بسیار می می
بجِباب و : ج. چاه سربرنیاورده: ج

  .جِببۀ
زمـــین : . روي زمـــین: جبــوب 

ایـن کلمـه جمـع    [مـع  جی و ال. درشت
  .]شودبسته نمی

و هو . احمق: جخابۀ، مثل سحابۀ .جخب
انّـه لَجخابـۀٌ هلْباجـۀٌ    . خیرَ فیه الذي ال

او . کسی که هیچ نیکـی در او نیسـت  [
  . ]پوکی استنادان کلّه

و هـو  . نوعی از ملـخ : جخْدب .جخدب
ـ األخْ و آن ملــخ [لین جالـرِ  الطویــلُ رُضَ

. ]ســـبزرنگ بـــا پاهـــاي دراز اســـت
ــادب ــک: جخ ــال أو . ک ــاً یق ــه یض  :ل

أبوجخادب، و هو اسم لـه معرفـۀٌ، کمـا    
ــ  ــال لألس ــو :دیق ــارِ أب ــه آن [ ثالح ب

ــمی   ــد، و آن اس ــز گوین ــادب نی ابوجخ
 بــراي آن اســت، چنانکــه ابــو هفــمعــر

: ج. شتر ضـخم : . ]لحارث براي شیرا
  .جخادب

سال، نقیض خصـب  تنگ: جدب .بجد
  . ]پرباري و فراخی[

وبـۀ  دن الجبی: و جدیِب جدبمکانٌ 

  . ]زار و بایرجاي شوره[
 وبــدــۀٌ و جبدج خشــک  :أرض  

  .نباتبی
جدیِب ما حولَـه  : الجنابِ جدیِبهو 

خیـر و   ، یعنـی بـی  دهـد او نَم پس نمی[
  .]نیکی است

 ــوم ــدب الق أج : بــد هم الجــاب . أص
بینـوا و  [وجدتُها جدبۀً : أجدبت أرضَهم
ان را خشـک و  زمینشـ . تهیدست شدند

  . ]یافتم بار بی
ــدب  ـــ[ج عیــب کــردن، : ]جــدب ـُِ

ي أء، مرَ بعد العشاانّه جدب الس: حدیث
سـرایی در  افسانه )دوم خلیفۀ( او[عابه 

  . ]شب را نکوهش کرد
  اإلبـلُ العـام تبجاد :   اذا کـان العـام

شـتران بـه خشکسـال و قحطـی     [محالً 
  . ]دچار شدند

بجــد ــ: نْ ــخن ــام :  .وعی از مل ن
نـون در آن  [و النونُ زائـدة فیـه   . مردي

وقَـع  . سختی و ظلـم : . ]افزوده است
ـ  : أُم جنْدبٍ فیفالن  فـی شو داهیـۀ   ةٍد

  .]فالنی به سختی و بدبختی درافتاد[
جذَبـه  . کشیدن: جذَب ـِـ. جذْب .جذب
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او [یضـاً  أاجتَذَبه  و جبذَه، علی القلب، و
بـا قلـب   . یفته کرد و دلش را ربودرا ش

مکانی باء و ذال هم به همـان معناسـت،   
ــال آن  ــاب افتع ــز ب ــیر : . ]و نی از ش

خشک شدن شیر : . کرهبازکردن اسب
جذَبت الناقـۀُ، فهـی   . پستان و آب دهن

شـتر  ماده[جواذب و جِذاب : ج. جاذب
جـذَب  . ]شـد  اندك یـا خشـک  شیرش 

  . ]بیشتر ماه گذشت[مضَی عامتُه : الشهرُ
بیـۀٌ،   المنزلِ ی و بینَنذْبأجعـۀٌ  طْي ق

  .]میان من و منزلم راه دوري است[
تـار،  [یـک پنـاغ   : جذْبۀٌ مـن غَـزْلٍ  

  . از ریسمان ]رشته
  . ]کشمکش[منازعۀ : مجاذَبۀ
  . ]درگیري[تنازع : تجاذُب
  . تیز رفتن: انْجذاب

ـ [ هو شَحم النخـلِ : جذَب ه و آن پی
  . یکی: جذَبۀ. ]درخت خرماست

گـر و گـرگین   : جرِب ـَـ. جرَب .جرب
ــاء و . شــدن ــرَب، و هــی جرْب فهــو أج

جج. یرْب :رْبج. قوم ج :أقوام جِراب.  
ــراب ــرگین  : إج ــتران گ ــد ش خداون

  .شدن

ــاء ــمان: جرْب ــین  : أرض. آس زم
  . رسیده قحط

أجرِبـۀ،  : ج. انبـان : جِراب و جراب
رْب و جالبِ. رُبج درون چاه: رِئْجِراب.  

رِیــبمــن الطعــام و مــن األرض ج :
: جِرْبۀ. أجرِبۀ و جرْبان: ج. مقدار معلوم

  .زارکشت
ــرَّب جــوده: م ــ[ آزم راهــۀٌد رَّبجم م :

  ]. درمهاي درست
باد نکبا کـه میـان شـمال و    : جِرْبِیاء
  . دبور وزد
  .همکآبی به : جراب
  .مردم قوي: . خر زهار: جرَبۀ

: القمـیصِ  . نیـام شمشـیر  : جرُبان
دو : أجرَبـانِ  .گریبان و خشتک پیـراهن 

  . معروف قبیلۀ
جوارِبـۀ، و  : ج. مع. جوراب: جورب

للع الهاءجیضـا و یقـال   أۀ، و بغیر الهاء م
ـ ألْب: جوربتُه فتَجورب :منه تُس  ه الجـورب
عجمـی  دلیـل  هاء در جمع آن به[ه سبِفلَ

جـوارِب نیـز   . بودن اصـل کلمـه اسـت   
ــد ــد. گوین ــوراب : از آن گوین او را ج

  . ]دم، او هم پوشیدیپوشان
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ــلِ ظــامالع: جراجِــب .جرجــب  مــن اإلب
  . ]استخوانهاي شتر[

ي الذي أ. مع. بانگرده: جرْدبان .جردب
یظُفَح و هو الذي ی ،ـ الرغیف ه شـمالَ  عضَ

ـ لعلی شیء یکون علـی ا  ـ  وانِخ  ال یکَ
فـی    :یقـال منـه  . ه غیـره لَیتناو بـرْدج

 مرْدکسی  اونگهبان نان، و [الطعام و ج
است که دسـت چـپش را بـر آنچـه بـر      

گـذارد تـا جـز خـودش      سفره است مـی 
دست : از آن گویند. کسی از آن نخورد

خوراکش گذاشت تا کسـی   چپش را بر
  . ]از آن نخورد

ذا ا: جرْشَـب الرجـلُ و جرْشَـم    .جرشب
لَ بعد الممزال  ضِرَانْدآن مرد پس [و اله

  . ]از بیماري و ناتوانی بهبودي یافت
  .دراز: جسرَب .جسرب
ي أطعـام جشـب و مجشـوب،     .جشب

هو الـذي ال أُدم   :و یقال. غلیظ و خشن
: گوینـد . خوراك درشت و سـخت [معه 

ــی    ــت، ب ــالی اس ــک و خ ــان خش آن ن
  .]چاشنی

 مــۀجــا: یبجشــ .ســطبر: مجشـاب 
  . درشت

جعبیتُه . افکندن: ]جعب ـَـ[جعب  .جعب
افکنـدمش،  [جِعباء فتَجعبی، بزیادة الیاء 

  . ]پس افتاد
عۀججِعاب: ج. تیردان: ب.  

  .مرد حقیرجثّه: جعبوب
جلبـت  . کشـیدن : جلَب ـُِـ. جلْب .جلب

ـ  سفْالشیء الی نَ آن [ی ی و اجتلبتُـه بمعنً
  .]ه سوي خود کشیدمچیز را ب

پـیش   فروختنجهت به هآنچ: جلُوبۀ
  . کشند از گوسپند و جز آن

از شهر بـه شـهر برنـد     هآنچ: جلیِب
ــه ــروختن ب ــاب . ف ــه الجلّ شــربت [و من

  .]گالب، با عسل یا شکر
پوست جراحـت کـه خشـک    : جلْبۀ

ی و أجلَب بمعنً حجلَب الجرْ. شده باشد
تی سـخ : . ]پوست زخم خشک شـد [

ــار ــابتْنا . روزگ ــانِ أص ــۀُ الزم و کُلْب ،
سختی روزگار به مـا  [ه تُدي شأ، الزمانِ
الن و پـا پوست خام که بـر  : . ]رسید

  . زین درکشند
: . باران بیتنک  ابر: جلْب و جِلْب

  . چوب پاالن
بانگ بـرزدن اسـب را وقـت    : جلَب
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جلَب علـی فَرَسـه   . دوانیدن تا درگذرد
 لَـبـُـ، و أج    بـر اسـبش   [علیـه، مثلـه

  . ]بانگ زد تا از دیگر اسبان پیش افتد
زخـم  [غَشّـاه بالجلْبـۀ   : أجلَب قَتَبـه 

پاالنش را با پوسـت نـازك و نمـداري    
. ]ي کردراو را یا[أعانَه : ه . ]پوشاند

علیـه او  [تَجمعوا و تَـأَلَّبوا  : أجلَبوا علیه
  . ]گرد آمدند و یکی شدند

نُتجـت إبلُـه ذکـوراً،    : أجلَب الرجـلُ 
شتران آن مرد نر [تجت إناثاً حاء اذا نُبال

أحلَب، با حاء، یعنـی شـترانش   . زاییدند
  . ]ماده زاییدند

: جلْببـۀ . جالبیب: ج. چادر: بجِلْبا
نّها ملْحقـۀ بدحرَجـۀ   تُدغَم ألو لم. مص

گــردد، زیــرا ایــن مصــدر ادغــام نمــی[
حۀ استپیوسته به باب درَج[ .  

 :یقـال منـه  . آوازهـا : و جلَبـۀ  جلَب
بانـگ و فریـاد   : و از آن گویند[جلَّبوا 

  .]برآوردند
لَبعنـه، و هـو    :الج النَهی الذي جاء

هم یـاه قُ القـوم فـی م  المصد یتیأْ نْ الأ
 لْـبِ جهم بذ الصدقات و لکـنْ یـأمرُ  لأخْ

 آنچه از آن نهی شده اسـت، [نَعمهم الیه 

و آن اینکه مأمور صدقات براي گرفتن 
آن بر سر آبشخورهاي آنان نیاید، بلکه 
به آنها بگوید تا سـتوران خـود را نـزد    

بل هو الجلَب فـی   :و یقال. ]وي آورند
نْ یرْکب فرسه رجالً فـاذا  أالرِهان، و هو 

من الغایۀ تَبِع فرسه فَجلَّب علیـه و   رُبقَ
ـ قُابِهو الس به لیکونَ صاح ب رْ، و هو ضَ

من الخَدلَـب     [ۀ یعگوینـد کـه معنـاي ج
همان بانـگ زدن بـر اسـب در مسـابقه     
است، و آن اینکه دیگري را بـر اسـبش   
سوار کند و چون به خط پایان مسـابقه  
نزدیک شد خود از پشت سر بر اسـبش  
بانگ زند تا از دیگر اسبان پیش افتـد،  

  . ]اي از نیرنگ استو این گونه
کسانی که سـتور از  : أَجالبو جلَب 

  .فروختن شهر به شهر کشانند به
. نوعی از حبوب چون مـاش : جلْبان
بـاقال  : و به آن گویند[الخُلَّر  :و یقال له

  .]یا ماش
پیـر  : شَیخٌ جِلْحـاب و جِلْحابـۀٌ   .جلحب
  . فرتوت
تیز : . بر دراز خفتن: إجلعباب .جلعب
  .]ل فراوانسی[کثیر : سیلٌ مجلَعب. رفتن
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ــی العــ  بلَعــلٌ ج ــی وزن یرج نِ، عل
ـ شَدید الب: القَرَنْبی ناقـۀٌ  . ]تیزچشـم [ رِص
  . استوار: جلَعباة

  .موضعی: جلْعب
 فالنٍ دت الی جنْبِعقَ .پهلو: جنْب .بجن

پهلوي فالنـی  [ی ب فالن بمعنًو الی جان
 .کرانه: . اي از یمنقبیله: . ]نشستم

بک ي صـاح أ، »نْبِبالج الصاحبِ و«آیه
، فهو »الجارِ الجنُبِ«آیها مأفی السفر، و 

-و همـراه هـم  «[ ینَآخَرِ جارك من قومٍ

 همسـایۀ «، یعنی همسفرت، و اما »پهلو
ات کـه از قـوم   ، یعنی همسـایه »بیگانه

هـر دو سـخن درگیومـه    (دیگري است 
قـرآن هسـتند کـه نـه در      آیۀبخشی از 

یـاد نشـده    از آن صحاحو نه در  صراح
  .)]است

ـۀ . کرانه: بجاننَبال فـالنٌ . کـک : ج 
آید فالنی نزدیک ما نمی[ور بجنْبتنا یطُ
جانَبـه و  . )]جنْبۀ نیز به همان معناسـت (

ـ  از [ی تَجانَبه و تَجنَّبه و اجتَنَبه کلُّه بمعنً
  . ]او دور شد و کرانه گرفت

ــی ــ. بیگانــه: أجنَبِ ــب و أجنَ ب و جنَ
  . کک: انبج

زدش و [کَسـرَ جنْبـه   : ضَرَبه فجنَبـه 
  .]پهلویش را شکست

 .اذا قُدتَها الی جنْبک: جنَبت الدابۀَ
منه خَیـلٌ مجنَّبـۀٌ، شُـدد     و. األسیرَ جنَباً

. خـود کشـیدم  همـراه  سـتور را  [للکثرة 
: از آن اسـت . خود کشیدمهمراه را برده 

. شـوند  ه میاسبانی که از نزدیک کشید
دلیل بیان افزونـی مشـدد شـده    کلمه به

  . ]است
نَّبو ج تُه الشیءنَبتُـه  نَ :تُه بمعنًـی جیح

ـ و  اجنُبنــِی  و«هآی. عنه نباو را از [» ی
مـــرا و «. آن بازداشـــته و برگردانـــدم

  .]»دار فرزندانم را برکنار
أخْصـب  . أجنبـۀ : ج. درگـاه : جناب

خَصـیب الجنـاب، و    هـو . جناب القـومِ 
ـ مرُّوا ی. جدیب الجناب ـه،  یرُسینابون ج

جایگاه زندگی قوم آبـادان  [تَیه یي ناحأ
او خیر و بـرکتش فـراوان   . و پرگیاه شد

گذشـتند  . دهـد نم پس نمی )ای(است، و 
ــالی ــویش  درحــ ــه از دو ســ راه  کــ

  . ]سپردند می
 لَج. یادسلس الق: فرس طَوع الجِنابِ

اذا لَج فی مجانَبـۀ  : فی جِنابٍ قبیحٍ فالنٌ
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فالنی در . مهاراسب رام و سست[أهله 
نزدیکان و بستگان خـود   گیري ازهکنار
: یقـال . کنـد سري و سرسختی مـی خیره

  .]فالناً، و بینَنا جِناب تبجانَ
القوم نَّبألْبانُ إبلهم : ج شیر [اذا قَلَّت

: جنیـب تَ. ]شتران قـوم کاسـتی گرفـت   
  . کک

ـ  حانْ: تَجنیب ـ تیرٌ فـی ظَ ونـاء و تَ ر ه
خمیدگی و کشیدگی در پشـت  [الفرس 

در [مجمـل اللغـۀ   و کذا قال فی . ]اسب
چنین گفته شده است  مجمل اللغۀکتاب 

این خمیـدگی و   لسانو  صحاحاما در (
کشیدگی در پاي اسب و به عنوان یک 

   .)]پسندیده آمده است نکتۀ
و هـی  . اسـب قَـوش  شتر و : جنیبۀ

فی ج یب. الراکب بِنْالدابۀُ تُقادنکـل  : ج
نقادطائعٍ م .الذي ال: نَبأج نْیو آن [ قاد

ستوري است که در کنار سوار کشـیده  
هـر  . جمع آن هم جنائب اسـت . شودمی

  .]شودکه رام نمیآن. فرمانبردار پیرو
یهـا  طتُع العلیقَۀ، و هـی الناقـۀُ  : جنیبۀ

شتري کـه  ماده[وا لک علیها لیمتار ومالق
سـپاري تـا از آن کـار    به دیگـران مـی  

خواروبــار زنــدگی  کشــیده و توشــه و
  .]ات را فراهم کنندخانواده

. غریبـی آمـدن   بـه : جنَب ـُـ. جنابۀ
ي لجـارِ  أنعم القوم هـم لجـارِ الجنابـۀ،    

چه قوم نیکی هستند آنهـا بـراي   [الغُرْبۀ 
ــاه داد ــی پن ــه ب ــاهین ب ــب. ]پن : جنی

= مـذ = ج= مف. جنُب شدن: .غریب
ما قالوا فـی جمعـه أجنـاب و    و رب. نث

أجنَـب الرجـلُ، و    :یقـال  هجنُبون، و من
 نُبمرد جنب شد[ج[ .  

ـ . پوست پهلـوي شـتر  : جنْبۀ نطی أع
پوستی به من بده [جنْبۀً أتَّخذْ منها علْبۀً 

. کرانـه :  .]تا از آن مشک شیر بسازم
اي فالنـی بـه گوشـه   [فـالن جنْبـۀً    لَزَنَ

و هـی  . ]رفت و از مردم کنـاره گرفـت  
ـ   لکلِّ اسم یضاًأ لُ فـی الصتَرَبی تنَبفی .

 طَراً کثُرترْنا مطۀُ  منهمنْبو آن نیـز  [الج
نام هـر گیـاهی اسـت کـه در تابسـتان      

بـاران باریـد و گیاهـان    : گوینـد . بروید
  . ]دفراوان رویی

جنَبـت  . بـاد دسـت راسـت   : جنوب
نوبـا  : الریحج لَتوبـاد از دسـت   [اذا تَح

  . ]راست وزید
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. بت بها الجنوباذا ه: سحابۀٌ مجنُوبۀ
اذا : أجنَب القـوم . مج. و قد جنب الرجلُ

نُوب، فهم مجنوبـون خَدلوا فی ریح الج .
و  فـی الصـبا و الـدبورِ    و کذلک القـولُ 

ابري که باد دسـت راسـت بـر    [ الشَمالِ
بـاد دسـت   : مجهـول  گونـۀ به. آن بوزد

بـاد جنـوب بـر    . راست بر آن مرد وزید
باد خاور و بـاختر   دربارة. آن قوم وزید
  . ]نیز چنین گویند و دست چپ

زمـین عجـم    کرانۀ: . سپر: مجنَب
  . که به زمین عرب پیوندد

 خیراًانّ عندنا لَ. چیزي بسیار: مجنَب
نزد ما هم [ ي کثیراًأ، مجنَباً و شرّاً مجنَباً

  . ]نیکی فراوان است و هم بدي بسیار
نْ أالــذي نُهِــی عنــه، و هــو : جنَــب

یجنُب الرجلُ مع فرسه عند الرِهانِ فرساً 
ـ  ــل رَآخَ نْ أ علیــه انْ خــاف یتحــولَ یکَ

قَ علی األوبسآنچه از آن نهی شده [ل ی
سـوارکار در مسـابقه   است، و آن اینکه 

تـا اگـر    دیگري همراه خود گیـرد اسب 
ترسید که دیگران از اسب نخست پیش 
افتند بر اسب دوم پریده و از آنها جلـو  

نـگ اسـت   راي نیو این هم گونـه (زند 

لنگیدن ستور، جنـب:    .)]مانند جلَـب 
ــرُ ــع: البعی ــه، و هــو  اذا ظَلَ ــن جنْب نْ أم
ـ  هتُئَرِ تلتصقَ ـ دة العبجنْبه من ش و أش، طَ

اینکـه شـتر از   [مـن العطـش    نْ یلتويأ
تشنگی بسیار، ششـهایش بـه پهلـویش    

وتـاب  بچسبد، یا از تشنگی بسیار پـیچ 
  . ]بخورد
پاســخ : إجابـۀ  .پاسـخ : جـواب  .جـوب 

ـ . دادن عن س ه و أجاباله بمعنًـی ؤَأجاب 
و بـه پرسـش او پاسـخ     و پاسخ دادبه ا[

  . ]داد، هر دو به یک معناست
 :یقال. بمنزلۀ الطاعۀ و الطاقۀ: جابۀال

هکذا یتکلَّم بهذا . أساء سمعاً فأساء جابۀً
در اســمی اســت کــه  ،پاســخ[الحــرف 

جایگاه سخن از فرمانبرداري و توانـایی  
هم بـد شـنید و   : گویند. رودبه کار می

گونـه  این کلمه را ایـن . هم بد پاسخ داد
  . ]برندبه کار می

 تجاب، بمعنًـی ءه، و اسدعا أجاب اهللاُ
  . ]خداوند به درخواستش پاسخ داد[

بمۀ و تجاوبگفتن با همسخن: جاو .
ــه لَ ــۀِ، حانّـ ــنُ الجِیبـ ــواب أسـ   ي الجـ

  . ]پاسخ استاو نیک[
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جبت القَمیص أجوبـه  . گریبان: جیب
ناصـح  هـو  . و أجِیبه، اذا قَـورت جیبـه  

امـه را از میانـه   گریبان ج[أمینٌ : الجیبِ
راســـت و  دهنـــدةاو پنـــد. شـــکافتم

  .]درستکاري است
  کــاو  دو کــارد گریبــان : مجــوب

خَرّامۀ و تازي که امروز آن را به همان[
  .]به فارسی قیچی گویند

. دریـدن و بریـدن  : جاب ـُـ. جوب
. »رَ بالوادخْو ثَمود الذین جابوا الص«آیه

وبأج البالد تبجتُهـا،  ها و أجِیبتَبها، و اج
ـ ائَجهل . اذا قَطَعتَها بـرٍ،  ک جائي أۀُ خَب

 مـن ب األرض وبجـ ی و «[الـی بلـد    دلَ
ــه در دره   ــانی ک ــان کس ــود هم ــاثم    ه

سـرزمینها را  . »بریدنـد  مـی  سنگتخته
شـود و  آیا خبري که پخش می. پیمودم

  . ]رود به تو رسیده است؟همه جا می
ــردن : تَجییــب ــان ک ــدندر[گریب  ]ی

  . پیراهن را
: . پیـــراهن پوشـــیدن: یـــابجتا

: جتَبـت المسـافۀَ  او منه . مسافت بریدن
ـ بِلَ: یصمجتَبت القَاو . قَطَعتها و از [تها س

جامـه را  . مسـافت را پیمـودم  : آن است

  .]پوشیدم
یضـاً  أ. گشـادگی ابـر و کـوه   : جوبۀ

نیز [جوب : ج. موضع ینْجاب فی الحرَّة
ــره  ــین داراي حف و گــودالی کــه در زم

  . ]سنگهاي سیاه است
  . زنان شاماکچۀ: . سپر: جوب

  . راي از حمیقبیله: تَجوب
  .کوچکی از کنْدة قبیلۀ: تُجِیب

  فصل الحاء 
 .حبـوب : ج. دانـه، حـب  : حبۀ .حبب
و هو . نان: حبۀَ بنُ جابرُ. دل دانۀ: القلْب

اسۀ . له معرفۀٌ مبضاًیأح نصو  ف وجطَس
وج [عۀً من شیء طْقه نیز نیمی از طسحب
دانـه و نـیم، سـه هشـتم     دو دانه، یـک (

اي از هـر  و پاره) مثقال، ناحیه و روستا
  . ]چیزي است

. ]تگـرگ، ژالـه  [یخچه : حب الغَمامِ
  زْنِ والم ٍّکک: قُر.  

تخمهاي دشتی که از وي قوت : حبۀ
تُونَ کما تَنْبـت الحبـۀُ   فینْب: حدیث. نشود

ــ  ــل الس ــی حمی ــد  رشــد مــی[لِ یف کنن
آورده  گونه که تخم گیاهـان سـیل   همان

  . حبب: ج. ]کنند رشد می
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یقـال نَعـم و حبـۀً و    . دوسـتی : حبۀ
آنچــه ) بیــابی(آري و : گوینــد[کرامــۀً 

: محبۀ. ]دوست داري و نیکی و بخشش
  . دوستی

ــب ــتی: ح ــ: . دوس ــع. مخُ : ج. م
  . اب و حببۀحب

بدوستی: ح . :دوست .  
أحبـه فهـو محـب    . دوسـت : حبیب

شـده  داشتهدوستش دارد پس او دوست[
و هـذا  . و حبه ـِـ فهـو محبـوب  . ]است

تی فـی المضـاعف یفعـل    یأْ نّه الشاذّ أل
ا و یشْرَکُه یفعل بالضم اذا کـان  بالکسر الّ

حبِبت،  :یقال. حرفماخال هذا ال ،متعدیاً
ي مـا  أو حب بفـالنٍ،  . ي صرْت حبیباًأ

ه الیببضـم    :قال الفراء. أح ،ـببمعناه ح
و [الباء، ثم أُسکنَت و أُدغمت فی الثانیۀ 

 کلمـۀ این اندك است، زیـرا یفعـل در   
آید، مگر اینکه یفعـل نیـز   مضاعف نمی

با آن بیاید، هنگامی که متعـدي باشـد،   
  و . دوست گشـتی : گویند. این کلمه جز
 !داشـتنی اسـت   اندازه نزد من دوستچه

معناي حب همان حبـب اسـت کـه    : فراء
الفعل مضموم ساکن شـده و در بـاء    عین

  .]دوم ادغام گشته است

ذا زیدبفعـل ماضـی، و    و ح فَحـب ،
أصله حبب علـی مـا قـال الفـراء، و ذا     

ـ   فاعله، و هـو اس مـبهم، فج ـل شـیئاً   مع
ده، و  واحدا فصارما بع رْفَعبمنزلۀ اسم ی

باالب ــع ــموضــعه رف تــد ــرُ داء و زی ه خب
حب فعل زمـان گذشـته   . نیکوست زید[

فـراء،   گفتـۀ  پایـۀ اصل آن بـر   است و
حبب بوده، و ذا هم فاعل آن اسـت کـه   
اسمی مبهم است، پس هـر دو روي هـم   

 انـد کـه  حکم اسم واحدي را پیدا کـرده 
ــی  ــع م ــودش را رف ــس از خ ــد، و پ ده

رفوع است و زیـد هـم   خودش مبتدا و م
  .]خبر آن است

سـیراب  : . دوستی نمـودن : تَحبب
ـ : تَحبـب الیـه  . شدن خـر  تَحبـب  . ددوتَ

مارالح :ـ . أَ مـن المـاء  لَتَام  اإلبـلُ  تبرِشَ
با او دوسـتی  [تَملَّأَت رِیاً : ی تَحببتحتّ

شـتران نوشـیدند   . سیراب شدخر . نمود
ــا ســیراب شــدند ــ. ]ت نیکــو : تحباباس

  . شمردن
  . یکدیگر را دوست گرفتن: بحابتَ

ــۀ حاببــاب و مــا هــم دوســتی : ح ب
  .گرفتن
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: . دیو: . مار: .دوستی: حباب
  . نام مردي

 المـاء بابظَ: حعـه  مبیشـتر آب [م[ .
 :ــوز ــر آب [آب  ةغ ــر س ــه ب . ]کوپل

ــک  بابــذا،  نْ تفأح ــلَ ک ــک أع ي غایت
آخـرین کـارت ایــن اسـت کـه چنــین     [

  . ]کنی
و هو کالحران . فروختن شتر: إحباب
حـب، و  أحب البعیرُ، و بعیرٌ م. فی الخیل

ـ ی ر و السو کَأیبه مرض صنْ یأهو  رَب ح
 ـ من مکانه حتـی ی أ أََرَب و آن [ و یمـوت

شـتر فـرو   . مانند حران اسـت در اسـبان  
ر فروخفته، و آن شتري است خفت و شت

که بیمار شده یا دچار شکسـتگی شـده   
باشد و از جاي خود برنخیزد تـا آنگـاه   

مانـده  :  .]که درمان شـود یـا بمیـرد   
أحـب  . دانه گرفتن کشت: . شدن شتر

 و ألَب کشت دانه بست[الزرع[ .  
 سـیرابی دنـدان  : . آبغوزه: حبب

   .]کک: شَنَب. تازگی و خوشابی آن[
و هو کان . نام مردي بخیل: حباحب

ـ  م ا ناراً ضعیفۀًالّ یوقد ال یفانِخافَـۀَ الض ،
ــالوا  ــی ق ــلَ حت ــا المث ــرِب به ــار  :فضُ ن

ه الخیلُ بححما تَقْدبِ لباحالحرهـا، و  واف
 یـرُ طحباحب، و هو ذُباب ینار أبی :قالوا

ما جعلوا الحباحـب  و رب. نّه نارأباللیل ک
و او مردي بود کـه از  [اً لتلک النار اسم

  تـــرس مهمـــان جـــز آتـــش انـــدکی 
مثَـل زده شـد تـا    به او افروخت، و نمی

هـاي آتشـی کـه از    آنجا که بـه جرقـه  
جهــد نیــز  هــاي ســم اســبان مــیضــربه

نارالحباحب گفتند، و به مگسی کـه در  
پرد و به رنگ آتش اسـت هـم    شب می
 کلمـۀ گـاه هـم   . حباحب گفتنـد  نار ابی

  . ]ب را نامی براي آن آتش نهادندحباح
  .نام زنی: حبی. نام مردي: حبان

  . حباحب: ج. خرد و ریزه: حبحاب
  . نابینا: محجوب. پرده: حجاب .حجب

  . بازداشتن: حجب ـُـ. حجب
: ج. دارپـرده : . بازدارنده: حاجب

: ج. ابـرو : . نـام مـردي  : . حجاب
گـویی کـه   [ۀ بنّه جمع حاجِأحواجِب، ک

  . ]جمع حاجبۀ است، نه حاجب
  . مص: حجابۀ. حاجبی: حجبۀ

حجابت خواستن: تحجاباس .  
الشمسِواجِح هاي آفتاب هکران: ب .  
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  . خم ابرو: بٍقَوس حاجِ
احدر پرده شدن: جابت . ـ هـو م لک 

 بجحنشیناو شاهی است پرده[م[.  
  . سر سرین: حجبۀ

. حـداب : ج.  لنـد زمین ب: حدب .حدب
و «[» ونَحدبٍ ینْسـلُ  و هم من کلِّ«آیه

-شتاب مـی  آنها از هر پشته و بلندي به

  .]»گذرند
حدب ظهـرُه، و  . گوژي پشت: حدبۀ

احدودعنًی، بمب .بده اهللاُ، . فهو حبدأح
پشتش گوژ و خمیده [ بدأح فهو رجلٌ

خداونـد  . پس او گوژپشت است. گشت
ــتش  ــرد، و او  پش ــده ک ــوژ و خمی را گ

  . ]مردي گوژپشت است
شـتري کـه اسـتخوان    [ حـدباء  ناقۀٌ

ــکار   ــده و آش ــري برآم ــتش از الغ پش
  . ]است

 طَّـف عتَ: علیـه  بدححدب علیه و تَ
  . ]بر او مهربان گردید[علیه 

ــرْب .حــرب ــنهم . کــارزار: ح ــت بی قَعو
ربب بـال   :قال الخلیل. حرَیتصغیرها ح

نّــه فــی األصــل أل :قــال المــازنی. ءهــا
ي أی، بنن حارب لمرْا حأنَ :یقال. مصدر

 ودرَیب است، بـی  : خلیل[عمصغّر آن ح
چنین است زیـرا حـرب در   : مازنی. هاء

مـن دشـمن   : گوینـد . اصل مصدر است
  .]که با من بجنگد جنگی هستم با آن
بوا و احــار ــوا، بمعنًــی رَتَتَح ــا [ ب ب

ب صـاح : محـرَب . ]نـد یکـدیگر جنگید 
  . محرَبۀ: ج. ]آزما جنگ[ حروبٍ

: ج. تازیانــه: . چوبدســتی: حرْبــۀ
  .حراب

. خشـمگین شـدن  : حرِب ــَ. حرَب
  .]شیر خشمگین[أسد حرِب . نع: حرِب

بـه خشـم   : . برآغالیـدن : تَحریب
  .تیز کردن سنان را: . آوردن
ـ مالُه الذي ی: یبۀُ الرجلِحرِ عبـه   یش

  . ]کنددارایی مرد که با آن زندگی می[
گرفتن مال کسی و : حرَب ـُـ. حرَب

. سـلَبه : و قد حرَب مالَـه . چیز ماندنبی
. مالش را گرفت[یب فهو محروب و حرِ

  .]ستانده استپس او مال
دلَلْتُه علی ما یغْنَمه من عدو : أحرَبتُه

ــمن   [ ــت از دش ــرفتن غنیم ــه گ او را ب
  . ]نمایی کردمراه

ــبمحارِ ــگاههاي : ی ــرین [پیش بهت
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، و منه محراب المسـجد . مجالس ]جاي
فخَرَج علی قَومـه  «آیه. غُرْفَۀ یضاًأو هو 

ــراب حــن الم ــجد  »م ــن المس ــالوا م ، ق
و نیــز  ،نمــاز در مســجدجایگــاه پــیش[

سپس از محراب به سوي «در . باالخانه
اند که محـراب  گفته» قومش بیرون آمد

  .]سجد استهمان م
  . اي از فهرقبیله: محارِب
ــاء ــد. پرســتآفتــاب: حرْب مــع ی ور

الشمس کیف دارو ی ـ تَت ، و بحرِّهـا  نُولَ
که با گردش خورشید [هو ذَکَرُ أُم حبین 

ــی ــش  م ــاي آن رنگ ــا گرم ــد و ب چرخ
شــود، و آن نــر ام حبــین دگرگــون مــی

ــت  ــد    (اس ــه مانن ــوچکی ک ــانور ک   ج
خورپاي اسـت وگوینـد   پرست یا آفتاب

ــاد  ــنس م ــت ةج ــ: ج. )]آن اس . یحرابِ
ةحیقال. نث: رْباء:   تَنْضُبٍ، کما یقـال: 
ــذ ــغَ بئْ ــ. یضً ــد[ۀ أرض محرْبِئَ : گوین

گــرگ : ماننــد پرســت خــارزار،آفتــاب
  . میخهاي زره : .]گزشوره

  . گوشتهاي پشت مازه: ی المتْنِحرَابِ
ــی رَنْبو: اح ،ــأَر بــ از ــاق الی اء لاللح

خـود را  یعنی رویید و درآمد، [بافعنلل 

یـاء  . آماده کـرد تندي و درگیري براي 
در کلمه بـراي پیوسـتگی آن بـه بـاب     

  . ]افعنلل است
ــزْب .حــزب گــروه: ح . :ــاران : . ی

گروههـا کـه بـر    : أحزاب: ج. نوبت آب
  .جنگ انبیا گرد آمده بودند

رجلٌ حزابٍ و . درشت کوتاه: حزابِی
الً الـی  مـائ  غلیظـاً ، اذا کان یضاًأیۀٌ حزابِ

ــاء لإل ــرِ، و الی صــۀ و لْالق یــاق کالفَهام ح
مرد درشت و [م و العلَن هالعالنیۀ، من الفَ

 کلمـۀ یـاء در  . ستبر مایل بـه کوتـاهی  
دوم براي پیوستگی به معناي مصـدري  

  .]هاي یادشدهآن است، مانند کلمه
خـص  حزْباءة أ. زمین درشت: حزْباء

حزابِی، و أصله مشدد کما قلنا : ج.  منه
اي از زمـین  پاره و تکـه [فی الصحارِي 

 کلمـۀ اصل جمع آن نیز ماننـد  . درشت
  . ]صحاري مشدد است

ــزاب ــتی : حنْ ــزَر دش ــل  ،. گَ مث
گــزر : قُســط. درشــت کوتــاه :الحزابِــی
  .دریایی

کـاري دشــوار  [ه أصـاب : حزَبـه أمـرٌ  
  . پیرگنده: بونحیزَ .]برایش پیش آمد
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ــبان و حســابۀ .حســب ســبان و ح سح .
. شـمرده : محسـوب . شمردن: حسب ـُـ

  . ی مفعولو هو فَعل بمعنَ. کک: حسب
ي أهذا بحسـبِ ذاك،  . اندازه :حسب

این به اندازه یـا بـه   [بقَدرِ ذاك و عدده 
ــرد از : . ]شــمار آن اســت ــی م بزرگ

ـ  حسب. روي نَسب ال مالُـه  ه دینُـه، و یق
: گوهر او دیـنش اسـت، و نیـز گوینـد    [

  . ]اش استگوهر و نژاد او دارایی
گهــر و نیــک[حســب ـُــ  . حسـابۀ 

ــژاد بــودنپــاك ــیب. ]ن ســع: ح ــال . ن   ق
 م یکونان فیرَو الکَ الحسب :السکیتابن

أشـراف، و   یکن لـه آبـاء  الرجل و انْ لم
ـ و الم فالشَرَ ـ  ج  ا باآلبـاء د الیکونـان الّ

ــد[ ــک: گوی ــوانمردي و نی ــري و ج گه
بخشندگی را از هر کسـی چشـم تـوان    
ــان    ــدرانش از بزرگ ــد پ ــت هرچن داش

نـژادي و سـرافرازي   نباشند، ولی نیـک 
  .]جز به پدران نیست

احکردن منکر نهی: سابت .اح تسبت
فهو محتسـب  . ته علیهرْکَعلیه کذا، اذا أنْ

 آن را زشـت شـمرده و وي را از   [البلد
. ]شـهر اسـت   داروغـۀ او . بازداشتمآن 

 :  مزد و ثواب چشم داشـتن از خـدا .
بکذا أجراً عنداهللاتَاح بس .تَاحفالنٌ س ب
نْو بِأناً له ابو هو کبیـر، و انْ   تاً، اذا مات

ـ رَتَافْ :مات صغیراً یقال از ایـن کـار   [ه طَ
او پسـري  . چشم پاداش از خداوند دارد

ــت داد، ه  ــري را از دس ــا دخت ــامی ی نگ
گویند که فرزند بمیرد و بـزرگ باشـد،   

داغ : و اگــر در کــودکی بمیــرد، گوینــد
  . ]فرزند دید
و . حسـب : ج. ]پاداش[أجر : حسبۀ

فالن حسـنُ الحسـبۀ،   . یضاأهی التدبیر 
یضـا،  أو هی مـن الحسـاب   . ي التدبیرأ

ــن الرُ   ــۀ، م ــۀ و الجِلْس ــکالرِکْب وب و کُ
ب بـه معنـاي   [وس لُالجستـدبیر نیـز   ح

فالنی در سرانجام کارهـا  : گویند. است
این کلمـه از مصـدر   . اندیش استنیک

هــاي حســاب نیــز اســت، ماننــد نمونــه
  . ]یادشده

ــاب ــنده: إحس ــزي بس ــدن چی . آم
 ی الشـیءنبسکَ: أح آن چیـز مـرا   [ی فـان

ــد  ــنده آم ــدان  : . ]بس ــه ب دادن آنچ
یتُـه  طَأع: سبتهتُه و حبأحس. خشنود شود

آنچه خشنودش سـازد بـه او   [یه ضما یرْ
  .]بخشیدم
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ک درهمبسفاكکَ: ح .سابح شیء :
ـ . کاف . یـاً ي کافأ، »عطـاء حسـاباً  «هآی
هذا رجل حسبک . أکْثَرَ: ی فأحسبأعطَ

نّـه قـال   أمن رجلٍ، و هو مدح للنَکرَة، ک
. ي کاف لـک مـن غیـره   أمحسب لک، 

و تقول فـی  . رنّه مصدأل. ج=  مثـ= مفـ
ـ  اهللاِالمعرفۀ هذا عبد ک مبسن رجـلٍ،  ح

و تقـول اذا  . حسبک علی الحال بصنْفتَ
أحسبک مـن   أردت الفعلَ، مررت برجلٍ

ـ أح نِی، و بـرجلَ رجلٍ جـالٍ باك، و برِس 
أحسدرمـی تـو را بسـنده اسـت    [وك ب .

انــدازه و بخششــی بـه «. چیـزي بسـنده  
ایــن . ردبخشــید و افــزون کــ. »بســنده

نیـاز  مردي است که تو را از دیگري بی
و این ستایشی است براي اسـم   ،کندمی

نیازکننـده  بـی : نکره، گویی گفته باشـد 
چون مصدر است مفرد و . است براي تو
بـراي  . در آن یکسان است مثنّی و جمع

خـدا   ةاین بنـد : گویینیز می اسم معرفه
در اینجـا  . تو را بسنده است از دیگـري 

ــهح کلمــۀ ــل حــال ســبک ب ــودن  دلی ب
هرگاه بخـواهی فعـل در   . منصوب است

از کنار مـردي  : گوییجمله بیاوري، می

نیـاز  گذشتم کـه تـو را از دیگـري بـی    
نیــاز کـرد، و دو مــردي کـه تــو را بـی   
نیــاز کردنـد، و مردانـی کـه تـو را بـی     

  .]کردند
ـ أَر. بـس : حسب ی   ،ـبسزیـداً ح ت

ــبِی  سح ــت ــک قل ــو حأفکأنّ سک، و ب  
ضــافۀ، کمــا ه، ألنّــک أردت اإلتنونْــلــم

لـیس   :یدرِنی زید لیس غَیرُ، تُجاء :تقول
گویی . زید را دیدم و بس[ي غیرُه عند

بس مرا یا بس تـو را، و آن  : گفته باشی
اي دهی، زیرا خواسـته را تنوین هم نمی

زیـد  : گونه که گـویی همان. اضافه کنی
 ییعنــ .نــزد مــن آمــد، دیگــري نیســت

  .]دیگري جز او نزد من نیست
خداوند [منک  اهللاُ تقمانْ: حسیبک اهللاُ

الحسـیب  . از تو کین کشاد و داد ستاناد
  ســابلَّی الحتَــوــذي ی شــمارگر و : ال

بسنده، دانا به چیـزي  : حسیب. حسابدار
  . ]و توانا بر آن
: . ملـــخ: . عـــذاب: حســـبان
و  سمالشَ«آیه. شمار: . تیرهاي ناوك

ــالقَ ــبانٍم ســابٍأ، »رُ بح ــال . ي بحس ق
الحسبانُ جمع الحساب، مثـل   :األخفش
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ــ بان شــه ــاه  «[هاب و شُ ــید و م   خورش
اخفش ایـن کلمـه را جمـع    . »شمارندبه

: . یکـی : حسـبانَۀ . ]دانـد حساب مـی 
زیـر  [حسـبتُه، اذا وسـدته   . بالش خـرد 

  .]سرش بالش نهادم
خبـر را از  [تخبرتُه اس: تَحسبت الخبرَ

  . ]او جویا شدم
بسـ : أح و هو البعیرُ الذي فیه بی اض

مشتري که موي سپید و سرخ در [ةٌ رَح
  . ]او باشد
احشـدن شـتر و    مـوي سرخ: بابس
  . نع: بأحس. مردم

حسـب  . محسبۀ و محسبۀ و حسبان
الثانی شاذٌّ  و. ]کردنپنداشتن، گمان[ـَِـ 

ــلَّنّ أل ــلٍ ک ــ فع ــان ماض ــوراً ک یه مکس
ا العین، نحو علم یعلَم، الّ مفتوحفمستقبلُه 
رُأربعۀَ أحف جاءنَ توادر  ـبسقالوا ح ،

یحبس و    سییـئ سـئس و ییبئ سئو ب
الصحیح من البـابین،  نَعم ینعم، و هذا فی

المعتلّ کالهما بالکسر، مثـل ومـقَ   و فی
قُیم فو وقَ یثثق و ویرِع قَ یف رِعق و و

   الزَنْـد رِيرِثَ یـرِث و ویرِم و و رِمو و
یی یلی رِي و وو دومی انـدك اسـت   [ل

ــب( ــر فعلــی کــه  ) یعنــی یحس زیــرا ه
ــتۀ ــد  گذش آن  ةآن مکســور باشــد آین

. بـاال  نمونۀالعین است، جز چهار مفتوح
و این در افعال صـحیح از هـر دو بـاب    

الفعـل  عـین  ،ما در افعال معتـلّ است، و ا
ــور    ــر دو مکس ــده ه ــته و آین در گذش

  .]هاي یادشدهاست، مانند نمونه
. پیوند سر دست سـتور : حوشَب .حشب
 :ستور تهیگاه برآمده .  
  .سنگریزه: حصباء .صبح

زمـــین : أرض حصـــبۀٌ و محصـــبۀٌ
  .ناكسنگریزه

ــر  : تَحصــیب ــتردن ب ــنگریزه گس س
  . زمین

  .انداختن به مناجاي سنگ :محصب
ـ  ــ ــب ـِ صــداختن : ح ــنگریزه ان . س

به او سنگریزه [ باءصرمیتُه بالح: حصبتُه
ــدم ــین: . ]پرانـ ــتن در زمـ : . رفـ

  . فروزینه و هیزم انداختن در آتش
بـاد سـخت کـه سـنگریزه     : حاصب

  . کک: حصبۀ. بردارد
سنگریزه انداختن اسب بـه  : إحصاب
  . سم در رفتن
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آبله که بر اندام مـردم برآیـد   : حصبۀ
  . با تب

پوسـتش  [حصب ـَـ جِلْـده  . حصب
  . ]سرخجه برآورد

آتـش از هـر چـه     فروزینـۀ : حصب
اهللا  ونَ من دونِبدعانّکم و ما تَ«هآی. باشد

 ـنَّمهج بصشـما و هرآنچـه جـز    «[» ح
ــد مــی ــۀپرســتید خداون آتــش  فروزین

  .]»خواهید بود
بصحاي از یمـن قبیله: ی . ـبِیصحی :

ب و تَغْلَبِیمنسوب به وي، مثال تَغْل .  
: ج. بانــگ کمــان : حضْــب .حضــب
  . مار نر: . أحضاب

   و منـــه قـــرأَ. حصـــب= حضَـــب
قـال  . »حصـب جهـنَّم  « ، آیـه عباسابن

فهو حضَـب   کلّ ما هیجت به النار :الفراء
ــن [ ــه اب ــت ک ــباز آن اس ــاس حضَ  عب

: فـراء . »آتـش  ینـۀ فروز«: انده استخو
هرآنچه آتش را بدان برافروزي حضـب  

  . ]است
  . کاوآتش: محضَب

ـ [حطْب  .حطب هیـزم جمـع   : ]حطَب ـِـ
، اذا أتـاك بالحطَـب   ی فالنٌحطَبن. کردن

. ]فالنی برایم هیزم گـرد کـرد و آورد  [
احطَب .کک: طابتهیزم: ح.  

و  الغثِّهوالذي یتکلّم ب: حاطب اللیلِ
السنّه الین، ألم یبرُص ما یـ ج مکـه   آن[ ع

گویـد،   بافد و مـی  خوب و بد به هم می
 آورد کـه چـه گـرد مـی     نگرد نمیزیرا 

جویـد  مانند کسی که در شب هیزم می(
  .])آوردداند که چه گرد میو نمی

ـ طالـذین یحتَ : حطَّابۀ آنهـا کـه   [ ونَب
م نــا: حاطــب. ]آورنـد هیـزم گـرد مــی  

  . مردي
الکَرْم طَبمنـه  أاذا حانَ : أح قْطَعنْ ی

ــب ــدن  [ الحطَ ــان بری ــه زم ــامی ک هنگ
  . ]چوبهاي خشک تاك فرا رسد

ـ التـی تأْ : ناقۀ محاطبـۀٌ  الشـوك   لُکُ
ــابس ــار خشــک    [ الی ــه خ   شــتري ک

  . ]خوردمی
طیبناكجاي هیزم: مکان ح .  

: أحطـب . مرد خشک الغـر : حطب
  . کک

. فربـه شـدن  : حظَب ـُـ .حظوب .حظب
لُلْ تَخْطُبرِاشْ: اعرَّةً بعد مـرةٍ حتـی    بم

پشت سر هم آب بنوش تا فربـه  [ تَسمنَ
  . ]شوي
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ــب و  ــبحنْظُ ــر : حنْظَ ــخ ن : . مل
  . کک: حنْظُباء. حناظب: ج. خبزدوك
زه [ها تیرَوشَد تَ: حظْرَب قَوسه .حظـرب 

  . ]کمان را سخت کشید و استوار کرد
ــرَب ــخت: محظْ ــهس ــرد : . تافت م
  . استوارخلقت

 و یقـال أکثـرُ  . هشتاد سال: حقْب .حقب
: ج. ]اندبیشتر از آن هم گفته[من ذلک 

  . حقاب، مثل قُفّ و قفاف
. ]اي از روزگـار  و پاره[ سال: حقْبۀ

  .]و حقُوب[ حقَب: ج
 أو«آیـه . أحقاب: ج. روزگار: حقُب

یضقُباً أمقابـاً  فیهـا بِثینَ ال«آیه. »حأح «
ــازم «[ ــپري سـ ــاري سـ ــا روزگـ . »یـ
  . ]»روزگارانی دراز در آن بمانند«

أحقَبـت  . تنـگ پـاالن شـتر   : حقَـب 
  . تنگ بستم شتر را: البعیرَ

حقَبـه ثیلَـه    اذا أصـاب : حقب البعیرُ
هنگامی که تنـگ پـاالن   [بولُه  سبِفاحتُ

او بیفتـد و پیشـابش    ةشتر بر غالف نـر 
امسال [مطرُه  سبتَاح: العام . ]د آیدبن

  . ]بارانش بند آمد
و یقال . نث: حقْباء. خرگوره: أحقَب

و بـه  [حقْبـاء   :للقارة الطویلۀ فی السماء
ابـر در آسـمان نیـز     ةهـاي کشـید  پشته

  .]حقباء گویند
کـوهی  : . بنـد زنـان  میـان : حقاب

  . معروف
  . حقائب: ج. باردان: حقیبۀ

تَاحقَبتَه و اسقَحهب :ـۀَ  تمـلَ احقیبالح .
 تَقَبکثْاإل فالنٌاح ،ـه أمعمـه  . نّه جتَقَباح

فالنـی  . بـاردان را برداشـت  [ن خَلْفـه  م
. گناه برگرفت، گـویی آن را گـردآورد  

  . ]پشت خود نشاندستور پس او را بر 
ــب ــه ســپس ســوار  : محقَ ــف ک ردی

  .برنشیند
شـهر  : . شـیر دوشـیده  : حلَـب  .حلب
  . باج نامعین: . خراج: . شام

ـ . حلَب حلَـب  . دوشـیدن : حلَب ـُـ
. حلَبـۀ : ج. ها، فهو حالـب بلَتَاح الناقۀَ و

ــل ــ: مثَ ــتَّی تَ ــۀُ وبؤُشَ لَبو الیقــال . الح
ـ  نّهم اذا اجالحلَمۀ، أل وقِ تمعوا لحلَـبِ النُ

 منهم بحلَبِ ناقتـه، ثـم   کلُّ واحد تغلَاشْ
وؤُیب لُاألو  شـتر را دوشـید  [ل فـاألو .

بیـان  (گردنـد  دوشندگان پراکنده برمـی 
بـه  ). گوناگونی مردم در رفتار و کردار
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این معنا حلَمۀ نگویند، زیرا هنگامی که 
آینـد، هـر   براي دوشیدن شتران گرد می

  کســی ســرگرم دوشــیدن شــتر خــودش 
  . ]گردندیکی برمیشود، سپس یکیمی

. کک: حلُوبۀ. نیشیر دوشید: حلُوب
لــبح ــیده : ی : تحالباســ. شــیر دوش

  . دوشیدن خواستن
: و احلُبنـی . حلبت له: حلَبت الرجلَ

نِّی علیه و اجو أع لَبی الحنـ اکْف مـا   لْع
برایم شـیر بـدوش و مـرا در    [حلبتَه لی 

ــه   ــن و آنچـ ــاري کـ ــیدن آن یـ   دوشـ
  .]اي به من بدهدوشیده

و . تجت إبلُه إناثاًاذا نُ: أحلَب الرجلُ
لَبذکـوراً  : أج تجهنگـامی کـه   [اذا نُت

هنگامی کـه  . شتران آن مرد ماده بزایند
  . ]نر بزایند

شیر دوشیده که از چراگاه به : إحالبۀ
ــت أه. خانــه فرســتند لَبــأح ــراي [ی ل ب

ام شـیر دوشـیدم و بـراي آنهـا     خـانواده 
  .یاریگر: محلب. ]فرستادم

هـم  . کـردن یکدیگر را یاري :محالَبۀ
مـن   و یتأَلَّبونَ یجتمعونَ: یحلبونَ علیک

سویی  یاري هم از هر آنها به[أوبٍ  کلِّ

  . ]یندآ علیه تو گرد
آوندي که در آن [گاودوشه : محلَب

  . ]شیر دوشند
نـوعی از داروهـاي   : حب المحلَـبِ 

گیـاهی کـه آن   [ه عضوم: محلَبِیۀ .أفاوِیه
. انگـور نامنـد  پیوند مـریم یـا سـگ   را 

  . ]محلبیۀ جاي آن است
  . ]شتر شیرده[ذات لبنٍ : ناقۀ حلْبانَۀٌ

  . دو رگ بر دو طرف ناف: حالبانِ
لَبرَقُ و انْحالع لَّبشـیر  [سـالَ  : تَح

  . ]روان شد
 التی تُحلَب قبلَ: عنْزُ تَحلبۀٍ و تُحلُبۀٍ

ــلَ أ مــاده[نْ تَح ــز م ــهب ــیش از  اي ک پ
  .]بارگرفتن شیر دهد

جهـت دوانیـدن   اسبان کـه بـه  : حلْبۀ
اذا جاءوا : أحلَبوا. جمع کنند از هر جاي

اي از هـر گوشـه  [أوبٍ  للنصرة من کـلِّ 
  . ]براي یاري گردآمدند

  . نام اسبی: حلّاب
ــۀ لْبلیت : حــم ــب. ]شــنبلیله[شَ : حلَّ

گیــاهی کــه آهــو آن را خــورد و آن را 
تَـیس حلَّـبٍ،    :یقـال . یز گویندبز نریش

  . حلَّبٍ باالضافۀ، و تَیس ذو
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ــبِالب ــیاه  : حلْ ــبالب س ــوفر [لَ نیل
  . ]صحرایی

  . نیک سیاه: حلْبوب
گوژي پشـت و سـاقهاي   : تَحنیب .حنب
صـاحب  [و بالجیم فـی االنسـان   . اسب

رجل خوانـده   صحاحدر  رِجل را صراح
ر جاي اینکه تجنیب را خمیـدگی د و به

پاهاي اسـب بگویـد، در پاهـاي انسـان     
  . گامفراخ اسب: محنَّب. ])گفته است

گـوژ و  [ی نَحوانْ وسقَتَ: تَحنَّب فالنٌ
  . ]خمیده شد

  .کک: حاب. گناه و بزه: حوب .حوب
حـاب ـُــ   . حوب و حوبۀ و حیابـۀ 

هـو  . أثَمـت : حبت بکـذا . ]گناه کردن[
قُّ و أحأعو او . گنـاه کـردي   بـه آن [ب

  .]بسیار نافرمان و گناهکار است
ۀً أعبوأولُها، لی حفَۀً و عیـاالً ي ضَع .

ـ  :السکیت قال ابن فـالن  ی فـی بنـی  انّ ل
من  یعضحرْمۀٍ تَ حوبۀٌ و حیبۀ، و هی کلُّ

من کـل   غیرذلکو أت نْو بِأت و أُخْأأُمٍّ 
 :قال و هی فی موضـع آخَـرَ  . ذات رحمٍ

ۀالهو الحاج قَ اهللاُ. مألْح  ـۀَ،  بـه الحي أوب
ــۀَ ــکَنَۀَ و الحاج ســدانی [ الم زن و فرزن

 .دارم کـه بارشـان بـر دوش مـن اســت    
فالن بر من حق و حرمتـی   در بنی: گوید

است، و آن هر حق و حرمت مادري یـا  
خواهري یا دختري یا جز آن از بستگان 
مادري است کـه پـاس داشـته نشـود و     

ایـن کلمـه در جـاي    : گویـد . دتباه گرد
. دیگــر بــه معنــی انــدوه و نیــاز اســت

ــد   ــت و نیازمنـ ــد او را تهیدسـ خداونـ
  . ]ساخت

لیس عنده خیرٌ و ال شرٌّ : فالن حوبۀٌ
  .]فالنی نه خوبی دارد و نه بدي[

و هذا . حوب. ج. ضعیفمرد : حوبۀ
 نـوادر ایـن کلمـه در   [زید بیأ نوادرفی 
  . ]زید آمده استابی

باءحباوات: ج. تن: ووح .  
بانـگ بـرزدن   : حوب، حوب، حوبِ

بر شتران بانـگ  [حوبت باإلبل . شتر را
  . ]زدم

 ابـنُ  . أثَّمتَی: من کذا یتَحوب فالنٌ
يآو :یصتألو ،نّ صب. تَه کذلکوتحو :

فالنـی از آن  [التأَثُّم و التوجع و التحزُّن 
ري کـرد کـه از آن   کـا (بازگشـت   گناه

شغال پـارس کـرد، زیـرا    . )گناه رها شد
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  . ]زار و گرسنه است نالۀبانگ او چون 
جایی کـه  [ آبی در راه بصره: حوأَب

سگانش به عایشه که بـه جنـگ جمـل    
  . ]رفت پارس کردند می

  فصل الخاء
  . مرد فریبنده و گربز: خَب و خب .خبب

بـَـ. خ غُ .فریفتن: خَبِب بالخَبی م
. را فریفـت پسـرم  فالنـی  [خَدعه : فالنٌ

ــه  ــه امرَأَتَ ــب علی ــر او  : خَب ــش را ب زن
آن  بطـۀ برانگیخت و تباه کرد، یعنـی را 

گوشـت  : خَبـب لَحمـه  . دو را به هـم زد 
ــده     ــتش ترنجی ــد و پوس ــنش آب ش ت

   .]گشت
. نورد ریـگ و ابـر  : خُبۀ، خَبۀ، خبۀ

 :صــ: صــحاح[. ســربندرقــۀٌ کالعۀ خاب
و . کک: خَبیبۀ. )]اي مانند سربندپارچه(

د مـن  و هـی أجـو  . دوسـاله  ةپشم کـرّ 
العیقَقذَعِۀ، و هی صالج و آن بهتـر  [ وف

گوسفندي کـه در روز هفـتم   (از عقیقه 
زندگی نـوزاد، هنگـام تراشـیدن مـوي     

اسـت، و آن پشـم   ) سرش، قربانی کنند
: . ]ماهـه اسـت  گوسفند هشت یـا نـه  

   .]راسته[ه گوشت شرح

ثوب   ـببائمثـل ه ،بتَقَ: خَبائم طِّـع 
  . ]پارهفرسوده و پاره مۀجا[

اي پـاره [أخْرَج : اخْتَب من ثوبه خُبۀً
  . ]اش جدا کرد از جامه

پویه : خَب ـُـ. خَبب و خَب و خَبِیب
خَب الفرس، و أخَبه صـاحبه، و  . دویدن

رفـت، و   اسـب یورتمـه  [ جاءوا مخبینَ
ــا   ــد، و آنه ســوارش آن را یورتمــه ران

  .]یورتمه آمدند
: أصابهم خَـب . اضْطَرَب: خَب البحرُ

هـم برآمـد و   دریا به[اذا خَب بهم البحرُ 
بـه آشـفتگی دریـا دچـار     . آشفته گشت

  . ]شدند
ر: خابج. خویشی و خُس : خَـواب ،

ـ . ةرَصـاه رابات و مي قَأ ی مـن فـالنٍ  ل 
ابرَةٌ ي قَأ، خَوصاهو م با فالنی [رابات

  .]بستگیها و پیوندهاي سببی دارم
و أصلُه خَببوا، . أبرِدوا: خَبخبوا عنکم

  لوا مـن البـاء الودأب ،ـطَی  بثالث باءاتس
ما زادوا خاء للفرق بین فَعلَلَ و فَعلَ، و انّ

نّ فی الکلمـۀ خـاء، و   الخاء ال غیرها أل
ه مـن الکلمـات   هبِشْیع ما یهذه علَّۀُ جم

 ســایۀاز گرمــاي نیمــروز بــه پنــاه و [
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اصل آن با سه بـاء اسـت   . خنک بروید
که باء میانه را بـه خـاء بـدل کـرده تـا      
میان فعلـل و فعـل جـدایی اندازنـد، و     
اینکه حرف خـاء افزودنـد و نـه حـرف     
دیگري، از آن است که در خـود کلمـه   
ــر     ــود، و در دیگ ــاء ب ــرف خ ــک ح   ی

اي ماننـد آن نیـز همـین کـار را     هکلمه
  . ]کردند

ـ  خـاو ر: خَبخَبۀ رابه طةُ الشـیء و اضْ
سســتی و ناپایــداري و آشــفتگی هــر [

  . ]چیزي
عبداهللا بن : خُبیبانِ. نام مردي: خُبیب
بهو و أخُ :ه، و یقالنُزبیر و ابعصوه م .  

  . بسیارشیر ناقۀ: خنْثَعبۀ .خثعب
ـ  [خَدب  .خدب بـه شمشـیر   : ]ـخَـدب ـُ

. زدن به زدن و شکافتن پوست و گوشت
 : مارگزیدن . :دروغ گفتن .  

. دلیري بـه حـرب  : . گولی: خَدب
بۀَ خَدکان بنَعام    رِكـدو هـو رجـل م ،

نعامه گیج و گـول  [ي کان أهوج أ، الثَأْرِ
فـی  . ]و او مردي دراز و نادان بود. بود

باست درازاو زبان[طولٌ : لسانه خَد[ .  
رجل أخْد بو متخد مرد دراز و [ب

: طَعنَۀٌ خَدباء. نث: ة خَدباءو امرأَ. ]نادان
  ـوفعلـی الج تمجباء . اذا هع : خَـدرد

اي کـه تـا درون شـکم فـرو     نیـزه [لَینَۀٌ 
  . ]گشاد و نرم ةزر. رود

أقْبِــلْ علــی  . راه فــراخ: خَیــدب
بـه همـان   [ لِك األوعلی أمـرِ : خَیدبتک

  . ]کار نخست خود بازگرد
بدۀ رجل خبدۀ  : و جاریۀ خمضَـخ

  .]مرد و زن فربه و ستبر[
ـ من الرَ هورِممنْقَطَع الج: خُرْب .خرب لِم 

ــود[ ــگ ةت ــۀ: . ]ری ــرین مغاکچ . س
  . کک: خُرْبۀ، خُرابۀ، خُرّابۀ

ثَقْبـۀٍ   کلُّ: . دانتوشه گوشۀ: خُرْبۀ
متَسر سوراخ گرده[ة یرَد[ .  

شکافته[مشقوق : روبخْم[ .  
شـکافته و  مرد گـوش : برجل أخْرَ

  . کرده سوراخ
ـ  . و خَرَب رابخَ ویـران  : خَـرِب ـَـ
 خَرِب الموضع، فهو خَـرِب، و دار . شدن

  . ]ویران خانۀ[خَرِبۀ 
  . کک: تَخْریب. ویران کردن: إخْراب

ــال األصــمعی. دزد: خــارِب هــو  :ق
آن بویژه شـتردزد  [ خاصۀً نِسارقُ البعرا
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  . خُرّاب: ج. ]است
دزدي شـتر، مثـل   : خَرَب ـُـ. خرابۀ
  .کَتَب کتابۀ

ــرَب ــر  : خَ ــوات ن ــوبره[شُ : ج. ]ه
  .خرْبانٌ

و . کـک : خُرْنُـوب . گیـاهی : خَرُّوب
  . ]آن را با فتحه مگو[التقل خَرْنُوب 

ــب ــۀ  .خرع بــۀ و خَرْع وبــۀ خُرْع : جاری
ــازباریــک ــدامكاســتخوان ن ــن . ان غُص
: جمل خُرْعـوب . شاخ خمیده: خُرْعوب

شـتر دراز و  [ طویل فـی حسـنِ خَلْـقٍ   
  . ]کشیده
آماسـیدن پسـتان ناقـه و    : بزَخَ .خزب
  و کــذلک . شــدن ســوراخهاي آنتنــگ

  . ]و مانند آن در گوسفند[الشاة فی
 و کـلُّ . صـاً خْاذا کـان ر : خَزِب محلَ

گوشـت  [رخْصـۀً  ، اذا کانت خَزِبۀٌ ۀٍمحلَ
هـر گوشـتی کـه نـرم و     . نرم و سسـت 

  . ]سست باشد خزبه است
ــبۀ .بخشــ ــب و : ج. چــوب: خَشَ خُشْ

  . خُشْبان
آمیخـتن چیـزي   : ]خَشَب ـِـ[خَشَب 

زدودن روي تیـغ و جـز   : . به چیزي

ــاه  از وي دور ] زنــگ[آن، چندانکــه ت
  .گردد د و روشنشو

  شمشـــــیر زدوده و : خَشـــــیب
تیـر  : . ن األضدادو هو م. گرفتهزنگ

شتر [غلیظ : جملٌ . به تراش نخستین
  . ]درشت و ستبر

رَخَشَبعالش ت :ـ اذا قلتَه کما ی و  یءجِ
ناگـاه  هنگـامی کـه بـه   [تَتَنَـوقْ فیـه   لم

و آراسـتگی  اندیشی  نازكشعرگویی و 
  . ]در آن به کار نبري

دو : أخْشَـبانِ . کوه درشـت : أخْشَب
ـ  ال: حدیث. کوه مکه ـ  ولُزُتَ ۀُ حتـی  مکّ

تا زمـانی کـه دو کـوه    [باها ولَ أخْشَزُی
ــه   بـــزرگ مکـــه فـــرو نریزنـــد مکـ

  . ]پابرجاست
پیشـانی  [ۀ سیابِریهۀ کَ: خَشْباء جبهۀٌ

بلنـد   پشـتۀ [  ۀٌأکَم. ]زشت و خشک
  .]سنگالخ و خشک

شـترمرغ نـر   [خَشـنٌ  : خَشـب ظلیم 
  . ]درشت

. ي خَشـناً أصار خَشـباً،  : بشَواخْشَ
غلـیظ خَشـنٍ فهـو     کـلُّ  :بـوعمرو أل قا

و أخْشَب بخشک و سخت شـد [ خَش .
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ــد ــخت را  : گوی ــز درشــت و س ــر چی ه
  .]گویند

یس مـن  بِالی اذا أکلت: تَخَشَّبت األبلُ
ی رْالمشتران خار و خاشـاك خشـک   [ع

  . ]دشت را خوردند
شْبخ شْبخیرَ فیـه   ال: تبع. رجل ق

  . ]مردي که نیکی از او برنیاید[
  . بن مالک رِزام لبنیاسم : خشاب

. فراخـی سـال و حـال   : خصب .صبخ
بلَـد خصـب و أخْصـاب،    . نقیض جدب

ب، و رمح بلد سبسب و سباس :کما قالوا
ـ صاد، و برْمۀٌ أعأقْ أس و ثَوب ،مالٌ و شار

ـ  القٌ، فیکون الواحدأخْ یراد    بـه الجمـع
ـ  أخصاب یکـی اسـت بـه   [ ي جمـع،  امعن

  .]هاي یادشده مانند دیگر نمونه
أخْصاألرض تب . و  خْمکـان م ـبص

ــ خَصیب. ــب أخْص ــی : القــوم صــاروا ال
جناب القومِ، و هو مـا  أخْصب . الخصب

ـ : یب الجنـاب فالن خَص. همحولَ خَص یب
الناحدر آن زمـین آبـادي و فراخـی    [ۀ ی

م بـه  آن قو. جاي آباد و فراخ. پدید آمد
در . آسـانی رسـیدند  گذرانی و تـن  فراخ

آنچه گرداگـرد آن قـوم اسـت فراخـی     

  در کنـــار او فراخـــی و . پدیـــد آمـــد
  . ]آسانی زندگی استهاي تنمایه

: خَصـبۀ . بـر  نخـل بسـیار  : خصاب
  . یکی

ـــ. خضــاب .خضــب ــب ـِ ــگ : خَضَ رن
: ضـاب تاخْ. رنـگ کـردن   ]سبز[خَضْب 

  . کک
: . ندســت رنگــی: یبِضــکَـف الخَ 

  . ايستاره
زن : خُضَــــبۀ، مثــــال همــــزَة  

  . بسیارخضاب
للمبالغـــۀ  دد، شُـــمخَضَّـــب بنـــانٌ

براي مبالغه در . انگشتان بسیار رنگین[
  . ]مشدد شده استمعنا 

ــب ــی لگــن و : المخْضَ ــرْکَن، یعن الم
  . تغاره

درخت خرمـا  [اخْضَرَّ : خَضَب النخلُ
  . ]سبز شد

ساقهاي وي  شترمرغ نر که: خاضب
و . زرد یا سرخ شده باشد از رنگ گیـاه 

و [ عامـۀِ النَ ، دونَمِلـیِ ا للظَالیقال ذلک الّ
آن را تنها به شـترمرغ نـر گوینـد، نـه     

  . ]ماده
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کـارت  [ما خَطْبـک  . کار: خَطْب .خطب
   ]چیست؟

سـخن در روي  : مخاطَبۀ و خطـاب 
  . گفتن

یقال منـه خَطَـب   . ]سخنرانی[خُطْبۀ 
ــب ــر  الخَطی ــی المنب ــد[عل : از آن گوین

  . ]سخنران بر منبر سخنرانی کرد
ــتنزن: خطْبـــۀ ــت و . خواسـ خَطَبـ

: خطِّیبـی . ]خواستگاري کردم[ت بطَتَاخْ
  . خواستنزن

  . ]خواستگار[خاطب : خَطیب
هی خطْبـه  . خواهنده مرد زن: خطْب

خطْـب  . و خُطْبتُه و خطْبتُه، و هو خطْبها
 تتـزوج  خُطْب نُکْح، و هی کلمۀٌ نکْح، و
آن زن نامزدش اسـت، و آن  [بها  العرب

ــت  ــتگار آن زن اس ــرد خواس ــا . م اینه
با گفتن آنهـا  تازیان هایی است که کلمه

  . ]دنبندپیوند زناشویی می
ـ اذا د: اخْتَطَب القـوم فالنـاً   عه الـی  و

آن قوم فالنـی را بـه   [ویج صاحبتهِم زْتَ
  .]ترشان فراخواندندخواستگاري دخ

خـر  : . نـوعی از مرغـان  : أخْطَب
خَطْباء هی أتـان علیهـا    :قال الفراء. سبز

خطٌّ أسود علی متْنها، و أخْطَـب مـذکّر   
: فـراء [بینَـۀُ الخَطَـبِ   : ناقۀ خَطْبـاء . منها

خطباء خري است که بر پشت آن خطی 
  .]آن است نرینۀسیاه باشد و أخطب 

ک الصیدنا منـک   :أخْطَبکَنَک و دأم
شکار به تو توانایی شـکارکردن داد و  [

  .]نزدیکت آمد
خُطْباناً، و هـو   صار: أخْطَب الحنْظَلُ

ـ نْ یصفَرَّ و تَأ فیـه خطـوطٌ خُضْـرٌ     یرَص
آنگــاه کــه حنظــل زرد شــود و در آن [

  . ]خطهاي سبزرنگ پدید آید
  . وافضقومی از ر: خَطَّابِیۀ

. فریفتن به زبـان : ب ـُـخَلَ. خالبۀ .خلب
ي فاخْـدع  أتَغْلـب فاخْلـب،    اذا لم: مثَلَ

  . ]آر پیشچون نگشتی چیره نیرنگ [
رجل خَلّاب وتاع کذّاب : و خَلَبخد

زن : خَلبـۀ  .]باز دروغگوبسیار نیرنگ[
  . فریبندهنیک

 ـ الـذي ال غَ : برقٌ خُلَّـب و . ثَ معـه ی
برقـی کـه   [ برقُ خُلَّبٍ، باالضـافۀ  :یقال

بـرق  : با اضافه نیز گوینـد . باران ندارد
  .بارانابر بی: خُلَّب .]بارانبی

  . رنگبهرنگ جامۀ: مخَلَّب
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یقال للرجـل الـذي   . دل ةپرد: خلْب
بـه مـردي   [ساء خلْب نتُحبه النساء انّه لَ

او : گوینـد که زنان دوستش دارنـد مـی  
 هـو خَلّـاب،  : و یقـال . دلخواه زنان است

او : أي یخْلُب النـاس و یـذْهب بقُلُـوبهم   
  .]بردفریبد و دلشان را میمردم را می

مـاء   :و منه یقـال . الي و گل: خُلْب
 ،الماء و أخْلَب ،بخْلراً أمو [ي صار کَد

  آلـــود، و آب آب گـــل: از آن گوینـــد
: . ]آلود گشـت، یعنـی تیـره شـد    گل

  . کک: خُلْبۀ و خُلُبۀ. رسن تافته
پرنـدگان  [چنگـال جـوارح   : مخْلَب

  . دندانهداس بی: . ]شکاري
ــب ـ . خَلْ ــ ــب ـُ ــاه: خَلَ . درودن گی

ــ ــک: تخالباس ــدیث. ک ــنَ: ح خْتَسلب 
ـ أالخَبِیرَ،  کشـته  [ه ي نَقْطَع النبات و نَأْکلُ

  . ]خوریمو گیاه را درو کرده و می
نونُـه لاللحـاق، و   . زن گـول : خَلْبنٌ

ـ   البحـرف نـون در آن   [ۀ لیس مـن الخ
ملحق به کلمـه اسـت، و بنـابراین ایـن     

  . ]کلمه از مصدر خالبۀ نیست
ا و اخْنَبتُها أنَ. وهنَت: خَنبت رِجلُه .خنب

مــن پــایش را . پــایش سســتی گرفــت[

  . ]سست و ناتوان ساختم
ـ  . مرد دراز: خنّاب ا جـاء  و هـذا مم

علـی   ما جـاء  نّ کلَّعلی أصله شاذّا، أل
عف   رْفَـیلَ من أحـد حدالٍ من األسماء أُب

ـۀً تَضْعیفه یاءیمثل دینار و قیراط، کَراه ، 
بالهـاء   نْ یکونَأا بالمصادر، الّ نْ یلتبسأ

ة و   فیخرجـنّارۀ و صنّابعن أصله، مثل د
ــۀ، أل  نّابــۀ و خ نّامد ــنَ الت ــه أُم ــه نّ باس

هـایی  و این از انـدك کلمـه  [بالمصادر 
آیـد، زیـرا در   اصل خود می راست که ب

وزن فعال باشد یکـی از   اسمها هرچه بر
شود، دو حرف همانند آن بدل به یاء می

مانند دینار و قیراط، تا با مصدر اشـتباه  
نگردد، مگر اینکه در کلمه هاء باشـد و  

خـود هـم بیـرون رود، ماننـد      ریشۀاز 
هـا بـا   هاي یادشده، زیرا این کلمهنمونه

دو : خنّابتـانِ . ]شـوند نمیمصدر اشتباه 
  . سوي بینی

مانده میان دو زمین خشک: خَوبۀ .خوب
نـا بخَوبـۀٍ مـن    لْزَنَ. زدهزمین بـاران  ةپار

ــو: األرض ــع س ــابموض ــی به ال رِع ء .
ـۀٌ   تْأصابۀٌ، و بالحـاء حاججاعۀٌ مبنا خَو

به جاي بدي فرود آمدیم که هیچ گیـاه  [
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با حرف . مگرسنه شدی. و سبزي نداشت
  . ]حاء به جاي خاء یعنی نیازمند شدیم

ـ . خَیبۀ .خیب : مثَـل . ناامیـدي : خاب ـِـ
ــۀٌ  بــۀُ خَی بیــدي گوشــه[اله ــري ناامی گی

  . ]است
  . ناامید گردانیدن: تَخْییب

قَعوغصوا فی واد ،بمعنـاه  . ي تُخُی
ناامیـــدي و  سراشـــیببـــه [الباطـــلُ 
  . ]درافتادند بیهودگی

  لفصل الدا
ـــ. دأْب و دؤوب .دأب ــج : دأَب ـَـ رنـ

ـ  . فهو دئـب . دیدن در کار او [ا أدأَبتُـه أنَ
 .]من او را به رنج افکنـدم . رنجبر است

روز و شب: بانِدائ.  
  . کک: دأَب. عادت و کار: دأْب

  .نرم رفتن: دب ـِـ. دبِیب .دبب
هـر  [مـاشٍ علـی األرض    کـلُّ : دابۀ

ــده ــین رونـ ــر زمـ ــتور  :]. اي بـ سـ
مـــن أشـــراط : األرضِ . برنشســـت

ــاعۀ ــ . الس م ــذَب ــو أکْ : ن دب و درجه
األح أکْذَبیاء زمین  ةجنبند[وات و األم

او . هــاي رســتاخیز اســتکــه از نشــانه
ــدگان و   ــان زنـ ــوترین از میـ دروغگـ

  . ]مات: درج. مشَی: دب. مردگان است
أدالص تببِبی :حلْم   یب بِتـه علـی الـد

  . ]رانده و راه بردم کودك را بنرمی[
یبو د یبـنْ    : ما بالدار دلـیس بهـا م

بدو . ی ورِيو د وِيعو کذلک ما بها د
د حــالجا فــیطُــورِي، ال یــتکلَّم بهــا الّــ

همــین . اي در آن خانــه نیسـت جنبنـده [
هـاي یادشـده، و تنهـا    معنا را بـا کلمـه  

  . ]ندانکار، گوی گونۀ به
الو ببـ د جـه  : هغَبموهـاي نـرم و   [ز

  . ]ریز چهره
بۀ. خرس: دبـۀٌ . نـث : دبدأرض م :

ــۀٍ  ببد ــرس  [ذات ــه در آن خ ــی ک زمین
  . ]فراوان است

و . جرْیِه موضع: مدب السیل و مدبه
ـ مدب النَ ـ . یضـا أ لِم م مکسـور و  فاالس

 ن کـلِّ المصدر مفتوح، و کذلک المفْعل م
جاي روان شدن [ما کان علی فَعلَ یفْعل 

ــیل ــاي روان. س ــز ج ــهنی ــدن مورچ  ش
  . ])زار مورچه(

  .راه: دبۀ. خنور روغن: دبۀ
بوبتَ ال: ناقۀ دتَ کادمـ ش رة ی من کثْ

 سـخت شتري که از فربهـی   ماده[لحمها 
  . ]راه رود
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ــی دب، و   ــب ال فعلــت کــذا مــن شُ
الشـباب الـی وقـت    مـن  : یضاأبالتنوین 

از هنگام جـوانی تـا   [یب علی العصا الدبِ
  . ]کردمپیري و عصاگیري چنین می

اي گونـه [ب من الصـوت  رْضَ: دبدبۀ
  . ]از بانگ

دلیري بر : . عادت و خو: دربۀ .درب
و عـن  فُت أعزِلْ ما. حرب و بر هر کاري

درِب بالشیء و . حتی اتَّخَذَها دربۀً فالنٍ
: مثَل. ه و ضَرِي بهتاداع: درب و دردبتَ

قافضَّه الثلما ع بدرو ذَلَّ أ، د ي خَضَع
آن اندازه از او درگذشـتم کـه بـر آن    [

به آن چیز یا کار آموخته شـد  . دلیر شد
ــان داد ــتکار نش ــر . و در آن پش در براب
کـه  گاهی (فشار چوب تراز گردن نهاد 

-و خواسته مـی کسی در برابر آنچه از ا

شود سرکشی کند و سپس بـدان گـردن   
  .])نهد

بردب، مثل مجـرَّب   رجل مردو م
ـ . و مجرِّب حتـی قَـوِي و    ددائدربتْه الشَ

: دربت البـازِي علـی الصـید   . مرَنَ علیها
ــرَّیتُه  ــوده و [ضَــــ ــرد آزمــــ   مــــ

دشـواریها او را آزمـود تـا    . گـرا آزمون

و بـدانها خـو   آنجا که نیرومنـد گشـت   
باز شکاري را به شکار آموخته . گرفت
  . ]کردم

فـی   و أصله المضـیقُ . دروازه: درب
و  اصل آن راه تنـگ و دشـوار   [الجبل 

  . ]در کوه است
القوم برأد :من لُخَد ودالع وا األرض

قـوم بـه خـاك دشـمن در     [بالد الـروم  
  . ]سرزمین روم درآمدند

و قـد دعـب   . مزاح کردن: دعابۀ .دعـب 
شوخی کرد، پـس او شـوخ   [فهو دعاب 

ــه : یقــال. اســت شــوخ و ســبک : فی
  . ]است

بــا یکــدیگر  [ممازحــۀ : مداعبــۀ
  . ]کردنشوخی

  . مرد ضعیف: . راه کوفته: دعبوب
. یکـی : دلْبـۀ . درخت چنـار : دلْب .دلب

  . چنارستان: مدلَبۀ
ج. چرخ چاه: والبد :والدیب .  
  . کک: دنَّبۀ. کوتاه: دنّابۀ .دنب

  فصل الذال 
 بـا و بـی  [یهمز و ال . گرگ: ذئْب .ذأب
أذْؤُب و ذئـاب و  : ج. نـث : ذئْبۀ. ]همزه
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: العــربِ ]و ذُوبــانُ[ذُؤْبــانُ . ذُؤْبــان
صیکُعاللَتَها الذین یصۀٌ. ونَصذْأَبأرض م :

گرگــان عــرب، همــان   [ذات ذئــابٍ 
ــی  ــه دزدي مـ ــانی کـ ــد راهزنـ   . کننـ

  . ]زارگرگ
علی عنُق البعیـر و   رِعالشَ بقیۀُ: ذئْبان

مـو بـر    دنبالۀ[یضا أمشْفَرِه، و بقیۀ الوبر 
  .]کرك دنبالۀگردن و لب شتر، و نیز 

  . گشادگی میان رحل و زین: ذُئْبۀ
د بن لخُوی هو ابنُ: ذُؤَیب الشاعر بوأ

ذَخالد الهلی .  
ـ  : ذَئَبه او را از خـود  [ره طَـرَده و حقَ

  . ]راند و خوار کرد
شـتران را آب  [سـقْتُها  : ذَأَبت اإلبـلَ 

  . ]دادم
ــزِع : أذْأَب الرجــلُ مــرد هراســان [فَ

  . ]شد
همچو گرگ شدن در : ذَؤُب ـُـ. ذَآبۀ

ـ اذا و. ذُئب الرجلُ، مج. خبث و دهاء  عقَ
ــذ ــه ال ــی غنم ــه [ئْب ف ــرگ ب ــۀگ  گل

  .]گوسفندان آن مرد زد
اخْتَلَفَـت و  : أَّبت الریح و تـذائَبت تَذَ

جاءدرپـی  باد پی[مرّةً کذا و مرة کذا  ت

بـار از   بار از این سو و یک وزید، یک
  . ]آن سو

ظَأَرتُها علی ولدها، و : تَذاءبت الناقَۀَ
ئْب و بالذ باساً تَتَشَبهنْ تَلبس لها لأذلک 

ــا لتکــونَ ــولُ له تُه أَمــه أَر اینکــه [ علی
  ماننــد بــر تــن کنــی و پوششــی گــرگ

اش شتر را بترسانی تا او را به بچـه ماده
  . ]نزدیک سازي

ــۀذُؤَ ــب: ج. گیســو: اب ــان . ذَوائ و ک
التی فی ذؤابـۀ   لفنّ األاألصل ذَآئب، أل

نْ تُبـدلَ  أکاأللف التی فی رسالۀ، حقُّهـا  
ـ   تثقلوا منها همزةٌ فی الجمع، و لکـنّهم اس

ـ   لفأ نْ تقعأ بین الهمـزتین، فأبلوا مـن  د
اصـل کلمـه ذآئـب اسـت،     [األُولی واواً 

ذؤابـۀ اسـت،    کلمـۀ زیرا الفـی کـه در   
رسـاله اسـت،    کلمۀهمچون الفی که در 

  باید در جمع بـدل بـه همـزه شـود، امـا      
دلیل سختی قرارگرفتن الف میـان دو  به

ــه واو  همــزةهمــزه،  نخســت را بــدل ب
علَّـقُ علـی   الجِلْـدة التـی تَ   : .]کردنـد 

ــیطٌ مــذَأَّب، و غــالم . آخــرَةِ الرَحــل غَبِ
پوسـت آویـزان از    ةپـار [  هل: مذَأَّب

دار، و پسـربچه  پاالن ریشه. پشت پاالن
  . ]با موي بلند



    صراح اللغۀ/  96
 

 

ــب ـــ[ذَب  .ذب ــردن و  : ]ذَب ـُ ــع ک دف
ـ ي أکْأذَببـت عنـه، ذَبـب،    . بازداشتن ر ثَ

ـ . الذَب ـ بیبٍ، اذا بذْطعانٌ غیرُ تَ فیـه  غَول .
 و ال. السـیر  ي أتْعبنـا فـی  أذَببنا لَیلَتَنا، 

الّ ونَنالُی ب، الماءذَبـرِعٍ أا بقَرَبٍ مسي م .
بذَبب مراک : جِلٌ منفـردع رِعسم .  ءـمظ

بذَبم :    ـدعالی المـاء مـن ب سارطویلٌ ی
از او نگهداري کـرده و  [فیعجلُ بالسیر 

بسـیار رانـد و   . را از وي راندمدیگران 
  زدن یـــا  بســـیار نیـــزه  . بازداشـــت 

از . ايکردن بی هـیچ بازدارنـده  بدگویی
بـه  . رفتن شبانه خسته و کوفتـه شـدیم  

شـتاب و تیــز   رسـند مگـر بـا   آب نمـی 
زمـان  . سـوارکار تیـزرو و تنهـا   . رفتن

دراز میان دوبـار نوشـیدن آب کـه بـه     
ــتن و     ــتاب در رف ــد و پرش ــویش تن پ

  . ]کشانده آب میرسیدن ب
و  أذبۀٌ: ج. یکی: ذُبابۀ. مگس: ذُباب

  . ، مثل غُراب و أغْرِبۀ و غرْبانذبانٌ
: مذَبـۀ . ناكزمین مگس: أرض مذَبۀ

  . رانمگس
عیر مذبوبقالـه  . مکیدهشتر مگس: ب

یقــال أرض . فــی بــاب أمــراض اإلبــل

 ومذبوبۀٌ، کما یقـال مـ ح آن را در [ۀٌ وشَ
. ماریهـاي شـتران گفتـه اســت   بخـش بی 

زمـین پـر از   : زار، چنانکه گویندمگس
  . ]جانوران وحشی

ها، و کذلک ذُباب دح: ذُباب األسنانِ
العینِ، السیف لبـۀ [ي إنْسانُها أ، و ذُباب 

شمشـیر، و مردمـک    لبۀدندانها، و نیـز  
  . ]چشم

  . وام و جز آن بقیۀ: ذُبابۀ
النهار بلم: ذَبیـ  قَ منـه ب از [ا بقیـۀٌ  الّ

  .]روز جز اندکی نماند
ــذَتَ ــدن: بذُب ــۀ. جنبی ذَبــدن : ذَب ناوی

  . چیزي آونگان
مـن وقـی شَـرَّ    : حدیث. نره: ذَبذَب

 نـرة کسی که از بدي و آسـیب  [ذَبذَبِه 
  . ]خود در امان باشد

  . آویزهاي هودج: ذَباذب
ــ ــاري دو: ذَبمذَبـــ . دل در کـــ

دل و  دو«[» ذلــک نَیمذَبــذَبِینَ بــ«آیــه
  . ]»سرگردانند میان آن

گاو دشتی: ذَب . ،الرِیاد ی ذَبو یسم
 و الیثبت و یذهب یءجِي یأنّه یرُود، أل

، گویندشوآمد  گاو پر رفت[فی موضعٍ 
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زیرا در پی چراگاه بسیار آمدوشد کنـد  
  . ]و یک جاي نماند

. ذَوي: النبـت  . هـزِلَ : ذَب جسمه
 َش مـن العطـش   : فَتُهت لَتتـنش  [ذَب

لـبش از  . گیاه پژمـرده گشـت  . الغر شد
  . ]تشنگی خشک شد

و فیـه  . تیز از هـر چیـزي  : ذَرِب .ذرب
لسان ذَرِب و سیف ذَرِب و . حدةٌ: ذَرابۀٌ
ــرأَ ــۀٌٌُام ۀ : ة ذَرِبــخّاب ــزي و [ص در آن تی

زبان تند و تیـز، و شمشـیر   . تندي است
ذربـۀ، مثـال   . ]کارزن بدزبان خیانت. تیز

  . کک: قرْبۀ
. تبــاه شــدن معــده: ذَرِب ـَـــ. ذَرب

رْحالج اذا لم: ذَرِبـ قْی لِب  و منـه  . الـدواء
 ا، و هـی الداهلَیا، علی فَعیبـ ذَر قـال   .ۀی

فی لسانه ذَرب، و هو الفحش، و : بوزیدأ
  زخـم  [لیس من ذَربِ اللسـان و حدتـه   

، آنگاه که دارو نپـذیرد  ناپذیر شددرمان
ســختی و : از آن اســت. و بهبــود نیابــد

ــاگواري ــد. نـ ــت: ابوزیـ ــو و درشـ گـ
ــر از    ــن دیگــ ــت، و ایــ ناسزاگوســ

ــان ــتدرازي  زب ــی  ( نیس ــا ذَرب یعن ام
   .])بدزبانی و زشتگویی

سـنانٌ مـذَرب   . کـردن  تیـز : تَذْریب
  . کک: مذروب. ]هاي تیزشدهنیزهسر[

  . تیزرو ناقۀ: ذعلب و ذعلبۀ .ذعلب
  . پنهانی رفتن: تَذَعلُب

ها . هاي خرقـه پاره: یبذَعالواحـد :
  . وبذُعلُ

  . نوعی از رفتار شتر: اذْلعباب
 لـۀ دنبا: . أذْناب: ج. دنب: ذَنَب .ذنب

  : . دم مــــرغ : ذُنــــابی  .چشــــم 
بــا : جــاء بأذْنابِــه [ رونــدگانســپس

آب که از بینی :  .]روهایش آمد دنباله
رکب فـالنٌ ذَنَـب   : یقال[ آیدفرود شتر 
. پیش افتاد و کسی به او نرسـید : الریحِ

: مـدبِرٍ  رکب ذَنَب البعیرِ، واتَّبع ذَنَب أمرٍ
بر آنچه از دست داده بود دریغ خورد و 

  .]اندك خشنود گشت ةبه بهر
: ذانــب. ســپس هــر چیــزي: ذنــاب

  . روسپس
لیـه سـیلُه   ی االذي ینتهِ: يالواد ذُنابۀُ

: ذَنَب. ]آنجا که سیل به آن پایان گیرد[
و ذُنابــۀ [ذُنابتُـه أکثـر مـن ذَنَبِـه     . کـک 

  . ]ذَنَب آن استفراختر از رودبار 
 آبـراه در پسـتی  : . کفلیـز : مـذْنَب 
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ــۀ و . ]آبراهــه و جویبــار کوچــک[ نابذ
  .کک: ذُنابۀ
متَسنـابِ الذي یکـون عنـد أذْ  : بذْن 

 دنبــال شــتران باشــد کــه بــه آن[ بــلِاإل
  .])شترچران(

رس کـه از  خرماي نیم ةغور: تَذْنُوب
و منـه  . دنباله رسیدن آغاز کـرده باشـد  

: از آن اسـت [ذَنَّبت البسرَةُ، فهی مذَنِّبـۀ  
  .]خرما رسیدن آغاز کرد ةغوردنبالۀ 

ــتَم ــذَنَّب المعـ ــه : تَـ ــب عمامتَـ   ذَنَّـ
  .]دار کرداش را دنبالهعمامه[

: . بــره: . اســب درازدم: نُــوبذَ
: ج. دلـو پـرآب  : . مازه گوشت پشت

. و قَالئـص  صٍ، مثل قَلُـو و ذَنائب أذْنبۀٌ
  .نث= مذ

أذْنَب الرجـلُ   .]ذُنُوب: ج[ گناه: ذَنْب
  . ]آن مرد گناه کرد[

  . موضعی: ذَنائب. گیاهی:ذَنَبان
إذابـۀ و  . گداختن: ذَوب و ذَوبان .ذوب

ـ : الشمس ذابت. دازانیدنگ: تَذْویب تد اشْ
  . ]گرماي خورشید سخت شد[حرُّها 

مسکه : إذْواب و إذْوابۀ. عسل: ذَوب
  . جهت روغن شدن آندر دیگ کردن به

ــۀ ــارت: إذاب ــردنغ ــا . ک أذاب علین
بنوفالن مـا را غـارت   [أغاروا : بنوفالن
  . ]کردند

وجـب و  : ذاب لی علیـه مـن الحـقّ   
 تروشن و بایسته از من بر او  حقّی[ثَب

  . ]شد
مٍ و ذانٍ: ذابعیب، مثل ذامٍ و ذَی .  

و گـاه  [مـا أُنِّـثَ   و رب. زر: ذَهـب  .ذهب
 شـکالۀ قراضه و : ذَهبۀ. ]شود مؤنّث می

  . أذاهب: جج. أذْهاب: ج. زر
  ــرِقَ بالرجــلُ، اذا ب ــبــذَههرُص :  

شدن چشم از بسـیار دیـدن زر در   خیره
  . کان

ــذاه ــها: بمـ ــاي : . روشـ دوالهـ
  .زراندود کرده

  . زراندود کردن: إذْهاب و تَذْهیب
  .زراندود: مذَهب

 بـذْهم تیالـذي تَ : کُمـ ع و حمرَتَـه  لُ
تدت حمرَتُه فهـو المـدمی   صفْرَةٌ، فاذا اشْ

اش اسب کمیتی که زردي بـر سـرخی  [
اش بیشـتر باشـد،   بچربد، و اگر سـرخی 

مدگویند) سرخ سیر(ی آن را م[.  
. رفـتن و گذشـتن  : ذَهب ـَـ. ذَهاب
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فالنٌ ذهب ذْمهباً حفالنی به راه و [ ناًس
  . کک: وبذُه. ]روشی نیکو رفت

بـه مـذْهِب،    :قـولهم . بـردن : إذْهاب
 المـاء و کثـرةَ  یعنُونَ بـه الوسوسـۀَ فـی   

داشـتن بـه   وسواس[الوضوء تعماله فیاس
  .]هنگام شستشوریختن آب و بسیارآب

  .ذهاب: ج. باران: ذهبۀ
  فصل الراء

پیوندکردن کاسه و : رأَب ـَـ. رأْب .رأب
ــتن  ــیرکردن و دوخ ــنهم. کفش : ارأَب بی

 حلمیان آنان پیوند ساز[أص[ .  
پاره کـه پیونـد   کفشیر و چوب: رؤْبۀ

نام : رِئاب : ج. کنند بر خنور شکسته
  . مردي

ــام : . شــکافهاي خنــور: رِئــاب ن
  . مردي
معنـاي کهـن و   [ پروردگـار : رب .ربب

درست واژه همان خداونـدگار و آقـا و   
ــوده اســت، نــه      ــاحب و ســرور ب ص

: سخن عبدالمطّلب بـه ابرهـه  . پروردگار
 تیاإلبلِ و للب بأنَا ر  یـهمحثَـل . یم :

ــذب علیهمــا ــک و صــاحبک ال تَکْ بر :
مبنــد بــر ســرور و بــر همــدمت هرگــز 

ـ  . خداوند: . ]غیدرو و هـو اسمـن   م
ـ  . ماء اهللا تعالیسأ ا و الیقال فی غیـره الّ

ــافۀ باإل ــالم أض ــاأللف و ال ــال . و ب یق
 یـا «آیـه . للصاحب الرب و لألخ الکبیـر 

ـ بأنَدخُلَها  نْموسی انّا لَ وا فیهـا  داً ما دام
أنت بفاذْه ک فقاتي أنـت و  أ، »الو رب

ا الّ کأمل ال یانِّ«هارون، بدلیل قوله، آیه
ینَفْسو قد قالوا فی الجاهلیـۀ  . »ی و أخ
ــک للمو آن نــامی اســت از نامهــاي [ل

ایـن کلمـه را بـراي جـز     . خداوند برتـر 
ــا الــف و الم   ــا ب ــه اضــافه ی خداونــد ب

ــرادر . گوینــد ــه دوســت و همــراه و ب ب
اي موسـی، مـا   «. بزرگ نیز رب گویند

هرگز بدانجا درنیاییم تـا آنهـا درآننـد،    
، یعنـی  »تو و برادرت بروید و بجنگیـد 

براسـتی کـه مـن    «دلیل تو و هارون، به
در . »جز بر خود و برادرم اختیار نـدارم 

 جاهلیــت بــه شــاه و فرمــانروا نیــز رب  
  .]گفتندمی

بـُـ. ر بتَه . پروردن: رعضَـی بر :
کشتزار خـود را سـامان داد و   [أصلَحها 
  . ]نیکو کرد

ــه و تَرَ ببــیر ــه، بمعنً بــاه: ب بــال . ر ق
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ۀَ[ وانُفْصیی رجـلٌ مـن    ]ابنُ أُمنرُبلَأَنْ ی
ـ   ـی أن قریش خیـرٌ منرُبرجـل مـن    نْ ی

در جنگ حنین، پس از تاخـت  ([هوازِنَ 
هـــوازن و پراکنـــدگی  قبیلـــۀو تـــاز 

سـوگند بـه   : مسلمانان، ابوسفیان گفـت 
صـفوان بـه او   . خدا که هوازن چیره شد

اگـر مـردي از   ) بـه دهـن   خاکت: گفت
قریش رهبـرم باشـد نیکـوتر اسـت تـا      

در سـخنی  ( هوازن باشـد  قبیلۀمردي از 
بـرایم  : خیرٌ الَـی مـن حمـرِ الـنَعمِ    : دیگر

. ])مـوي  بهتر است از داشتن شتران سرخ
 :کردننیکوکردن و تمام.  

  . ]یافتهپرورش[المرَبی : وببـُالمرْ
ــان برــرد خــدایی: ی ــه. م ــوا «آی کون
ي کنـت  أمستُهم، : رببت القوم. »ربانیینَ
هـو مـن الرُبوبِیـۀ     :بونصـر أقال . فوقَهم

کـار قـوم را بـه    . »مردان باشیدخداي«[
. دست گرفتم، یعنی بر آنهـا برتـر شـدم   

این کلمـه از معنـاي خـدایی و    : ابونصر
  . ]پروردگاري است

  . گردآمدن: تَرَبب
: رِبـاب . رباب: ج .میش نوزاده: ربی

شـاةٌ  . و هو قُرْب العهـد بـالوالدة   .مص

ربی مـن   :بوزیدأقال . ربی و أعنُزٌ رِباب
مـن المعـز و الضَـأْن     :المعز، و قال غیره

جمیعاً، و رب  یضـا  أفـی اإلبـل    مـا جـاء
ــاب اســت [ ــازه: مصــدر آن رِب ــودن  ت ب

. میش نـوزاده و بزهـاي نـوزاده   . زایش
ی نـوزاده از گوسـفند اسـت،    رب: ابوزید

از بـز و گوسـفند هـر دو    : دیگري گوید
  . ]است، و گاه براي شتر نیز آمده است

ۀ. شوي مادر: رابزن پدر: راب .  
: . دختر و پسـر زن : یبیبۀ و ربِربِ

: . ربائــب: ج. پـرورده   خانـه  در ةبـر 
  . ]دایه و پرورنده[حاضنَۀ 

ه، افْعانربـ ألْ ب ثاندـه و  ي بحته و جِد
 همـۀ [أخَذْتُه کلَّه : أخَذْتُه برُبانه. طَراءته

آن را انجام ده، یعنـی آغـاز آن، آنچـه    
. گرداگرد آن است و آنچه در آن اسـت 

  . ]آن را گرفتم همۀ
بلی و آب هر چیز که آن آب : رط
ــاثر  ــتبر[خ ــد ]بســته و س ــیر[ باش  ةش
  . ]میوه ةستبرشد

هو مرَبی . دهداروهاي پرور: مرَبیات
 برَباست رسیدهآن پرورده و [و م[ .  
بال. بسا: ر ضخاف و هو حرف یقع 
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ا علی نکـرة، یشـدد و یخفَّـف، و قـد     الّ
ل علیه التاء فتقول ربـت، و تـدخل   تدخُ

. بعـده بالفعـل   نْ یـتَکلَّم أعلیه ما لیمکنَ 
ـ ربما یود الـذین کَ «آیه داً و مشـد  ،»وارُفَ

مخفَّفا، و قد تدخل علیـه الهـاء، فیقـال    
ته رجالً قد ضرببـ . ر ا أضَـفْتَه الـی   فلم
نَصـبت رجـالً علـی     الهاء و هی مجهولۀٌ

التمییز، و هذه الهاء علی لفظ واحد فـی  
یون ربـه رجـالً   وفی الکُکَو ح. حال کلِّ

هــم أَقــد ربهمــا رجلــین، و ربو ر ،یــت
و ربهنَّ نساء، فمن وحد قال انّـه  رِجاالً، 

ن لمکنایۀٌ عن مجهولٍ، و م یـ و حقـال   د
ـ    :نّه قیل لـه أرد کالمٍ، ک وارٍمـا لـک ج، 

ـ   :فقال ـنَّ جهبر  لَکْـتوارٍ قـد م.  بو ر
عند النحویین ج و آن حرف جـرّي  [واب

، هـم  نیایـد است که جز بر سر نکره در 
نه، حـرف تـاء هـم     شود و هممشدد می
ید، و ما به دنبال آن آیـد تـا   آبر آن در 

بسـا  «. پس از آن بتوان فعـل هـم آورد  
دوست داشـتند کسـانی کـه ناسپاسـی     

گـاه  . ، هم مشدد و هم نـه »پیشه کردند
ــد  ــد و گوین ــر آن در آی ــاء ب : حــرف ه

چون آن . بسا مردانی که آنها را زدم چه

 کلمـۀ را به این هاء مجهـول افـزودي،   
را نیز بنا بر تمییز بـودن منصـوب   رجل 

سازي، و این هاء در همـه حـال بـه    می
کوفیـان ایـن هـاء را    . اسـت گونه یک 

صرف کرده و تمییز را نیز متناسـب بـا   
کنـد  نکـه هـاء را صـرف     آن. آن آورند

گوید که آن کنایه از مجهـول اسـت، و   
کــه صــرف کنــد گویــد کــه آن      آن

برگرداندن سخن است، چنانکه به کسی 
: چند کنیزك داشتی؟ بگویـد : شود گفته
نــزد . بســیار کنیزکـانی کــه داشـتم   چـه 

  . ]نحویان رب در اینجا پاسخ است
  . رِبب: ج. نوعی از گیاه: رِبۀ

  . آب بسیار و خوش: ربب
رَبفالن م :   ،النـاس ـرُبی عمجي أم

یجمهمع . ،رَبأمکانٌ م عمجفالنـی  [ي م
. آوردرا گـرد مـی   کسی است که مردم

  . ]آییجاي گردهم
لَزِمتْــه و : أربـت اإلبــلُ بمکــان کــذا 

بهأقام ت .   ـرابفهـی إبـلٌ م .  ُالناقـۀ :
الجنــوب و  . لَزِمــت الفَحــلَ و أحبتْــه

ــ: الســحابۀُ دام جــا شــتران در فــالن[ت
گزیـده  پس آنها شترانی اقامـت . ماندند
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نر مانـد و   شتر در کنار شتر ماده. هستند
بـاد دسـت راسـت    . به او مهـر ورزیـد  

  .]پیوسته وزید و ابر پیوسته بارید
  . آمدن به چیزي نزدیک: إرباب

ـ هـم أُ : رِبی، واحد الرِبیین مـن   وفلُ
ـ قاتَـلَ م  نَبِـیٍّ من  أَینْو کَ«هآی. الناس ه ع

آنهــا هــزاران از مــردم [» یــرٌثکَ رِبیــونَ
ــتند ــا پیــام و چــه«. هس بري کــه بس

خدامردان بسیاري به همراهش کـارزار  
  . ]»کردند

گاو یـا   گلۀ[گاو دشتی  هپار: ربرَب
  . ]آهوي وحشی

پنج قبیله از عـرب کـه یکـی    : رِباب
و هم ضَبۀُ و ثَور و عکْلٌ و تَیم . اندشده

يدوا بذلک ألو انّ. و عمسوا ما سنّهم غَم
أیبٍّ و تَحالَفوا دهم فی ربـه ایـن   [علیه ی

نام نامیده شدند چون دستهایشـان را در  
خرما فرو بردنـد و بـرآن سـوگند     ةشیر

و النسبۀُ الیهم . ]پیمان شدندخورده و هم
نّـک اذا  مـنهم ربـۀٌ، أل   نّ الواحدربی، أل

نسبت الشـیء الـی الجمـع رددتَـه الـی      
المساجد مسجِدي،  الواحد، کما تقول فی

تکونَ سمیت به رجـالً فـال تَـرده    نْ أا الّ

  ،الی الواحد، کما یقال فی أنْمارٍ أنْمـارِي
 البِیالبٍ کزیرا هرگـاه  چیـزي   [و فی ک

را به جمع نسـبت دهـی، نخسـت آن را    
گردانـی، مگـر اینکـه    به واحدش برمی

مردي را به جمعی نسبت دهی، در ایـن  
  .]گردانیآن را به واحدش برنمی هنگام
عهـد و  : جعبه تیرهاي قمار: ابۀرِب
و از [و منه قیل للعشُـورِ رِبـاب   . پیمان

پیمـان  نفري همگروههاي ده: اندآن گفته
  . اهل عهد: أرِبۀ. ]هستند

و قد تکـون أسـود   . ابر سپید: رباب
: . واحدها ربابـۀ . ]گاه هم سیاه است[

  . نام زنی معروف
ـ : مرْتَبـۀ . پایـه : رتْبۀ .رتب و نیـز  . کک

قـال  . جاي دیدبان بر سر کوه و بلنـدي 
فی الجبل و الصـحاري   براتالم :الخلیل

هی األعفیهـا العیـونُ و     الم التی تُرَتَّـب
ــاء  ــد[الرُقْب ــا و  : گوی ــب در کوهه مرات

دشتها بلندیهایی اسـت کـه دیـدبانها و    
  . ]شوندنگهبانان در آنجا گمارده 

کـردن درجـات هـر    راسـت : ترتیب
   .چیزي

. ایسـتادن  جاي بر: ]رتَب ـُـ[رتوب 
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  :در وادي بودن .تَبر : ـتثَب .  تَـبر
برجـاي  [انْتَصب انتصـابه  : رتُوب الکَعبِ

قـوزك پـا را جـا    . ایستاد و پابرجا شـد 
ــرافرازي را   ــواري و س ــداخت، بزرگ   ان

  . ]پا داشتبه
بثابت : أمرٌ رات کـار اسـتوار و   [قار

  . ]پابرجا
  . ثابت: تُرْتَب، علی تُفْعل أمرٌ

ما فی هذا األمر رتَـب  . سختی: رتَب
 تَبدر این کار نه سختی اسـت  [و ال ع

دو انگشت سبابه و  میانۀ: . ]و نه رنج
گـاه هـم آن را   [یسـکَّنُ   و قـد . وسطی

زمـین بلنـد و   : . ]رتْـب : ساکن کنند
ــۀ. برآمــده تَبو  :کقولــک. کــک: ر جرد

  . درجۀٌ
 :، و یقال لهالحرام اهللاِ شهرُ: رجب .رجب

د تعظیمـاً لـه   نّهم کانوا أشَرجب مضَرَ، أل
  زیــرا ایــن مــاه را بســیار بــزرگ     [

ــی ــتندم ــونریزي و ( داش و آن را از خ
: ج. ])داشــتندزشــتکاري پیراســته مــی

بـزرگ  : . شکوه داشـتن : . أرجاب
را  آن[هبتُـه و عظَّمتُـه   : رجِبتُـه . داشتن

ــتم   ــزرگ داش ــکوه و ب رجبتُــه و . بش

   .]کک: تَرَجبتُه و أرجبتُه
  .ماه رجب و شعبان: رجبانِ

و تَطْهیـر و  [ تعظـیم کـردن  : تَرْجیب
خرمابن پیراسته از : نَخْلٌ مرَجب. تَنْظیف
و منـه  . ]هـاي خشـک  هـا و میـوه  شاخه

هـذه   :یقال. ترجیب العتیرةِ، و هی ذبحها
ـ  تأی تـارٍ   امو از آن اســت[رجیـبٍ و تَع :

کردن گوسـفند بـراي خـدایان در    برخی
اکنـون  : گوینـد . ماه رجب، در جاهلیـت 

ــی ــام برخ ــی  هنگ ــردن و گوسفندکش ک
. ستون نهادن درخت پربار را: . ]است

أنــا عــذَیقُها  :المنـذر  قـال الحبــاب بــنُ 
برَجالم .و رب     للشـجرة جِـدار ـینمـا ب

حباب [لضعفها و کثْرة حملها  علیه دمتَعتَ
) ص(پس از درگذشـت پیـامبر  (منذر  بن

ــپاري او در روز   ــیش از خاکســ و پــ
مــن همــان نخــل پربــار : گفــت) سـقیفه 
و  بـزرگ  ةیعنی خـانواد ( هستم پیراسته

تصغیر در اینجـا بـراي   . نیرومندي دارم
دلیـل  گاه براي درخت، بـه ). تعظیم است

سستی آن و بسـیاري بـارش، دیـواري    
]. کنند تا بـه آن اسـتوار ایسـتد    پا میبر

رجب، مثـال  : ج. ]درخت یۀپا. [ا: رجبۀ
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   .منسـ: رجبِیۀ من النخل. رکْبۀ و رکَب
ــۀ بجــرگ: ر ــز دام گ ــد : . نی پیون

: ج. کـک : راجِبـۀ . نزدیـک سرانگشـت  
واجِبر .ثم راجِمالب تحتها ثم  األشـاجِع ،

ــی   ــی الالت ــیو ه ــ تَل ــد پ[ف الکَ یون
سرانگشتان، سپس پیونـد دوم زیـر آن،   
و آنگاه پیوند سوم که بـه کـف دسـت    

  . ]نزدیک است
ــاب ــانی: أرج ــم. رودگ ــرف و ل یع

اصمعی واحـد آن را  [األصمعی واحدها 
  . ]نیافته است

: رحابۀ. فراخی: رحب ـُـ: رحب .رحب
بلـد رحـب و أرض   . نـع : رحـب . کک

ت سعۀً و أهالً بأص: مرْحباً و أهالً. رحبۀٌ
شهر بـزرگ،  [حش وتَستَ فاستَأْنس و ال
ــراخ ــین ف ــانی و  . زم ــه فراخــی و آس ب

بستگان و آشنایان رسـیدي، پـس آرام   
. ]گیر و ترس و بـیم بـه خـود راه مـده    

  . مرحبا گفتن: حیبرْتَ
حابر رددیـگ پهـن و   [واسـعۀٌ  : ق

  . ]فراخ
  . پهلو ترین استخوانهايپهن: رحبی

ــب ــیارخوار: رحیِ ــو رح. بس ــب ه ی

سـینه و  او فـراخ [واسع الصـدر  : الصدرِ
  . ]شکیباست

سـعۀُ أقْطـارِ األرض   : رحائب التُخومِ
گشادگی و فراخی نشـانها و مرزهـاي   [

  . ]هاي زمینکرانه
تبحو أر الدار تبحر :تعقـال  . اتَّس

م رحـبک  أ: الخلیل قال نصـر بـن سـیار   
   ،یــان ــۀ الکرْم ــی طاع ــدخولُ ف  ي أأال

یجیء فی  قال و هی شاذّة، و لم. وسعکم
الصحیح فَعلَ بضم العین متعدیاً غیـره، و  

ــأ ــه م ــوا فی ــد اختلف ــلّ فق ــال . ا المعت ق
ــائی ــال   :الکس ــه، و ق ــه قَولْتُ ــل قُلْتُ أص

و ال . ينّه یتعـد الیجوز ذلک أل :سیبویه
قول طویـلٌ  نّک تأکذلک طُلْتُه، أال تَري 

خلیل گوید که نصـر  . خانه فراخ گردید[
آیـا درآمـدن   : بن سیار چنین گفته است

ــر شــما   ــه فرمــانبرداري از کرمــانی ب ب
بسـیار کـم    گونه این :خلیلنمود؟ آسان 

افعـال  العـین در   گویند و فعـل مضـموم  
، و امـا  صحیح و متعدي جـز آن نیامـده  

کسـائی  . در افعال معتلّ اخـتالف اسـت  
داند و سیبویه آن را قَولْتُه می اصل قُلْتُه

. شمارد زیـرا متعـدي اسـت   را روا نمی
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طُلْتُه نیز ماننـد آن نیسـت، زیـرا از آن    
  .]طَویل را داري کلمۀ

و یقـال فـی زجـر    . وسـعتُه : أرحبتُه
ي أالبعیر و الفـرس أرحـب و أرحبِـی،    

. آن را فـراخ کـردم  [تَوسعی و تَباعدي 
فـراخ  : شتر و اسب گوینـد  هنگام راندن

  .]رو و دور شو
 ـۀُ المســجدبحتَه  : رفراخنــاي [سـاح

  . رحب و رحبات و رِحاب: ج. ]مسجد
. کوچکی از همـدان  قبیلۀ: بنو رحبٍ

بحدانقبیله: أرمالیهـا   . اي از ه ـبتَنْس
شـتران أرحبِـی   [األرحبِیات مـن اإلبـل   

  . ]اندمنسوب به این قبیله
  . بزرگ اهل مصر پیمانۀ: إردب .دبر

  . بزرگ پختۀخشت : إردبۀ
ــرْزاب .رزب ــت = مـ ــزاب، و لیسـ میـ

. ]اي ناشیوا بـراي نـاودان  واژه[بفصیحۀ 
 :رازیب: ج. کشتی درازم .  

بزل. کوتاه: إرحقٌ بجِرْدلْحو هو م .
 ،بزإر کَبو آن پیوسـته  [ي ضَخْم أو ر
ــل  حــه جِرْد . اســت) درشــت و ســتبر(ب
  .]زانوي درشت

مرْزبـۀ، بتخفیـف   . کوبکلوخ: إرزبۀ
  . کک: الباء

األسد . مع. فار. جمع مرزبان: مرازِبۀ
له  :له مرْزبۀُ کذا، کما یقال. مرْزبانُ الزَأْرةِ

. زار اسـت شیر مرزبان بیشه[دهقَنَۀُ کذا 
: مرزبانی اینجا با اوست، چنانکه گویند

  .]اینجا با اوست) کدخدایی(هگانی د
نشستن  تک به: ]رسب ـُـ[رسوب  .رسب

فـرورفتن چشـم بـه    : . چیزي در آب
  . مغاکی

 ـوبسر ـ   : سیف ۀ یبرِمـاضٍ فـی الضَ
بنشـیند و   آمـاج شمشیري کـه در دل  [

  . ]پنهان شود
  . اي از عربقبیله: بنو راسب

باران : . نوعی از سدر: راضب .رضب
  .آب دهن: رضاب. روریختهبیکبار ف

  . و هو خالف یابِس. تر: رطْب .رطب
ـ  . رطوبۀ رطْـب و  . تـري : رطُـب ـُـ

: یب و ریش رطیبطغُصنٌ ر .نع: رطیب
تـر و تـازه، و زنـدگانی     شـاخۀ [ناعم 

  . ]آسان و گوارا
رطــب : . گردانیــدن تــر: تَرْطیــب

  . خورانیدن
ــوب ــۀ : مرط ــاحب رطوب داراي [ص

  . ]تري، تر
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  . رِطاب: ج. سپست تر: رطْبۀ
سپســـت تـــر : رطْـــب و رطـــوب

بـه  [رطَبت الفـرس  . خورانیدن ستور را
  . ]اسب یونجه خورانیدم

ــب ــر: رطَ ــاي ت ــاب: ج. خرم . أرط
  . رطَب و رطَبات: ج. یکی: رطْبۀ

أرطَـب  . خرما ةرسیدن غور: إرطاب
رطَـب  : . ]خرما رسـید  ةغور[البسرَةُ 

أرطَب النخـلُ  . بر نخل استشدن آنچه 
  . ]آنچه بر نخل بود رسید[

 کثیـرةُ : أرض مرْطبۀٌ. تر گیاه: رطْب
  . ]زمین پر از گیاه تر و تازه[ الکَلَإِ

رعبتُـه فهــو  . ترســانیدن: رعـب  .رعـب 
او [و التقل أرعبتُه . ي أفْزَعتُهأمرعوب، 

ایـن  . را ترساندم، پس او ترسیده اسـت 
: ترْعابـۀ . ]بـاب إفعـال نگـو    معنا را در

  . ترسنده
برَعالم نامقَطَّع : سکوهان پـاره [الم-

  . ]پاره
  .اي از کوهانپاره: ترْعیبۀ

ــرُقْالــذي ی: رعیــب ــما  طُ سفربــه [د
پرچربی که چرك و چـربِش از او فـرو   

  .]ریزدمی

الحوض تبعلَأْتُه : رآبگیـر را پـر   [م
سـیلی  [ي ملَأُ الوادی: راعبسیل . ]کردم
  .]سازد را پر رودبارکه 

یبعر نامس :مـ تَم ئٌ سلکوهـان  [ین م
  . ]پرگوشت و فربه

: رعبوبـۀ . بـددل و ترسـنده  : رعبوب
ــاال ــی. زن ســپید درازب ــوعی از : راعبِ ن

  . نث: راعبیۀ. کبوتر
ــب ــۀ  .رغ غَبــب و ر ـ . رغَ ــ ــب ـَ غر :

و ارتَغَبـت فیـه   رغبت . خواهانی نمودن
لم أُرِده و : رغبت عنه. ]خواهانش شدم[

آن را [أَرغَبنیِ و رغَّبنیِ فیه . زهدت فیه
مــرا . نخواســتم و از آن چشــم پوشــیدم

  . ]خواهان آن ساخت
ایـن واژه  [، من الرَغْبۀ رغَبوترجل 

آنچه . هم آمده است قاموسو  لسان در
: غبـوب ر: آمده چنـین اسـت   صحاحدر 

  .]زاري و خواهش مرد خواهنده به
: . رغائب: ج. عطاي بسیار: رغیبۀ

حوض رغیـب  . کک: رغیب. شکم فراخ
، و سقاء رغیب و فرس رغیـب الشَـحوةِ  

آبگیر فـراخ و مشـک   [ي واسع الخَطْوِ أ
  . ]گامفراخ و اسب فراخ
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. شـره و آز نمـودن  : رغُب ـُـ. رغْب
ـ  فهـو  . ]شـگون نـدارد   آز[ؤْم الرُغْب شُ

خـواه  پس او زیـاده [ي حریص أرغیب، 
  . نرم شدن هر چیزي: . ]است

  . زمین نرم: رغاب
. دارنـده چشـم : . نگهبان: رقیب .رقب
 :موکَّل . النجم :الذي یغوعه لُبطُ یب

لُقابِما ی هـا اإلکْلقیبا ریـل، اذا  ه، مثل الثُرَی
هی غاب تتلک طَلَع اي که بـا   ستاره[ت

رود،  برابرش فـرو مـی   ةبرآمدنش ستار
مانند ثریا که برابر اکلیل است و هرگاه 

تیــر : . ]برآیــد اکلیــل ناپدیــد گــردد
  . سیوم از قمار

ــان ــۀ، رِقْب ــوب، رِقْب ـــ. رقُ ــب ـُ   : رقَ
جــاي : مرْقَــب و مرْقَبــۀ. داشــتنچشــم
  . بر بلندي دیدبان

. کـردن بـین یکدیگر را نگـاه : مراقَبۀ
در کـارش از  [خافَه : راقَب اهللاَ فی أمره

  . ]خدا ترسید
. کـک : إرتقـاب . داشتنچشم: تَرَقُّب

انْ  نْ تقـولَ أو أرضاً، و هـو  أأرقَبتُه داراً 
ی فهی لبمت قبلک فهی لک، و انْ مت قَ

االسـم منـه الرُقْبـی، و هـی مـن       و. لی

منهمـا یرقُـب    واحـد  نّ کـلَّ المراقَبه، أل
اگـر  : و آن اینکه بگویی[موت صاحبِه 

پیش از تو مردم آن خانه یا زمین بـراي  
تو است، و اگر تو پـیش از مـن مـردي    

رقْبـی  . آن خانه یا زمین براي من اسـت 
اســم آن اســت از فعــل یکــدیگر را    

داشـتن و پاییـدن، زیـرا هـر یـک       چشم
  .]مرگ دیگري را چشم دارد

ــۀ قَبــردن: ر ــپس گ ــب و : ج. س رقَ
  .بنده: . بات و رِقابرقَ

. کــک: رقَبــانی. ســتبرگردن: أرقَــب
ـ الع تُلَقَّـب والعرب . علی غیر القیاس ج م

و تازیـان  [نّهـم حمـرٌ   ، ألدبرِقاب المزاوِ
دلیل رنگ سرخشان رِقاب  را بهرومیان 

  . لقب مردي: الرَقیِبۀ ذو. ]المزاود نامند
و . زنی کـه او را بچـه نزیـد   : رقُوب

. ]مرد هم مانند آن اسـت [لک الرجل کذ
 :   زنی که چشم بر مـرگ شـوي دارد
شتري که به آبخـور  : . جهت میراثبه

  . و حوض نزدیک نیاید در انبوهی
 پوستی که از جانب گردن باز: مرَقَّب

  .کنند
که نگهبـانی رخـت و بـار     آن: رقّابۀ
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  . کاروان کند در غیبت ایشان
: رِکْبۀ. نشستنبر: رکب ـَـ. رکُوب .رکب

  . نوعی از برنشست
مرَّ بنـا راکـب، اذا کـان علـی بعیـر      

و حمـار  أخاصۀً، و اذا کان علی فـرس  
س علی حمار، و قیل و فارِأس یقال فارِ

س بـل یقـال   الیقال الراکب الحمارِ فـارِ 
 ــار مســواري از کنــار مــا گذشــت، [ح

هنگامی که بویژه سوار بر شتر باشـد، و  
: اسـب یـا خـر بـود، گوینـد      اگر سـوار 

بـه  : گفتـه شـده  . فارس یا فارس بر خر
خرسوار نه راکب گوینـد و نـه فـارس،    

  . ]بلکه حمار گویند
. شترسواران ده عدد و افـزون : رکْب

ــلّ مــن الرَکْــب، و : رکَبــۀ. أرکُــب: ج أقَ
جمـع  : رکْبـان . أکثر من الرَکْـب : أُرکُوب

  . به زانو زدن: . من الرَکْب
. فّارجمع راکب، مثل کافر و کُ: ابرکّ

آنـان مسـافران   [ و هم رکّـاب السـفینۀِ  
  . ]اندکشتی

  . برنشستنی از ستور و کشتی: مرْکَب
شتران کـه بـدان سـفر کـرده     : رِکاب

از لفـظ  [ال واحد لهـا مـن لفظهـا    . شود

رکُب، مثل کتـاب  : ج. ]خود واحد ندارد
نّـه  أل، یزیـت رِکـابِ  . السرْجِ . و کُتُب

پاالن  حلقۀ[یحمل من الشام علی اإلبل 
. که پاي در آن نهند و بر زیـن نشـینند  

ــرده     روغنــی کــه بــر شــتران از شــام ب
  .]شودمی

مـا لـه   . برنشسـتنی : رکوب و رکوبۀ
و قرائـۀ  . رکوبۀٌ و ال حمولَۀ و ال حلوبۀ

یضاً أرکوبۀُ . »فمنها رکوبتُهم«هآی: عائشۀ
نـه  [کّۀ و المدینۀ عند العـرْج  ثَنیۀٌ بین م

ستوري دارد که بر آن سوار شود، و نـه  
آنچه بارش را برآن ببرد و نه آنچـه آن  

ــه جــاي رکــوب. را بدوشــد  ،عایشــه ب
و از آن «: رکوبــــۀ خوانــــده اســــت

نیـز  . »است سـواري ایشـان  ) چارپایان(
وخمی در راه میان مکه و مدینه در پیچ

  . ]کنار وادي عرج
سپرده راه پی[مرْکوب : طریقٌ رکوب

  . ]و هموار
شتر ماده[للرُکوب  حلُصتَ: ناقۀ رکْبانَۀ

  .]سواري شایستۀ
ــرُ هالم ــب ــه : أرکَ ــت رکوبِ حــانَ وق

ــره [ ــواري دادن کـ ــام سـ ــب هنگـ اسـ
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أعطیتُه رکوبـاً  : الرجلَأرکَبت . ]فرارسید
سـواري بـه آن مـرد     یسـتۀ ستوري شا[

  . ]دادم
نخـل   تنـۀ آنچه بـر  : راکوب= راکب

  . برآید از شاخ
  . گناه کردن: ]الذُنوبِ[ارتکاب 

ــۀ کْبــو: ر ــات، : ج. زان کَبــات، ر رکْب
کـان   مـا  و کـذلک کـلُّ  . رکُبات و رکَب

 الیـاء فـانّهم ال   واتا فـی ذَ علی فُعلَۀ، الّ
حالعـین منــه بالضــم، و   ی رِّکـون موضــع

ــاعف    ــی المض ــذلک ف ــۀو در [ک  هم
ه نیز چنـین اسـت،   هاي بر وزن فُعلَ کلمه

الفعـل  عـین . جز آنها که حرف یاء دارند
هاي با حـرف یـاء، و نیـز    گونه کلمهاین

ــه ــموم  کلمـ ــاعف، را مضـ ــاي مضـ   هـ
  . ]کنندنمی

ـ  . زانوبزرگ: أرکَب ضَـرَبه  : رکَبـه ـُـ
  . ]با زانویش به او زد[برَکْبته 

 ة خاصۀً عندهی للمرأَ و. زهار: رکَب
نـزد  [هو لهما جمیعاً  الخلیل و قال الفراء

زنان اسـت،   ةخلیل این کلمه تنها دربار
  . ]و نزد فراء براي زن و مرد هر دو

رکَّبت الفَـص فـی   . برنشاندن: ترکیب

نگین [م فترکَّب هلَ فی السصالخاتم و النَ
ــر   ــان را در تیـ ــتر و پیکـ را در انگشـ

. ]نشاندم، آنها هم در جاي خود نشستند
  . بفهو مترکَّب و مرکَّ

فالنٌ کریم . األصل و المنْبِت: المرَکَّب
کریم أصـلُ منْصـبِه فـی قومـه     : المرکَّبِ

پایگاه فالنـی در میـان   . بنیان و ریشه[
  . ]قومش بلند است

کساء . أرانب: ج. خرگوش: أرنَب .رنـب 
نَبؤَرـ : م رِ األرانبطَ غَزْلَه بوبالذي خُل .

کـه نـخ آن بـا     ايجامـه [أرض مؤَرنبۀٌ 
ــد   ــه باشـ ــوش آمیختـ ــرك خرگـ   . کـ

  . ]زارخرگوش
ــۀ نَبخرگــوش مــاده: أر . : طــرف

  . بینی
. ترسیدن: رهب ـَـ. رهبۀ و رهب .رهب

رهبوت خیرٌ مـن  . مرد ترسنده: رهبوت
موتحخیرٌ من : ر بـ ألَأَنْ تُرْه رْحم نْ تُ

ه شوي بهتر از آن است کبیم داده اگر [
  .]دلسوزي کنندبر تو 

ــه و اســ  بهرْتَأرهاو را [أخافَــه : هب
  . ]ترساند

. رهبان: ج. پارساي ترسایان: راهب
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  . مص: رهبۀ  و رهبانیۀ
  . پرستش: ي تعبدأترهب، 

 :عـین المعـانی  قال السـجاوندي فـی   
ــم فــی آیــه ــمم الیــک  و«الرُهــب الکُ اضْ

ب  ک من الرَهـناحأ، »ج  و . ي مـن الکُـم
ر    هی لغۀ بنی یـمسـجاوندي  [حنیفـۀ و ح

دانـد  ي آسـتین مـی  امعن کلمه رهب را به
و دســتت را از آســتین بــه خــود    «در 

ــردم  . »بچســبان ــان م ــه در زب ــن کلم ای
. ي آسـتین اسـت  امعن حنیفه و حمیر به بنی
وضَعت الشیء فی رهبِـی، أي فـی   : یقال
  . ]کُمی

ـ  : . الغر ناقۀ: رهب . کپیکـان تن
  . رِهاب: ج

  . استخوان دامن سینه: رهابۀ
وبۀِ فالن الیقوم برُ. حاجت: روبۀ .وبر

ــه،  ــاي [ي بحــاجتهِم أأهل فالنــی نیازه
: . سـازد خود را برآورده نمی ةخانواد

مـن  [ ا اذْ ذاك غالم لیس لی أنَ. عقل
  .]بودمخرد  بیآنگاه جوانی 
شُـب  : شـیر، مثَـل   مایـۀ : روبۀُ اللبنِ

لُـب حلَبـاً   حأُکما یقـال  . ه  وباً لکشَ
شوربایی درست کن، آبـش  [لک شَطْرُه 

شیري بـدوش،  : چنانکه گویند. براي تو
ــراي تــو  را  ســخنایــن (نیمــی از آن ب

هنگــام انگیخــتن بــه کــاري بــه همــراه 
ــلِ . )]برابــري در بــازده گوینــد : اللی

: الفَـرَسِ  . ]اي از شبپاره[طائفۀ منه 
أعرْنـی روبـۀَ فَرَسـک    . مهماؤُه فی جِما

شدن شیر بر سـر  آبی که پس از ماست[
آن آب را به من عاریـه  . پیمانه گردآید

  . ]بده
خفـتن شـیر و   : ]راب یـرُوب [روب 

. ]ماسـت [جغرات : رائب. جغرات شدن
  . ]شیر را ماست کردم[روبت اللبنَ 

  . خنور جغرات خوابانیدن: مرْوب
. عقلُه و رأْیـه  طَلَتَذا اخْا: راب الرجلُ

آن مـرد شـوریده و   [بـاً  یت فالنـا رائ رأَ
فالنی را گیج و شـوریده  . سرگردان شد

  . ]یافتم
ــی  ــوم روبـ ــسِ  : قـ ــراء األنْفُـ خُثَـ

المختلطون، و هم الذین أثْخَـنَهم السـیرُ   
ـ   ]یقال[تثقلوا نوماً، و فاس شَـرِبوا الرائب 

ته، و مردم شـوریده و سرگشـ  [فسکرُوا 
انـد کـه خسـتگی سـفر از     آنان کسـانی 

پایشان انداخته و به خواب سنگین فـرو  
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ماســت ) نیــز گوینــد کــه(انــد، و شــده
ــیج و   ــد مســتان گ ــد، پــس مانن خوردن

سرگشته، [واحد : روبان .]سنگین شدند
ــا از ســیري سســت جــان از خســتگی ی

واحـده رائـب،    :قال األصـمعی . ]بسیار
لْکَیمثل هالک و ه .  

  . شک: ریب .ریب
ــۀ افکنــد: رِیب ــه شــک : . آنچــه ب

  .تهمت
ـ : رابنی فالنٌ رِیبمنه ما ی ک اذا رأیت

ـ  :هذَیلٌ تقـول  و. و تَکْرَهه نی فـالنٌ  أراب
هنگامی که از او چیـزي بینـی کـه در    [

و هـذیل  . گمان افتی و ترا ناپسند آیـد 
  . ]دنهمین معنا را در باب إفعال گوی

ــو  صــار: أراب الرجــلُ ــۀٍ، فه ذا رِیب
آن مرد در گمان افتـاد، پـس او   [مریب 

شـک فیـه   : تاب فیـه ار. ]گمانمند است
  . ]در آن به گمان افتاد[

یت منه ما یرِیبـک  اذا رأَ: استَرَبت به
  . ]از او چیزي دیدم و به گمان افتادم[

حـوادث  : المنُـونِ  . حاجت: ریب
  . روزگار

  

  فصل الزاء
ما  لَماذا ح: لرجلُ و ازدأَبزأَب ا .زأب

ییقُط الم رَعشْو أس هنگامی که آنچه [ی
:  .]شـتاب بـرود   تواند بردارد و بهمی
شــتابزده آب [شُــرْباً شــدیداً   برِشَــ

  . ]بسیاري نوشید
  . ریش، به لغت یمن: . نره: زب .زبب

  . درازي موي و بسیاري آن: ذَبب
بــرٌ أز ــون األ و ال. بعی ــیک ا زب الّ

، ه شُـعیرات یبنّه ینْبت علی حاجِنَفوراً، أل
شتر مـودراز جـز   [فاذا ضربتْه الریح نَفَرَ 

ــایش   ــرا گــرد ابروه ــده نباشــد، زی رمن
آیـد و هنگـامی   موهاي کوچکی در می

وزد آزرده شـده و  که باد بـر آنهـا مـی   
عام . نع: ة زباءو امرأَ رجل . ]رمدمی
 :لفسال فراخ بسیارع.  

  .جزیره ملکۀنام : زباء
ـ  : مثَـل . موش کـر : زبابۀ ـرَقُ من أس

: نادانی کسی گوینـد سخن از در [ زبابۀٍ
و  صـحا [زبـاب  : ج. ]کرتر از موش کر

  . ]زباب: لسان
 الشــمس ــتبللغــروب  : أز نَــتد

  . ]خورشید به غروب نزدیک شد[
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 زبب فـالنٌ . یکی: زبِیبۀ. مویز: یبزبِ
فالنـی انگـورش را مـویز    [بِیباً زْبه تَعنَ

  . ]کرد
زخمـی  [فی الید  قَرْحۀٌ تخرج: زبِیبۀ

کفـک  : یبتانِبِز. ]که در دست پدید آیـد 
ـ . دو کُنج دهن حتـی زبـب    فـالنٌ  متکلَّ

ــدقاه  ــه  [شَ ــت ک ــخن گف ــدازه س آن ان
  . ]هاي دهانش کف برآوردگوشه
از  نـوعی : زبـزَب . مار: یبتینِالزَبِ ذو

  . شتیک
صار ولد الناقـۀ  . سطبر: زخْرُب .زخرب
ـ تَاکْ ه واذا غَلُظَ جسـم : زخْرُباً ـ حلَ زَنَ ه م

شــتر درشــت و گوشــتش افــزون بچــه[
  . ]شد

: . صـیاد  ةکـاز : زرب و زرِیبۀ .زرب
بـراي  [ـُــ  الغَـنَم  زربـت  . آغل گوسپند

  . ]گوسفندان آغل ساختم
الصـــائ بانْـــزَره فیـــ اذا دخـــلَ: د

  . ]شکارچی به کمین خود درآمد[
الموضع الذي یکْتَنُّ فیه : زرِیبۀُ السبعِ

اي که جانور درنده در آن کمـین  بیشه[
  . ]کندمی

رابِیهابالشچه: ز .  

و هـو  . نـوعی از ادویـه  : زرنَـب  .زرنب
  . فَعلَلٌ
: زعـب . اي از مـال پـاره : زعبـۀ  .زعب
دفَعـت لـه   : مـال زعبتُه زعبۀً من ال. مص

  دفَعتُــه : ی زعبــاًزعبتُــه عنِّــ. قطعــۀً منــه
او را . اي از دارایـی را بـه او دادم  پاره[

  . ]از خود راندم و دور ساختم
الشیء تبعداز :اذا حـرَّ بـه   . تـه لْمم

 عدافَتَی: جاءنا سیلٌ یزْعب زعباً. فازدعبه
رفته و بـردم آن چیز را برگ[ي فی الواد .

ــت  ــارش گذشــت و آن را برداش . از کن
سیلی آمد که رودخانه پر شد و آبهـاي  

  . ]هم پیچید آن در
 عبِـی و منه سـنانٌ زا . هانیزه: زاعبِیۀ

ــت[ ــرنیز: و از آن اس ــز ةس ــد و  ةنی بلن
  . ]پهن

سیلٌ . کَثْرَتُه و تَدافُعه: ازلعباب السیلِ
  بزیادة الـالم ،بزْلَعاري سـیل و  بسـی [م

  .]سیل خروشان. پیچیدگی آبهایش درهم
  . نام مردي: زِغْبان .زغب

و  ]جوجه[مویهاي زرد چوژه : زغَب
ــز آن ــب . ج ــراخٌ زغْ ــوژه: ف ــاي چ ه
زغَّب الفَرْخُ، و أزغَب الکَـرْم،  . زردموي
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کـرك  [و ذلک بعـد جـرْيِ المـاء فیـه     
جوجه بسیار شـد، و درخـت رز بـرگ    

از آب خـــوردن بـــرآورد، و آن پـــس 
  .]درخت است

ـ اذا نَ: ازلَغَب الشَـعرُ  بت  بعـد لْـقِ الح 
 . ]در آیـد پس از سـتردن  مویی که [

جوجـه  [یشُه، بزیادة الـالم  رِ علَطَ: الفَرْخُ
  . ]کرك و پر درآورد

بــول : . آب بســیار: زغْــرَب .زغــرب
  . بسیار
: زقَبت الجرَذَ فی جحـره فانْزَقَـب   .زقب
: طریـقٌ زقَـب و زقُـب   . تُه فـدخلَ أدخَلْ

 موش را درون سوراخش کـردم، [ضَیق 
راه تنگ و . آن هم درون سوراخش شد

  .]باریک
مرَّ فالنٌ و له أزیب . نشاط: أزیب .زیـب 

ي مـرَّ مـرّاً   أمنْکَرَةٌ، یوصـف بالتأنیـث،   
این کلمه بـا صـفت   [سریعاً من النشاط 

ــیف مــی   ــث توص ــودمؤن   فالنــی . ش
ــالی ــت   درح ــگفتی داش ــادي ش ــه ش   ک

: . پسـرخوانده : . ]شتاب گذشتبه
ــان صــبا و : . دشــمنی ــاء کــه می نکب

ی من فالنٍ نذَأخَ. ترس: . جنوب وزد
 ،بیأاألز ترسـیدم  از فالنـی [ي الفَزَع[ .

 :آب بسیار .  
  فصل السین 

ـ  . سـأْب  .سأب خبـه کـردن   : سـأَب ـَـ
. وبسـؤُ : ج. خیک: . چندانکه بمیرد

و آن [و هو سقاء العسـلِ  . کک: مسأَب
  . ]خیک عسل است

ــقاء الس تــأَب تُه : ســع ســک را [و خی
  . ]گشاد کردم

ـ . سب .سبب : . دشـنام دادن : سب ـُـ
  . بریدن

ي أسـبۀٍ،   ذُنْیته ممارأَ. روزگار: سبۀ
زم نٍ من الـدـنَۀٍ کقولـک منـذ   . رهو . س

چندي اسـت کـه   [الدهر مضَت سبۀٌ من 
از : ماننـد اینکـه بگـویی   . اماو را ندیده
روزگـاري   .)ام او را ندیـده (سال پـیش  
طَعنَـه فـی   : سـبه . کون: . ]سپري شد

  . ]ش زدسرینبه [ي إسته و دبره أالسبۀ، 
یکدیگر را دشـنام دادن : تَساب . :

  . بسیاردشنام: رجل مسب. بریدن از هم
ــبۀ ــا :س ــردم او را  آن: . رع ــه م ک

  . دشنام دهند
که مـردم را بسـیار دشـنام     آن: سببۀ

  . دهد
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بدستار: س . : معجـر . : جامـۀ 
: ج. رسن، به لغت هذیل: . کتان تنک

دشنام : . مرد بسیاردشنام: . سبوب
  . مرد

و  سبوب: ج. کتان تنک جامۀ: سبیبۀ
ببائس .  

ه یقـال  نّأل. یدهشتران گز: إبل مسببۀٌ
زیــرا [ هــا اهللاُلَجــاب، قاتَلهــا عنــد اإلع

خداونـد  : هنگام شگفتی از آنهـا گوینـد  
  !]آنها را بکشد

بیـنهم أُسـبوبۀٌ   . دشنام معتاد: أُسبوبۀ
دشنامی است کـه   شانمیان[یتَسابون بها 

  . ]همواره به هم گویند
هرچـه بـدان بــه   : . رسـن : سـبب 

 پیوند خویشی: . دیگري پیوسته شود
وصــلۀٌ مــن مــودةٍ و : بینــی و بینَــه [

و » «وتَقَطَّعت بهم األسباب«آیه . غیرها
 .]»پیوندها میانشان گسسـته شـود   همۀ

نواحیهاي : ماواتأسباب الس. أسباب: ج
   .آسمان

ــبیب ــاختن : تَس ــبب س ــم. س سب ب
  . هو اهللا تعالی: األسبابِ

  . و دمموي پیشانی و فَش : سبِیب

و بلد سباسب  بلَد . بیابان: سبسب
آب، سرزمین بـا  سرزمین بیابانی و بی[

  . ]بیابانهاي پهناور و هموار
  . روز عید جاهلیت: یوم السباسب

ــبابۀ ــت: س ــهادت و آن را  انگش ش
  . سبحۀ نیز گویند

سحاب و سحب : ج. ابر: سحابۀ .سـحب 
  .و سحائب

سـحبت  . کشیدن]: ـَـ سحب[سحب 
بحی فانْسلذَی :رَجرَّردامـنم را  [ تُه فانْج

سـخت  : . ]کشیدم، آن هم کشیده شد
  . خوردن و سخت آشامیدن

مرد [أکولٌ و شَرُوب : أُسحوبرجل 
  . ]پرخور و پرنوش

أدلَّ : علیه بسحتَ. ناز کردن: تسحب
  .]برایش ناز کرد[

ــحبانُ ــردي : س ــام م ــه ن ــروف ب مع
  . فصاحت
از رامـک و  [گردنبنـد  : سخاب .سـخب 

. جـواهر باشـد  بیکه  ]میخک و جز آن
  .سخُب: ج

  . بر یک جهت رونده: سارِب .سرب
جـه  وتَ: سـرَب ـُــ الفحـلُ   . سرُوب
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ي ظاهرٌ أ، »و سارِب بالنهار«آیه. للرَعیِ
و آشـکار  «. به سـوي چـرا روي آورد  [

  . ]»در روز
 اذْهب فال. چرندگانشتران و : سرْب

أرد إبلَـک، تـذهب    ي الأأنْده سـرْبک،  
 ،تو . لی فیـک  ي ال حاجۀَأحیث شاء

: کانوا یقولون فی الجاهلیۀ بالطالق هکذا
برو کـه مـرا بـا    [أنْده سرْبک  ی فالاذْهبِ

ــی شــترانت را   ــو کــاري نیســت، یعن   ت
خواهم، هر جا خواستند بروند، یعنی نمی

در جاهلیت، هنگـام  . یازي ندارمبه تو ن
بـرو اي  : گفتندطالق دادن زن چنین می

. راه: . ]زن که دگر با تو ندارم کاري
از سر راهش بـرو  [طریقَه : له سرْبه خَلِّ

  . )]به او کاري نداشته باش(کنار 
ي أهو آمنٌ فی سـرْبِه،  . نَفْس: سرْب

: . ]او خـاطرش آسـوده اسـت   [نَفْسه 
ع السـرْبِ، اي رخـی البـال    هو واس. دل

گـروه  : . ]آسوده اسـت او آرام و دل[
ـ . آهو و سنگخوار و زنان ی سـرْب  مرَّ بِ

ـرٍ،  من ظمو خَیلٍ و ح ساءو قَطاً و ن باء
و مرَّ سرْبۀٌ من قطاً کذلک . یعٍ منهاطي قَأ
اي از پرندگان گروهی از آهوان، دسته[

اي از گله سنگخوار، گروهی از زنان، و
: ج. اســبان و خــران از کنــارم گذشــتند

: ج. سرْبۀ نیز مانند سرْب اسـت . أسراب
  . ]سرَب

ــرْبۀِ الس عیــدالمــذهبِ : فــالن ب عیــدب
  . ]استوار داردژرف و فالنی باوري [

آب کـه از  : . مص: سرَب و سرِب
  . مشک روان شود

. اذا سـالَت : زادةُ ـَـسرَبت الم. سرَب
آب مشک یـا خیـک روان   [فهی سرِبۀ 

  . گیاهی: . ]پس آن ریزان است. شد
شحالو رَبانْسرَبِه، و انْسربفی س ی 
 النـۀ به جانور رمنده [الثَعلب فی جحره 

خود درآمد، و روبـاه بـه سـوراخ خـود     
  . کک: تَسرَّب. ]خزید

أرسلْها قطعۀً قطعۀً : سرِّب علی اإلبلَ
  . ]گروه نزد من بفرسترا گروه شتران[

صببت فیها الماء لتَبتَـلَّ  : سرَّبت القرْبۀَ
 ــد ــرَزِ فتَنْس ــونُ الخُ در مشــک آب [عی

ریختم تا درزهـاي آن خـیس بخـورد و    
  .]بسته شود
مویهاي ریزه میـان سـینه و   : مسرُبۀ

  .ناف
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  . مسارِب: ج. چراگاه: مسرَبۀ
  . نمایش آب: سراب

 اسب درازخانه: فرس سرْحوب .رحبس
ـ و تُ. ]بلند و کشیده[ وصبـه اإلنـاثُ    ف

صفت اسبان ماده است نـه  [ الذکورِ دونَ
  .]نر

لُ مـاء  یسـیِ : فُوه یجرِي سـعابِیب  .سعب
  دهــانش لعــاب چســبنده بیــرون [لَزِجــاً 

  . ]دهدمی
فهـو  . گرسـنگی : سغب ـَـ. سغَب .سغب

غْبان، و هی سب و سیساغذو  . غْب یتـیم
  .]یتیم گرسنه[ذو مجاعۀ : مسغَبۀٍ
الجـار  : حـدیث . نزدیکـی : سقَب .سقب

ـ تَ. قَرُبت: سقبت داره. أحقُّ بسقَبِه سقَّب :
اش همسـایه بـه دلیـل نزدیکـی    [رَّب قَتَ

. اش نزدیـک شـد  خانـه . سزاوارتر است
  . ]نزدیکی جست

ــقَبتُها أنَــ  ــا قَ: اأس ــن[رَّبتُه آن را  م
  . ]نزدیک کردم

دراز از هـر  : . نـر  ةشـترکر : سقْبۀ
صقْب . ستون خیمه: . چیزي با فربهی

الیقــال لألُنثــی ســقْبۀٌ، . کــک: و سـقیبۀ 
ـ  مـاده حائـل    ةبـه شـترکر  [لٌ ولکن حائ

  . ماده ةخرکر: . ]گویند
  . نرزاینده: ناقۀ مسقاب

: . هـا نـوعی از جامـه  : سکْب .سکب
ي علـی  رِجی: کوبساء مم .ریختن آب

  آبـی کـه   [وجه األرض من غیـر حفْـرٍ   
مـاء  . ]کندن زمین بر آن روان گـردد بی

کوبکک: أُس .  
ــکوب و تَســکاب و انْســ   کابس :

   .شدن آبریخته
 ــکْبس مــاء :ــکوبسم،  ــفصو

  رغَـو و مـاء بص بالمصدر کقولهم ماء .
 فرس  : در . آب روان و ریزان[ذَریع

 اسـب . اینجا توصـیف بـا مصـدر اسـت    
  . ]تندرو

. نوعی از درخـت خوشـبوي  : سکَب
نـام  : سـکابِ، مثـل قَطـامِ    .یکی: سکْبۀ
  . اسبی

: تالباس. ربودن: سلَب ـُـ. سلْب .سـلب 
  . کک

لَّبت ستَ. سلُب: ج. ماتم جامۀ: سالب
. ي لَبِسـت الحـداد  أاذا أحـدت،  : المـرأةُ 

داد علی الزوج، و التسلُّب قد اإلح :یقال
آن زن رخت [یکون علی الزوج و غیره 
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حــداد إ: انــدگفتــه. تــن کــرد مــاتم بــر
  ســوگواري بــر شــوي اســت، و تســلُّب 

تواند سوگواري بر شوي یـا جـز او   می
  . ]باشد

أسـرَعت فـی مشْـیِها    : انْسلَبت الناقۀُ
  . ]شتر در رفتن شتاب کرد ماده[

لُبدرخـت  [قَ علیـه  ال ور: شجر س
ـ   . ]برگبی . ی مفعـول و هـو فعیـل بمعنَ

  .دراز: سلب
ــلُوب ــه: أُس . راه: . روش: . گون
من القول، هو فی أسال ي فی فنـونٍ  أیب

  .]او در کار هنرهاي گفتاري است[منه 
پوست درختی بـه  : . ربوده: سلَب

. کک: سلیب. یمن که از وي رسن تابند
درخـت ثمـام   [م و منه قولهم أسلَب الثُما

  .]پوست برآورد
. ناتمـام افکنـد   بچۀناقه که : سلوب

ــلُب: ج ــۀُ . س ــلَبت الناق بچــۀشــتر [أس 
  . ]را افکند رسشنا

 رجـل . الخفیـف : فرس سلْب القَوائمِ
 ثور. الیدینِ بالطعن    الطعـنِ بـالقَرْن
  مـــرد . پـــااســـب چابـــک و ســـبک[

گاو چابـک در  . زدندست در نیزهسبک

  .]زدنشاخ
: طریــقٌ . راسـت : مسـلَحب  .سـلحب 
ــد ــلحباباً  . ممت اس بــلَح ــد اس راه [و ق

راست و پیوسته ) راه. (کشیده و پیوسته
  . ]بود

: صـلْهب . اسب درازخانه: سلْهب .سلهب
اذا عـدا   :أعرابی فرسه فقال وصف. کک

    ـبو اذا انْتَص ـبلَعاج یـدو اذا ق بلَهاس
اسـب خـود را    باشی بیابانتازي [ اتْلَأَب

رود  تـک چـون بـه  : دادچنین نشان مـی 
راست و کشـیده رود، چـون بنـد شـود     
خود را افکنده و بر زمین دراز گردد، و 

  . ]هنگامی که برخیزد راست ایستد
. اي از روزگـار پاره: سنْب و سنْبۀ .بسن

و هـذه التـاء   . کـک : سنْبتَۀ، بزیادة التاء
ــنَیبِتَۀتَثْبــت فــی ا ج. لتصــغیر، یقــال س :

  . سنابِت
 بــنــرْيِ : فـرس ساســب [کثیــرُ الج

  . ]تیزرو
. رواسب فـراخ : . دشت: سهب .هبس

حفَـروا البِئْـرَ   . مغاك: بِئْرٌ سهبۀٌ و مسهبۀ
هفأسواب .فی الج الفرس بهيِرْأس : عاتَّس

ــ. و ســبقَ أسالرجــلُه اذا أکثــرَ مــن : ب
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و الیقال بکسر هاء، . فهو مسهب. المالک
اذا : أُسهِب الرجلُ، مـج . و هو من النوادر

ذهب قْلُه مغِعن لَد ۀِ الحچاه کندنـد و  [ی
اسـب بسـیار دور   . آن را ژرف سـاختند 
آن مـرد پرگـویی   . رفت و پیشی گرفت

الفعـل   بـا عـین  . پس او پرگوسـت . کرد
مفتــوح، نــه مکســور، و ایــن از نــوادر 

ــل از  . تاســ ــار عق ــرد از نــیش م آن م
  .]سرش پرید

ــیب .ســیب ــش: س ــیوب: ج. ده س. 
. ـ روش : سـیب . رفـتن آب : ساب ـِـ
  . آب

انْساب :عجر .  ُـۀت الحی :  ـرَتج
وتـاب خـورد و راه   مار پـیچ . بازگشت[

  . ]افتاد
ـ  : سیبت الدابۀَ حیـث  ترکتُهـا تَس یب

 تچارپا را رها کردم کـه هـر جـا   [شاء 
  . ]خواهد برود

السائۀب : فـی    هی ناقۀ کانـت بـیتُس
     نَـذْرٍ و نحـوه، و قیـل هـی أُمالجاهلیۀ ل

حشـرةَ   البع تلَـدیرَةِ، و کانت الناقۀ اذا و
  تُرْکَـب و  سـیبت فلـم   أبطُنٍ کلُّهن إنـاثٌ 

و الضیف حتـی  أا ولَدها یشرب لبنَها الّلم

سـاء  جالُ والنها الرِتَموت، فاذا ماتَت أکَلَ
 ــا األخ ــرَت أُذُنُ بِنْته حــاً و ب ــرةِجمیع  ی

، و هی بمنزلۀ أُمهـا فـی   فتُسمی البحیرَةُ
شتري کـه در جاهلیـت   ماده[ ۀٌبنّها سائأ

کردنـد  آن را به نذر و مانند آن رها می
تا آزاد چرا کند، و به آن ام البحیره نیـز  

ـ  گفتند، و آن مادهمی ود کـه ده  شـتري ب
او رهـا  . درپی ماده زاییده بـود شکم پی

ــی ــر آن    م ــد، ب ــرا کن ــا آزاد چ ــد ت   ش
اش و نشستند و شیرش را جز بچـه نمی

مـرد،  خورد تا آنگاه که مـی مهمان نمی
ــتش   ــرد و زن از گوشـ ــام مـ   آن هنگـ

ــی ــدمـ ــرین   .خوردنـ ــهاي آخـ   گوشـ
شـکافتند و بـه آن   اش را مـی مـاده بچه

ا همچـون  گفتنـد و بـراي آنهـ   بحیره می
ــیب، مثــل : ج. ]مــادرش ســائبه بــود س

نائححۀٍ و نُو . : الذي یقول مواله العبد
ـ ع فقدسائبۀٌ  أنت الؤُه  قَتو الیکـونُ و ،

قه، و یتعمضَلع   و هـو  مالَه حیـث شـاء ،
اي که آقـایش  بنده[الذي ورد النهی عنه 

پس او آزاد . ايتو سائبه: گفتبه او می
ــی ــه  گشــتم ــزي ب ، و دیگــر از او چی

ــی   ــه ارث نم ــایش ب ــا  آق ــید، و ب رس
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کـرد،  خواست مـی اش هر چه می دارایی
این شـیوه آزاد کـردن بنـده نهـی      و از
  . ]شد

و . یکـی : سیابۀ. خرما ةغور: سیاب
شـددتَه ضـممتَه و    نْإبها سمی الرجلُ، ف

مردان را نیز بـدان  [قلت سیاب و سیابۀ 
  را مشــدد ســاختی،  اگــر آن. نامنــدمــی
  . ]سازيالفعل آن را مضموم میفاء

  .نام وادي: سوبان
  فصل الشین 

: ج. یـک دفعـه بـاران   : شُـؤْبوب  .شأب
  . یبشَآبِ

شَـباب و  : ج. مـرد جـوان  : شاب .شبب
  . شُبان

و هـو  . کـک : شَـبِیبۀ . جوانی: شَباب
ــیبِ  ــالف الشَ و آن در برابــر پیــري [خ

  . ]است
شـدن  جوان[شَب ـِـ . شَباب و شَبِیبۀ

ــودك ــه . ]ک ــب اهللاُ قَرْنَ ــبه اهللاُ و أشَ  أشَ
خداوند [یادةٌ فی الکالم والقَرْنُ زِ. بمعنًی

  . ]بیفزایداش عمر و توانایی بر
ــرأَ ــی وام ــابۀ بمعنً ــبۀٌ و ش زن [ ة شَ

ــب الرجــلُ بنــینَ. ]جــوان ــب : أشَ اذا شَ

  . ]کودکان آن مرد جوان شدند[أوالده 
لی کذا، مجأُش لی : ب یحآن چیـز  [أُت

  . کک: شُب ]برایم آماده و فراهم شد
مـن لَـدنْ   : من شُب الی دبأعییتَنی 
: کما قیل. نْ دببت علی العصاأشَببت الی 

و . عن قیـلَ و قـالَ  ) ص(نَهی رسولُ اهللا
یقال من شُبٍّ الـی دبٍّ، و قـد مـرَّ فـی     

عجخـال  فصل الدال، یلُ بمنزلۀ االسمِ بإد
از [من علیه و انْ کان فی األصـل فعـالً   

جــوانی تــا پیــري و عصــاگیري رنجــم 
پیامبر گرامـی  : چنانکه گفته شده. دادي

سخن در هر دو . از گفتار یاوه بازداشت
حرف منْ بر سر فعل درآمده، ولی گـاه  
ــه و    ــم گرفت ــل، اس ــاي فع ــه ج آن را ب

صل دال هم مجرور سازند، چنانکه در ف
  . ]گفته شده، با اینکه در اصل فعل است

  . کک: نَسیب. غزل گفتن: تَشْبیب
ـ  . شباب و شَـبِیب  نشـاطُ  : شَـب ـُِـ

: أشْببتُه أنا. الفرسِ و هو رفْع یدیه جمیعاً
یقـال  . هیجتُه للنشاط، و کذلک اذا حرَنَ

ــبِیبِه، و   ــبابِه و شَ ــن ش ــک م ــت الی برِئْ
ه و عضاضعه ضچابکی اسب، و آن [یض

برخاستن بر روي دو پا و بلندکردن هـر  
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ــابکی و . دو دســتش اســت ــه چ او را ب
شتاب واداشـتم، همچـون هنگـامی کـه     
. اسب توسنی کند و از رفتن باز ایسـتد 

از سرکشــی و گزنــدگی آن   : گوینــد
  . ]ستور کنار تو آمدم
و هـو  . نرگاو دشتی: شَبب و شُبوب

ـ الذي انْ ی أسـنانُه ته .  الثـور فهـو  . أَشَـب
 شَـبو م بشب   :ةبوعبیـد أقـال  . مشَـب

مـررت   :بوعمروأقال . ی شَباباًتهالذي انْ
و آن گـاوي  [ي شُـبانٍ  أبرجال شَـببۀٍ،  

. دندانهایش درآمده باشـد  همۀاست که 
). یعنی جوان شـد (دندانهاي گاو درآمد 

شَبب : ابوعبیده. پس آن گاو جوان است
: ابـوعمرو . ه جوان باشـد آن را گویند ک

  . ]از کنار مردان جوانی گذشتم
زاج[ نوعی از زاك: شَب[ .  

برافـروختن  : شَب ـُـ. شَب و شُبوب
بـه وي   آنچـه : شَـبوب . آتش و حـرب 

یزیـد  : هذا شَـبوب لکـذا  . آتش افروزند
یظْهِرُه و : شَعرُها یشُب لونَها. فیه و یقَویه

انّـه لمشْـبوب    :جمیـل و یقال لل. یحسنُه
ایــن بــراي آن افزودنــی اســت، یعنــی [

. بخشـد افزاید و آن را نیرو میبرآن می

-اش مـی موي آن زن بر جلوه و زیبایی

آن مــرد خــوبروي و تیزهــوش . افزایــد
  . ]است

ـ  . شَجب .شجب انـدوهگین  : شَـجِب ـَـ
. فهـو شَـجِب  . هـالك شـدن  : . شدن

آن را بـا  [سـده بسـداد   : شَجبه بشجابٍ
  . ]درپوشی سخت بست

: . هالك شدن: شَجب ـُـ. شُجوب
: . اندوهگین کـردن : . هالك کردن
  . مشغول کردن

شاجِب سخت بانگ ]کالغ[: غراب .  
بشْجدارچوب که جامـه بـر وي   : م

  . اندازند
  . ستونهاي خانه: شُجوب
بشْجو هو ابنُ. نام مردي: ی   ـرُبعی

  . قَحطانَ بنِ
. الغر شـدن : شَحب ـُـ. شُحوب .شحب
 :ــدن ــون ش ـــ. = دیگرگ ــحب ـُ : شَ

  . حکاها الفراء
آنچـه بـه یـک کشـیدن     : شُخْب .شخب

. پستان فرود آید از شیر وقت دوشـیدن 
شُـخْب فـی اإلنـاء و شُـخْب فـی      : مثَل

ي رَأُخْ ئُیب مرَّةً و یخْطي یصأاألرض، 
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 یک بار شیر در کاسه و یک بار روي[
زمین، یعنی یک بار کار درست و یک 

  .]بار نادرست
شیردوشـیدن، و  [شَخَب ـُــ  . شَخْب

  . ]شیر با فشار و بانگ بیرون جستن
انّهـا  . دوشـیدن  بانگ شیر: أُشْخُوب

ماً، د بخوقُه تَنْشَرُع. أُشْخُوب األحالیلِلَ
آن بانـگ دوشـیدن شـیر از    [رُ جِي تَنْفَأ

بیـرون   خـون از رگهـایش  . پستانهاست
  .]جهدمی

: ج. سـر کـوه  : شُنْخُوب و شُـنْخُوبۀ 
  . شَناخیب

درخت کـه   ةپراکندشاخۀ : شَذَبۀ .شذب
  . شَذَب: ج. آن را ببرند

ــجرةَ  ــذَّبت الش ــردم : شَ ــاوه ک  خش
. ]درخـت را بریـدم   ةهاي پراکند شاخه[
  . نع: ع مشَذَّبذْجِ

ــذَّب ــرس مش ــه: ف ــب درازخان . اس
  . کک: شَوذَب

بدي [ذَب : شَذَب عنه. راندن: شَذْب
دورشـونده  : شـاذب . ]را از او دور کرد

  .از جاي خود
  .بندآب :المسنّاة ، أيالشَذَب

 العــروقِ رُظــاه: شَــذب العــروقِ 
  .]رگهایی که از زیر پوست پیدا باشد[

 بقایـــاه : و غیـــرهالکَلَـــإِ أشْـــذاب  
هاي علـف و گیـاه خشـک و    ماندهپس[

  . ]تر
ـ . ب، شرْبشُرْب، شَرْ .شـرب  : شَرِب ـَـ

و . آشامیدن و خـوردن آب و ماننـد آن  
بـثالث  » ونَ شُرْب الهیمِفشارِب«قُرِئَ آیه

تح للمصـدر و  بـالف  :ةبوعبیدأقال . لغات
شُـرْب در   لمـۀ ک[ مسبالضم و الکسر لإل

ــندگان  « ــس نوش ــتید(پ ــون ) هس همچ
با هر سه حرکـت  » نوشیدن شتران تشنه

ـ  . خوانده شده اسـت  رب را ابوعبیـده شَ
ــم     مصـــدر و شُـــرب و شـــرب را اسـ

  . ]داندمی
ــراب ــوردن: تَشْ ــرْبۀ. خ ــک : شَ ی

بـار   خوردنی از آب و جـز آن، و یـک  
  . خوردن

آخرُهـا أقَلُّهـا   : مثَل. آب ةبهر: شرْب
واپسـین  [و أصلُه فی سقْیِ اإلبـل  . شرْباً

اصـل  . خـورد نفر کمتر از همه آب مـی 
در آب خوردن شـتران اسـت،   سخن این 

زیرا هنگامی که آخرین شتر بـه آبگیـر   
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  . ]است رسد، دیگر آبی نماندهمی
جمع شارِب، مثل صـاحب و  : شَرْب

ب، ثمحص یجعلی شُرُوبم ع الشَرْب.  
ــرَبۀ ــور آب: مشْ ــرَبۀ. خن ــک : مشْ ی
: ج. و آبخـور . کـک : بۀمشْرَ. مشت آب

ملعونٌ من أحاطَ علـی  : حدیث. مشارِب
رحمت خداوند دور است آن از [مشْرَبۀٍ 

  . ]که از یک مشت آب دریغ کند
ــیق  ــال فسـ ــرِّیب، مثـ ــک : شـ   نیـ

  . خوارشراب
ــرَب ــص: مشْـ ــاي آب : . مـ جـ

  .خوردن
 شَرُماءصحا[ وب : شْماءکه (روب م

آب نه شـور  : یبو شَرِ )]نادرست است
شــراب آشــامیدنی و : . و نـه خــوش 

  . خوردنی از مایعات
کـه آب خـورده    گوسـپندان : شَریِبه

. بازگرداننـد و در پــی، دیگــري درآیــد 
 بـه  تانآبخور تو که سـتوران هم: شَریِبک

ی و هو فعیل بمعنَ. نوبت آب خورند  یک 
و آن بـر وزن  [مفاعل، مثل نَدیم و أکیل 

معناي اسم فاعـل از بـاب    فعیل است به
  پیالـه و همنشـین، و   مفاعلۀ، ماننـد هـم  

  . ]نمک و همسفرههم
شَرَّب ی و أکَّلَـه مال :  ـه النـاسمأطْع .

شَرَّبظَلَّ مالؤکَّلُ و یی ی :ـ رْی ی کیـف  ع
ۀَ. یشاءرْبالق تو   : شَرَّب فیهـا مـاء جعلت

ــاً  ــب طین ــدةٌ لیطی ــی جدی ــا، و ه طعمه
ام را باال کشـید و بـه دیگـران    دارایی[

  آن را دیگـــران پیوســـته  . خورانیـــد
ک تـازه  در مش. نوشند خورند و میمی

ــل ریخــتم تــا مــز آن خــوش  ةآب و گ
  .]گردد

. نخلسـتان  گرداگردحوضهاي : شَرَبۀ
  . شَرَب و شَرَبات: ج

: ج. سـبلت : . خورندهآب: شارِب
ــوارِب ــرَّ شــارِب الغــالم. شَ ــا  ،طَ و هم

، و آنهـا  نوجوان روییـد  بروت[ شارِبانِ
  . ]شَوارِب: ج. دو بروت هستند

حمار . راههاي آب در حلق: شَوارِب
بخالنَهِ : الشَوارِبِ ص خـري  [ یـقِ شـدید

  .]که بانگ عرعرش بلند است
شتران را [بت اإلبلَ حتی شَرِبت أشْرَ

  .]تشنه کردم تا آنکه آب خوردند
ادعیت علی ما : أشْرِبما لم أشْرَبتَنی

نوشاندي مـرا آنچـه نخـوردم،    [أفْعلْ لم
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  . ]یعنی به من بستی آنچه نکردم
: . درخـــوردن رنـــگ: إشْـــراب
ــ. درخورانیــدن األب ــرِب : ةًرَمــض حیأُشْ

ي أو فیه شُرْبۀٌ مـن حمـرَةٍ،   . عاله ذلک
 رنگ سفید بـه سـرخ آمیختـه    [إشْراب

شد، یعنی رنگ سـرخ بـر سـفید چیـره     
اي از رنگ سـرخ  در آن آمیخته. گشت
  . ]است

ۀٌ من ماءعنده شُرْب : الرِي نـزد  [مقدار
و . ]شدن هسـت سیراب ةبه انداز او آب

  .مثلُه الحسوةُ و الغُرْفَۀ و اللُقْمۀ
و «آیـه . خالَطَه: أُشْرِب فی قلبه حبه

ـ أُشْرِبوا فی قُ و » فْـرِهم هم العجـلَ بکُ وبِلُ
لِ، فحجالع بح أرادفذ  و أقام المضاف

المضافه الیه ممهر او در دلـش جـا   [قام
) مهر بـه (شان، سپاسینا از سر«. گرفت

در . »گوســاله در دلشــان سرشــته شــد 
مهـر گوسـاله را بگویـد،     خواسته اینجا

ــده و    ــته ش ــار گذاش ــاف کن ــس مض پ
  . ]الیه جاي آن را گرفته استمضاف

قومی که بر جـویی منسـوب   : ۀشارِب
  . باشند که آب از وي خورند

ــزَة   مــال ه ــرَبۀٌ، مث ــۀٌ شُ ــل أُکَلَ : رج

  . بسیارخوار
  . درخوردن خوي به جامه :تشرُّب

ــرِئْباب ــردن و : إشْــ ــتیخ کــ اســ
 ایســتادن و نگــاه راســت[ن تســیدرنگر
  . ا: شُرَأْبِیبۀ، مثال طُمأْنینَۀ. ]کردن

علـی شَـرَبۀٍ    مـازالَ . موضعی: شَرَبۀُُ
پیوسته بر یـک  [واحد  علی أمرٍ: واحدة

  . ]کار بود
بموضعی: شُرْب .هبکک: شُرْب .  

  . دراز: شَرْجب .شرجب
: یـم عبت األدشَرْ. دراز: شَرْعب .شرعب

درازا  پوست پیراسته را از[ تُه طوالًعطَقَ
هـاي  نـوعی از جامـه  : شَرْعبِی. ]بریـدم 

  . برد
فرس . شدن اسب باریک: شُزُوب .شزب

 شـازِب .  ـ : خیـل شُـزَّب اسـبان  [ر وامضَ
  . ]میانباریک

  . خشن: مکان شازِب
: شاسف. کباریک خش: شاسب .بشس
  . کمان: یبشَس. کک

. شَصـائب : ج. سـختی : شصـب  .شصب
باشْ: األمرُ شَصتد . بکـار  [عیش شاص

   .]زندگی سخت و دشوار. دشوار شد
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. عـیش  شدن سخت: ـُـ. شَصب. شُصوب
ــه أشْ ــب اهللاُ عیشَ ــدگیش را [ص ــد زن خداون

دو قبیلـه از  : شَیصـبانِ . ]یا کناد دشوار کرد
  . پریان

  . شَطْب: ج. تر سبز شاخۀ: شَطْبۀ .شطب
ــطَبت المــرأةُ الجرِ ــقَّقَتْه : یــد شَ اذا شَ

یه قلْثم تُ: بوعبیدأقال . منه الحصر لَمعلتَ
ــی المنَقِّ ــۀِالشــاطبۀُ ال ــاخۀآن زن [ ی  ش
درازا شـکافت تـا از   درخت خرما را بـه 
ــا بســازد ســپس زن : ابوعبیــد. آن بوری

دهد کـه آن  ی میبوریاباف آن را به زن
  . ]را پاکیزه کند

  . ]زن بلندباال[ۀ یلَوِطَ: جاریۀٌ شَطْبۀ
 ۀشَـطدرازا اي از کوهـان بــه پــاره: یب

و نیـز  [یـم  و کذلک هی من األد. بریده
درازا چـوب بـه  : . ]دراز از چرم ةپار

  . جهت کمان بریده به
کوهی: شَطیب. رفتن آب: طابانْش .  

  . ]جراه ک[ل مائ: طریق شاطب
السیف طَ: شُطَبقُرائ ـ تْه التی فـی م ه ن

. یکـی : شُـطْبۀ . ]خطهاي پشت شمشیر[
  . ك: شُطُب السیف. مثل صبرَة و صبر

ـ   فیـه  : طَّبسیف مشَطَّب و ثـوب مشَ

راه اي کـه راه شمشیر یـا جامـه  [ رائقُطَ
  . ]باشد
و هـو مـا   . بـزرگ  قبیلـۀ : شَعب .شعب

ـ عب من قَشَتَ ـ  لَبائ : ج. و العجـم  ربِالع
ل الذین ینْسـبونَ  القبائ و هو ابو. شُعوب

ـ ح. الیه، یجمعهم و یضُمهم بوعبیـد  أی کَ
الشَعب أکبر من القبیلـۀ،   :عن ابن الکلبی

ثم الفَصیلۀُ، ثم   ة، ثـممـارالع   طْن، ثـمالـب 
هـایی اسـت کـه از    و آن شـاخه [الفَخذُ 
ه هاي بزرگ عرب و عجم جدا شدقبیله
نخستین است کـه دیگـر    قبیلۀآن . باشد

  هــا را در برگرفتــه و پیوســته    قبیلــه
اي از آن آنهـا شــاخه  همـۀ دارد، و مـی 

ابوعبید از زبان ابن کلبی چنـین  . هستند
ــه  : آورده اســت ــر از قبیل شــعب بزرگت

است، پس از آن فصیله، سـپس عمـارة،   
: . ]سپس بطـن و آنگـاه فخـذ اسـت    

دن درز و فـراهم آور : . شکاف و درز
  . شکاف

ـ . دوزکاسه: شَعاب آلـت آن  : عبمشْ
  . کار

گروهی که عرب را بر عجم : یۀوبِعشُ
  . تفضیل نکنند
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قبائلَه،  مضُشَأْنُه الذي ی: سِشَعب الرأْ
ـ    قبائ جـایی کـه   [ لَو فی الـرأْس أربـع

خورنـد، و در  استخوانهاي سر پیوند می
: همـا شَـعبانِ  . ]سر چهار استخوان است

  . ]آن دو مانند هم هستند[مثْالنِ 
بـه هـم   : . جدا کردن از هم: شَعب
: التَأَم شَعبهم. و هو من األضداد. پیوستن

التَفَرُّقاذا اج هم فَو تَ. تمعوا بعدبرَّقَ شَـع :
اذا تفرَّقوا بعد االجهنگـامی کـه   [مـاع  ت

هنگـامی  . پس از پراکندگی گـرد آینـد  
. ]کنـده شـوند  که پس از گردآمـدن پرا 

مـرگ آنهـا را   [فَـرَّقَتْهم  : شَعبتْهم المنونُ
و هـی  . مرگ: شَعوب. ]پراکنده سـاخت 

و ایـن  [تدخُلها األلف و الـالم   معرفۀٌ ال
اي است کـه الـف و الم بـر    معرفه کلمۀ

کوهی به یمـن  : . ]آیدسر آن در نمی
نـام  : شَـعبِی . شَعبین گوینـد  و آن را ذو

ایشان، و هـو حسـان    مردي منسوب به
ن کان مـنهم فـی   فم. بن عمرو الحمیري

ن کان منهم یون، و مالکوفۀ یقال لهم شَعبِ
 بانـ بالشام یقال لهم شَـع ون، و من کـان  ی

نِ، و  منهم بالیمن یقال لهم آلُ ذیبي شَـع
من کان منهم بموالمغربِ یقـال لهـم    رَص

  . أُشْعوب

  . اکنده شدنپر: عابعب و انْششَتَ
 و فارقَ فراقاً الأمات : أشْعب الرجلُ

 رْجِعآن مرد مرد یا چنان گسست که [ی
  .]بازگشتی در پی ندارد

دان توشه: یبشَع . ـطۀ و سۀ و راوِییح
  . نام پیغمبري: شُعیب. کک: مزادة

اذا کـان مـابین قَرْنَیـه    : تَیس أشْـعب 
ــداً  ــداً جِ ــا آهــوي نــري[بعی ــز ی کــه  ب

: ج. ]شاخهایش بسیار از هم دور باشـد 
  . شُعب

: مثَـل . شعاب: ج. راه در کوه: شعب
 ،وايدعابِی جش کثْـرَةُ  أشَغَلَت ي شَغَلَت

طــائــۀِ ع گرانــی [ی عــن النــاس المؤُونَ
ــار و  ــۀخواروب ــرا از   هزین ــدگی م زن

نشـانی  : . ]بخشش به مردم بازداشت
ــربنــی منْ ]درفــش، پــرچم[و دروش  . قَ

  .راه: مشْعب
ــانْ ــاخ: عابش ــدن راه و ش ــاخ ش ش

  . درخت
. پیوند کاسه و خنور: . شاخ: شُعبۀ

ـ شُعبت فـی م : قَصعۀ مشَعبۀٌ منهـا،  واض ع
اي کـه چنـد جـایش    کاسه[شدد للکثرة 

گروهی از هـر  : . ]پیوند خورده باشد
ـ : شُعب الفرسِ. شُعب: ج. چیز  فرَما أشْ
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بخش بـاالي تـن   [و المنْسج  قِنُعمنه کال
: . ]هـا ، مانند گـردن و سرشـانه  اسب

ــلٌ . آبــراه خــرد حاف :متَمــل ــئَ ۀٌ سالً ی
  .جدایی: . ]آبراه پرآب[

چنـین نامیـده شـد    [ نام مـاه : شَعبان
زیرا پـس از سـپري شـدن مـاه رجـب،      
تازیان در پی دستبرد و دزدي پراکنـده  

  . باناتشَع: ج. ]رفتندبه هر سو می
أشْعاع: بهـو  : یقـال . نام مردي طم

 بمن أشْع عاو آزمندتر از أشـعب  [أطْم
  . ]است

فرمانـده  [أرسلَه : شَعب األمیرُ رسوالً
: شَعبعب. موضعی: شُعبی .]پیکی فرستاد

  .موضعی
برانگیختن فتنـه  : شَغَب ـَـ. شَغْب .شغب

 و هو شَـغْب الجنْـد، و الیقـال   . و تباهی
 بـه  . لشکر اسـت  ةاو برانگیزانند[شَغَب

الفعل آن سـاکن اسـت نـه    این معنا عین
  . ]مفتوح

ــم   ــغَبت به ــیهم، و شَ ــغَبت عل و . شَ
شَغبت علیهم، أشْغَب  .ه بمعنًیشَغَبتُهم، کلُّ

ــعیفۀٌ   ــه ض ــۀٌ فی ــغَباً، لغ ــا [شَ ــان آنه   می
مصــدر شَــغَب بــا . انگیــزي کــردمفتنــه

ی نیـز بـه   الفعـل مکسـور در ماضـ    عین
ــدکیهمــان معناســت ولــی کــاربرد    ان

  . ]دارد
ــاهی [شـــاغَبه  بـــر او بـــدي و تبـ

ــغّاب و م. ]برانگیخــت ــفهــو شَ غِّب و شَ
انگیز او آشوبگر و فتنه[غَب شَغب و مشْ

  . غص. نام زنی: شَغَب. ]است
ــغْزَبِ .شــغزب ــدن در : یۀشَ ــاي درپیچی پ
تُــه  ذْشَــغْزَبتُه شَــغْزَبۀً، و أخَ  . کُشــتی

ــغْزَبِب ــرَعتُه الشَ ۀ، فصــایش [ی ــه پ پــاي ب
  .]درپیچیدم و او را افکندم

: ج. سمج و شـکاف کـوه  : شُقْب .شـقب 
: و شَـقْب  . شقَبۀ و شـقاب و شُـقُوب  

قَب[. نّمکان مطمئزمرد درا: شَو[ .  
ــقحب ــ .ش ــقَحطَببکَ ــ: ش شَ  نِینَرْذو قَ
  . ]داردچهار شاخ قوچی که [منْکَرَینِ 

. تیزي و خوشـابی دنـدان  : بشَنَ .شـنب 
ا بـرْد  ما الشَنَب الّ :األصمعی. ةٌ شَنْباءامرأَ

ـ الفَ شَـنَب  . زن سـپیددندان [نانِ مِ و األس
  .]نیست جز سپیدي دهان و دندانها

ـ  .شوب شـابه، فهـو   . آمیخـتن : شاب ـُـ
شوبو  . م بما عنـده شَـو  ،بوي أال ر

ـ  : مثَـل . ال لَـبنٌ  ال مرَقٌ و وب و هـو یشُ
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روبی .لم ضْرَبخلِّطُ فـی القـول و   ین ی
ــل  ــس آن [العمـ ــت، پـ آن را درآمیخـ

ــه اســت ــه . آمیخت ــه شــیري دارد و ن ن
  آمیـــزد و دروغ او مـــی. شـــوربایی

کسـی   ةدربـار را سـخن  ایـن  . گویدمی
که در گفتار و کردار خود فریب گویند 

و درست و نادرست به هـم   به کار بندد
  . ]ببافد و بیامیزد

نام آبی که به چیزي آمیختـه  : یابش
  . شود

: ج. آمیـــزش و آلـــودگی: شـــائبۀ
بشَوائ .  

  . نام کوهی به نجد: شابۀ
-غالـب سپیدي برسـیاهی : شُهب .شهب

ـ . شَهب. آمده اشْـتَهب  . مـص : شَهِب ـَـ
الرأْس : شـاب .   بموهـاي  [فـرس أشْـه

  . ]خنگ سبز. سرش جوگندمی شد
ـ . صم: اشْهِباب و اشْهِیباب هب و اشْ

رنگ اسـب بـه سـبزي    [هاب الفرس اشْ
  . ]گرایید

باءفـی غُـرَّة    نْ یکـونَ أهو : غُرَّةٌ شَه
رٌ یالفرس شَعخالف الب  اینکـه در  [یـاض

پیشانی اسب موهایی باشـد جـز رنـگ    

  . ]سپید موهاي او
ـ اذا هـاج و ب : عرهاب الزَاشْ قفـی   ی

أخْضَخ کشـت   هنگامی که[ رُالله شیء
زرد شود و در میان آن چیزي از سبزي 

  . ]هنوز برجا مانده باشد
بلیلـۀٌ  . روز با بـاد سـرد  : یوم أشْه

باءکَ .]شب بـا بـاد سـرد   [ کک: شَهـۀٌ  تیب
باءشَهلب ،یاضِ الحیدد .  ـلُ األشْـهبنَص :

گـردان بـزرگ   [سواده  بهالذي برِد فذَ
دلیــل ، بــهافــزار جنــگجنگـی و پــر از  

زدوده کـه   ةسرنیز. افزارهاپیدي جنگس
   .]اش رفته باشدسوهان خورده و سیاهی

هـو شـهاب   . درخش آتـش : شهاب
رْحاو در جنـگ  [یاً فیها بٍ، اذا کان ماض

. ]همچون درخـش کوبنـده و گذراسـت   
  . کک: شُهبان. شُهب: ج

ــهاب ــیاح :شَـ ــبنُ الضَـ ــیر : اللـ   شـ
  . آمیختهتنک

  . خارپشت: شَوهب
  . پیرگنده: شَهرَبۀ، مثل شَهبرَة .شهرب

. پیـري : شاب ـِـ. شَیب و مشیب .شیب
یاض الشَعر، و شَیب هو ب :قال األصمعی

المشد ـ    ولُ الرجلِخُیب  بِیفـی حـد الشَ
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شَـیب سـپیدي مـو را گوینـد و     : گوید[
  . ]مشیب درآمدن مرد به زمان پیري را

، فهو أشْیب شاب رأْسه شَیباً و شَیبۀً،
ـ یقال فی جاریـۀ بِ . علی غیرالقیاس رٍ، کْ

  فالنۀُ بلیلـۀِ شَـیباء باالضـافۀ، اذا   ،باتَت
  رَّةٍ اذا لم تُفْـتَضبلیلۀِ ح و باتَت ،افْتُضَّت

بر سرش گرد پیـري نشسـت، پـس او    [
 ةدربـار . سپیدموي است، برخالف قیاس

شـب زفـاف را   : دخت و دوشیزه گویند
می که زن شده باشـد،  به سرآورد، هنگا

زفاف به سر آورد هنگامی و شب را بی
  . ]که نزدیکی نکرده باشد

، نُصب علی »اشْتَعلَ الرأْس شَیباً«آیه
نّه علی المصدر، أل :قال األخفش. التمییز

 نّه قال شابأفک سالرأْ لَعتَحین قال اشْ
یعنی (» پیري به سرم برنشست شعلۀ«[

ب در آیـه  شـی  کلمۀ). سرم سپید گشت
نصب آن : اخفش. تمییز و منصوب است

چـون  دلیل مصـدربودن اسـت، زیـرا    به
شـعله بـر سـرم نشسـت، گـویی      : گوید

  .]سپید گشت: گفته باشد
کوههـاي بـا   : . جمع أشْیب: شیب

شـتر   ]لب زیـرین [آواز تیفوز : . برف

  . وقت آب خوردنبه
شَیب شائب، کقـولهم لیـلٌ الئـلٌ، و    

  ـتمائ پیـريِ پیـر، ماننـد آنکـه     [موت
  . ]شب تاریک، و مرگ سخت: گویند

ـ  :قال الکسائی الح بـه و  زْشَینُ رأْس
برأْسه، و شَیبه الحزنُ، و أشـاب الحـزنُ   

همـه  : گوید[ ها بمعنًیرأْسه و برَأْسه، کلُّ
انـدوه سـرش را سـپید    : یک معناستبه

  . ]کرد
فرزندان [الده شاب أو: أشاب الرجلُ

  . ]ن مرد پیر شدندآ
ــیبانُ ــه: شَ ــرقبیل ــا . اي از بک و هم

 ثَعلَبۀَ، و شـیبانُ بـنُ   شَیبانُ بنُ: شیبانانِ
  . ذُهلٍ

و مفتاح الکعبۀِ فـی   .نام مردي: شَیبۀ
  .]دار کعبه هستندفرزندانش کلید[ولَده 

ــیبانُ و ملْحــانُ دو مــاه ســرماي : ش
  . سخت زمستان

  فصل الصاد
ـ : ج. شپش بیضۀ: صؤَابۀ .صأب ؤَابص .

 صـئب رأْسـه و أصــأَب  . کـک : صـئْبان 
  . رشکناك شد: رأْسه

ـ اذا أکْ: صئب الرجـلُ  مـن شُـرْبِ    رَثَ
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  ـأَبصآن مـرد آب بسـیار   [الماء، فهو م
  . ]نوشید
ـ  . صـب  .صبب . ریخـتن آب : صـب ـُـ

ریخته شدن: بابانْص .  
تَیمن الجبلص الماء بب :تَیحرآب [ د

  . ]از کوه سرازیر است
بص و هو کقولک. ریزان: ماء:   مـاء

 کْبو س رآب فرورونده در زمـین  [غَو
  . ]شدهو ریخته

: . گرمی و سوزش عشـق : صبابۀ
: صـبب . عاشـق : صب .تنگدلی از عشق

  . مص
تَصـاببت  . باقی آب در خنور: صبابۀ

تَه  : الماءـبابص تـ [اذا شَرِب آب در  ةدمان
  . ]خنور را نوشیدم

قطعۀ من الخیل، و صـرْمۀٌ مـن   : صبۀ
یضا من المعز، مـابین العشـرة   أاإلبل، و 

اي اي از اسـبان، گلـه  گله[الی األربعین 
از شتران، و نیز از بزها، از ده تـا چهـل   

اي پـاره : . باقی آب در خنور: . ]تا
: مضَـت صـبۀٌ مـن اللیـل    . از هر چیزي

تَلَ: حدیث. منه ۀٌفَطائع   نَّ فیهـا أسـاوِدود
بخشی [صباً یضْرِب بعضُکم رِقاب بعضٍ 

در سـخن  () ص(پیـامبر . از شب گذشت
 )هایی که سـر برخواهنـد داشـت   از فتنه

اي از گمـان بماننـد پـاره   بی: فرماید می
ا جماران قدکشیده براي نیش زدن به آن

کـه برخـی از   بازخواهید گشت، درحالی
  . ]زنیدگردن دیگران را میشما 

ــبِ ــرگ کنجــد: یبص ــال . آب ب و یق
آب برگ حنـا هـم   [نّاء عصارةُ ورقِ الح

آب : . خــون: . ]گفتـه شــده اســت 
  . ]گیاه کاژیره[عصفُر 

  . أصباب: ج. نشیب زمین: صبب
الشیء بصبتَص :آن [ انْمحقَ و ذهب

  . ]چیز نابود شد و از میان رفت
پـنج  [مثل بصباص  خمس صبصاب،

  . ]رفتن تا رسیدن به آب روز سخت
ـ  . صحبۀ و صـحابۀ  .صحب : صـحب ـَـ

  . یاران: . یاري نمودن
صحب، مثل راکـب  : ج. یار: صاحب

و رکْب، و صحبۀ، مثل فارِه و فُرْهـۀٍ، و  
صحاب، مثل جائع و جِیاع، و صـحبان،  

  . مثل شاب و شُبان
حب، مثل فَـرْخ و  جمع ص: أصحاب

  . یبو جمع األصحابِ أصاح. أفْراخ
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صـاحِ، مرَخَّمـاً،    یـا : النـداء یقال فی 
و الیجــوز تــرخیم . یمعنـاه یــا صــاحبِ 

ا فی هذا وحـده، سـمع مـنهم    المضاف الّ
هنگـام فراخوانـدن کسـی    [هذا مرَخَّمـا  

 گونۀیا صاحِ، یعنی اي یارم، به : گویند
ا نیست جـز در  ترخیم مضاف رو. مرخَّم

 تازیـان گونـه از  اینجا، و این کلمه ایـن 
  . ]شنیده شده است

ــحبتُه أص :ــت ــاح  جعل ــه ص و . باًل
تَاسصحو غیرهب شـیء   و کـلُّ . تُه الکتاب

شیئاً فقد اس متَالءصحیـاري بـرایش   [ه ب
از او خواستم تا براي مـن نامـه   . گرفتم

هر چیزي که بـا چیـز   . را همراهش ببرد
  . ]شودر درخورد با آن همراه میدیگ

القوم بطَحبعضُ: اص بحهم بعضاًص .
و أصلُه اصتَحب، و تاء االفتعـال تتغیـر   
عند الصاد، مثل هذا، و عند الضاد، مثـل  

طرب، و الطاء، مثل اطَّلـب، و الظـاء،   اضْ
مثل اظَّلم، و الدال، مثل ادعی، و الـذال،  

نّ التاء مثل ازدجرَ، ألالزاء،  مثل اذَّخَرَ، و
ـ تُالنَ مخْرَجها فلم هـذه الحـروف    قْواف

ة مجِخارِلشدها، فأُبلَد  منها مـا یهـا  قُواف
خاللفـظُ بـه    لی ـذُبععلی اللسان و ی ف

اصل این کلمه با تاء است، و ایـن تـاء   [
ــد حــرف   ــار چن ــال در کن ــاب افتع در ب

و د ضاد، طاء، ظـاء، دال، ذال  دیگر، مانن
شود، زیرا جاي گویش دگرگون می زاء

تاء در دهان نرم و سبک است و با ایـن  
حروف که جاي گـویش آنهـا سـخت و    

بنـابراین  . سنگین است هماهنگی نـدارد 
به آنچه با آن هماهنگ اسـت دگرگـون   
شود تا هم بر زبان آسان آید و هم واژه 

  . ]زیبا گردد
 بعـد  قـاد اذا انْ: أصحب البعیرُ و الدابۀُ

عۀصوب . ُلَغَ ابنُه: الرجلاذا ب .  تبـحأص
. و شَـعرَه علیـه  أاذا ترکت صـوفَه  : الزِقَّ

 بـحصمـا لـیس     و. فهو زِقٌّ م یـتمالح
شـتر  [عاله الطُحلُب : الماء . علیه شعر

و ستور پس از سرکشی و دشواري رام 
ــد ــه راه آمدن ــرد . شــده و ب پســر آن م

پشـم یـا    .بزرگ شد و همراهش گشـت 
حمیـت  . موي را بر خیک جـا گذاشـتی  

خیک روغنی اسـت کـه بـر آن مـویی     
  . ]بر آب خزه سبز شد. نباشد

حأص مارحنُـه   : بلَو ضْـرِبرُ یحأص
خر رنگ خاکی روشن کـه  [الی الحمرَة 
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  . ]اندکی به سرخی بزند
ـ  . صـخَب  .صخب بانـگ و  : صـخب ـَـ
  .نع: صخّاب و صخْبان. فریاد

باب افتعـال آن  [افْتَعلَ منه : خَباصطَ
  .]بانگ و فریاد برآورد: است

ياآلذ بخص ـ : ماء اذا کان له صوت 
  . ]آب خروشان[

جاءنا بصـرْبۀٍ  . شیر ترش: صرْب .صرب
 هجشیر ترشی براي مـا آورد  [تَزْوِي الو

پیچیـده و دگرگـون   که چهره را در هم 
ـ مو ص. کک: صرَب. ]ساختمی مرُ غٌ أح

 أیضـا الواحدةُ صرَبۀ، و هـی  . من الطَلْح
شیء    ر، و فیهـا شـیءـنَّومثل رأْسِ الس 

 راءسِ کــالغبؤْکَـــلُ   و الـــدو ی ــصمی  
. اي از زِنج و انگُم درخت طلـح و پاره[

نیز چیزي ماننـد سـر گربـه کـه در آن     
چیزي اسـت ماننـد سریشـم و دوشـاب     

  مکنـــد و ســـیاهرنگ کـــه آن را مـــی
  . ]خورندمی

. خنور که شیر در وي نهنـد : مصرَب
ـ  طْب و اصاللبنَ فی الو ترَبرَطَصاذا : تُهب

جمعتـه فیـه شــیئاً بعـد شـیء و ترکتــه     
 ضمحیشـیر را در مشـک ریختـه و    [ل

درپی بر آن افزوده و آن را گذاشـتم  پی
  . ]تا ترش شود

پیشـابش را بنـد   [حقَنَه : صرَب بولَه
منه قولهم للبحیرَة صرْبی، علـی  و . ]کرد

ا للضَیف، یحلُبونها الّ نّهم کانوا الفَعلَی، أل
از آن اسـت  [اللبنُ فی ضَـرْعها   فیجتمع

شـیرش  که به بحیره صربی گویند، زیرا 
ــی  ــان نم ــراي مهم ــز ب ــیدند، را ج دوش

و  هبنابراین شـیر در پسـتان گـرد آمـد    
  . ]شدفراوان می

ــبِ  الص ــرِب صــه  اذ : ی ــبِس بطنُ احتُ
فییوماً ال ثُکُم  ثُ، و ذلـک اذا أراددحی 
تـا   را بازداشتند کودكشکم [نْ یسمنَ أ

یــک روز در میــان کــار کنــد، و ایــن  
  . ]خواست فربه شودهنگامی بود که می

ضـد  [نقـیض ذَلـول   . تند: صعب .بصع
  . نساء صعبات: ج. ة صعبۀٌامرأَ. ]رام

ــعب صــن: م ــردي   :. گش ــام م ن
بـن   و همـا مصـعبانِ، مصـعب   . معروف

الزُبابنُ ر ویه عمصعبٍ ی بنُیس   و مصـعب
لواء رسول اهللابن عمیر، صاح ص(ب .(  

أصعبت . دشواري: صعب ـُـ. صعوبۀ
اذا : الجمـلَ أصعبت . وجدتُه صعباً: األمرَ
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باً ترکته حتی صارعص .علیـه   اس تصـعب
شـتر  . کار را دشوار یافتم[عب ص: األمرُ

را چندان رها کردم که دیگر نشستن بر 
کـار بـر او   . آن سخت و دشوار گردیـد 

  . ]دشوار گشت
: صعنَب الثَرِیدةَ. خُردسر: صعنَب .صعنب

اذا رطَها و قَ فَعسورو ها أَْرمیـان نـان   [س
تریدشده را باال آورد و سر آن را گـرد  

  . ]شکافت
ــ .صــقب هصدار تبق :ــت حــدیث. قَرُب :

ــقَبِه  ــقُّ بص ــار أح ــقَب . الج ه فصــقَب أص  
همسـایه  : فرمـود . اش نزدیک شدخانه[

. اش سـزاوارتر اسـت  به دلیـل نزدیکـی  
بـه معنـاي   سـخن  برخی حقّ را در ایـن  

حــق تقـدم همســایه در خریــدن  (شُـفْعۀ  
همسـایه بـر دیگـر خریـداران بـا       خانۀ

نزدیـک  را او . انـد دانسته) شرایط ویژه
  . ]ساخت، او هم نزدیک شد

. صقُوب: ج. ستون میان خانه: صقْب
 : زدن بر چیزي خشک و صـلب . :

  . دراز از هر چیزي
ـ  . صقَب نزدیـک  [مـص  : صـقب ـَـ

  . ]شدن

  . نام کوهی: صاقب
  . دراز: صقْعب .صقعب
ــلْب .صــلب درشــت و ســخت: ص . :

ــت ــتخوان پش ــت و : . اس ــین پس زم
: . مثل قُلْب و قلَبۀ. صلَبۀ: ج. درشت

ــعی ــب : . موضـ ــی و [حسـ بزرگـ
  . ]سرفرازي مرد از پدران و تبار خود

. چربش استخوان: . سخت: صلیب
 :مصــلَّب . چلیپــاي ترســایان ــوب ث
ــۀ[ ــا  جام ــش چلیپ ــا نق ــتارة: . ]ب  س

  . چهارگانه سپس نسر واقع
ــالبۀ ـــ. ص ــلُب ـُ شــدن ســخت: ص .

  . ]من آن را سخت ساختم[ا صلَّبتُه أنَ
 الرُطَــب ــلَّبص :غَلَــاذا ب   ســبالی

. ]هنگامی که خرماي تر خشک گـردد [
  .فهو مصلَّب
لَّبِینون : صسگرفتهواليگل[م[ .  

اصشـدن  سـخت : البط . :  روغـن
  . کردن از استخوان بیرون

ـــ. صــلْب ــلَب ـُ کــردن بــر دار: ص .
ي بــرا[شــدد للمبالغــۀ . کــک: تَصــلیب

و «آیه. ]مبالغه در معنا مشدد شده است
ــذُوعِ  ــی جـ ــلِّبنَّکم فـ ــلِ لَأُصـ   » النَخْـ
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هـاي نخـل   گمان شما را در شـاخه بی«[
  .]»بر دار خواهم کشید

ضد [خالف نافض . تب گرم: صالب
: صـلَبت علیـه حمـاه تَصـلب     ]تب لرز

ـ  فهـو مصـلوب علیـه    . تدتدامت و اشْ
  . ]فت و سخت شدتبش دنباله یا[

و الیـاء  . شـتر اسـتوار  : صلْهبی .صـلهب 
پنج (افزودن یاء براي خماسی [لإللحاق 

  . نث: صلْهباة. ]کردن کلمه است) حرفی
: یصـنابِ . نوعی از رنـگ : صناب .صنب

شُـقْرَتَه شـعرةٌ    طَهو الفرس الـذي خـالَ  
بیعنی اسب گلگون که با مویهـاي  : ضاءی

  . سپید آمیخته باشد
: صـیب . فرودآمدن باران: صوب .بصو

: صاب. ]ببارد که چون رگبار[ابر باران 
  . کک: وبصتَ. ]فروریخت[ لَزَنَ

الفرس تبورْيِ: صلْته فی الجساذا أر 
  . ]اسب را در رفتن رها ساختم[

ــرَ: صــابه المطــرُ طم.  صــاب الســهم
صۀیوببیص و لم: وب دـرْ  قَصجی . صـاب 

. هأصـاب = لسهم القرطاس یصـیبه صـیباً  ا
باران بر [ بم صائهس واطئِمع الخَ: مثَل

تیر بـه نشـانه خـورد و از آن    . او بارید

ــا . تیــر بــر نشــانه نشســت. نگذشــت ب
  . ]تیرهاي خطا تیر کارگر هم باشد

نعبِ  دـوـی و صخَطَئ ي أی، ی و علی
است و مرا به خود گذار که نار[ی وابِص

  .]راستم بر من است
  . نقیض خطا. راست: صواب

فی قوله، و أصاب أصاب   رطـاسالق
در گفتــارش راســت [ إصــابۀً و مصــاباً

  . ]گفت، و به نشانه زد
. تْهذَأخَ: ۀٌُیبصأصابتْه م. وجده: أصابه

صاببالیـی بـر   . او را دریافـت [ فهو م
  . ]سرش آمد

لجنـون  طَـرَف مـن ا  : فی عقْله صابۀٌ
  . ]داردسنگ برمیعقلش پاره[

ــویب ــتن : تَصـ ــتگوي دانسـ . راسـ
تَاســو صف بعــه، و اس ــی لَ ــاب بمعنً  تص
  . ]کارش را درست دانست[

هصرأْس بسرش را پایین [خَفَضَه : و
  . ]آورد

دخلت علیـه فـاذا   . خرمادان: ۀبصو
الدیرُ نان بین یدـ أه، ی بـر او  [ۀ ي ممتَلئَ

ــدم ســکهدرآمــدم  ــاي کــه دی در زر ه
  . ]برابرش انباشته است
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تعزیــت و ســختی و انــدوه : یبۀمصــ
ـ مو أج. مصائب: ج. رسیده به کسی ع ت

و أصله الواو،  العرب علی همز المصائبِ
ـ هوا األصـل بنّهم شَأک بالزائ ید، و یـ ج مع 
تازیان [یضا علی مصاوِب و هو األصل أ

زبـان هسـتند،   یک مصائب ةهمه بر همز
حال آنکه اصل آن واو است، گویی که 
حرف اصـلی را بـه حـرف زایـد ماننـد      

این کلمه به مصاوب نیز جمـع  . اندکرده
. ]شود، و این جمع اصلی استبسته می

  . کک: مصوبۀ
قومه،  و هو فی صیابۀِ. خیار: صیاب
او . گزیـده [هم یمفی صم: هقوم و صوابۀِ

ش اســت، یعنـی فشــرده و  قـوم  ةگزیـد 
  . ]آنهاست ةپالود

نیز گزیدگان و گزینه از هـر  : صبابۀ
  . چیز

یقال للشـدة  . عصارةُ شجرٍ مرٍّ: صاب
الشـدةُ   تي صارأت بقُرٍّ، صاب: تلَزَاذا نَ

بـه  . درختـی تلـخ   ةفشـرد [فی قرارهـا  
  ســختی و بــال هنگــامی کــه فــرود     

سـختی و بـال بـه اوج    : گوینـد  ،آیدمی
  . ]سید و استوار شدر

ـ   : صهبۀ .صهب  أْسِالـرَ  رِعشُـقْرَة فـی شَ
سرخی آمیخته به سـپیدي در موهـاي   [

یقـال  . نـع : أصـهب . کـک : وبۀصه. ]سر
لإلبل الذي یطُخال ـ بی مو هـو  رةًاضَه ح ،

ـ و تَ رِبی الـو رَّ أعلَمحنْ یأ بـ ی ه ض أجوافُ
اش بـا  شـتري گوینـد کـه سـپیدي    به [

باشــد، و آن شــتري  آمیختــهســرخی در
اش بـه سـرخی   است که موهاي بـاالیی 

  . ]زند و درون آنها به سپیدي
ـ : یجملٌ صهابِ أصهـ  ب و هـو  . نِواللَ

هاب، اسمنصوب الی صفَ مو موضعٍألٍ ح 
ــپیدي      آن[ ــا س ــرخش ب ــوي س ــه م ک

منسوب به صهاب کـه  . درآمیخته باشد
  . ]نام جانوري نر یا نام جایی است

  . نام اسبی: صهبی. می: ءصهبا
الصـهب   :داءعقال األصمعی یقال لأل

یکونـوا  السبال، و سود األکْباد، و انْ لـم 
به دشـمنان  [کذلک، و یقال أصله للروم 

ــد ــرخ: گوین ــت س ــپید پوس ــا، و وس   ه
دالن، اگرچـه چنـین هـم نباشـند، و     تیره

-این را از نخست بـه مـردم روم گفتـه   

  . ]اند
بیهرُال صومرض(من الصحابۀ : ی.(  
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  فصل الضاد
بـر زمـین   : . سوسـمار : ضَـب  .ضبب

ایـن  [و هذا المعنی أصل فیـه  . چفسیدن
: ج. یکی: ضَبۀ. ]معنی نخستین آن است

ـ  : مثَل. ب و أضُبضبا ـقُّ من ضَـبٍّ أع .
تـر از   عاطفـه  بی[ ن ضَب م أخْدع :یقال

ــاه    ــانور گ ــن ج ــه ای ــرا ک سوســمار، چ
نیـز  . خـورد دش را هم مـی هاي خو بچه

 :ضَـبۀ . ]فریبکـارتر از سوسـمار  : گویند
  . نث

نام مردي: ۀضَب .: آهن مسمار در .  
ـ . یبضَبِ روان شـدن آب و  : ضَب ـِـ
: فـالن یضُـب ناقَتَـه   . م: إضْـباب . خون

فالنی شـترش را  [ع أصابِ سِمیحلُبها بخَ
  . ]دوشد با پنج انگشت می

ـ  لُه حتی یحنَّأفْع ال  ب فـی أثَـرِ  الضَ
  اإلبـل الصـادأفْ ، و الةِرـ   ع لُـه حتـی ی رِد

آن : گوینـد [ مـاء  بیشرَ نّه الب، ألالضَ
تا آنگـاه کـه سوسـمار در    نکنم کار را 

گردنـد   پی شترانی که از آبشخور برمی
آن کار را نخواهم کرد تـا  . آواز بخواند

آنگاه کـه سوسـمار آب بخـورد، زیـرا     
هرگـز آن کـار   ( دخورسوسمار آب نمی

  . ])را نکنم
و أضَب البلد به  کَ: ضَبـبابض ثُـرت .

ـ  . أرض ضَبِبۀٌ هـذا أح  مـا جـاء علـی   د
نا فی مضاب منْکَـرةٍ، و  عقَو :یقال. أصله

ــبابِ ع مــن األرض کثیــرةُهــی قطَــ الض 
زمـین پـر از   . شهر پر از سوسمار شـد [

هایی است که بـر  این از کلمه. سوسمار
بــه . نخســتین خــود آمــده اســتاصــل 

ــادیم  ــمار درافت ــر از سوس ــایی پ . ]جاه
  . یکی: مضَبۀ

که در سـوراخ سوسـمار    آن: مضَبب
  . آب ریزد تا بیرون آرد

لٍّ فـی  . کینه: ضَبفالن علی غ أضَب
ـ فْأضَب علی ما فـی نَ . هرَأضْم: قلبه ه، س

أَ لُثْمأضْب :کَاذا سو أضَ. تکَاذا تَ: ب لَّـم 
بـر آنچـه   . فالنی کینه به دل گرفت[به 

از آنچـه در  . در دل داشت خاموش ماند
آماس سـپل  : . ]دل داشت سخن گفت

سپل شتر آماس [ضَب البعیرُ یضَب . شتر
ــباء. ]کــرد : . بعیــر أضَــب و ناقــۀ ضَ

. بیماري در لـب کـه خـون رود از وي   
ثَتُه دل تماًضَب :تُه. اذا سالَتبـ و أضْب . اا أنَ

ثاتُه فالنٌ جاءل بـ : تَض تد حرصـه  اذا اشْ
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ـ هـو قَ  :ةبوعبیـد أقـال  . علی الشیء  بلْ
 ،أتَبِضاش خون از لثه[ یلُ و تَقْطُرُي تَس
آمــد . اش را خــون آوردملثــه. آمــد

که دهانش آب افتاده بود، کنایه  درحالی
این کلمـه  : یدگو. از آز بسیار بر چیزي
شـدن  ي روانامعن همقلوب تبض است، ب

. خرما شکوفۀ: . ]قطره ریختن و قطره
آکنده و پرگوشت شـدن  : . ضباب: ج

ســمنَ و انْفَتَقَــت : یبِتَضَــبب الصــ. بغــل
رَ عکودك فربـه شـد و   [قُه نُآباطُه و قَص

هایش گوشـت آورد و گـردنش   زیربغل
  . ]کوتاه گشت

 ـببـاالي  مـرد کوتـاه  : رجل ضُباض
  . فربه

روغـن و   آمیختـۀ [ مسـکه  : بۀضَبِی
جهـت  و آنچه از وي سازند به ]دوشاب

ضَـببوا لصـبِیکم   . خوردنی کودك خـرد 
  .]براي کودکانتان ضبیبه بسازید[

  ــب ــب ضَ ــل خَ ــز  : رج ــرد گرب   م
  .کارزیرك

أضَب یومنـا  . ضَباب: ج. میغ: ضَبابۀ
  . ]آلود شدروزمان مه[

 مثَل :. زدن: ضَرَب ـِـ. بضَرْ .بضر

ي وصف أ، »ضَرَب اهللاُ مثَالً«هآی. آوردن
نَو بثَلی زد«[ ییعنی نمونـه  » خداوند م

. باران سـبک : . ]داد و آشکار ساخت
 :گوشتمرد سبک . :  گونه و تنـک

ضَـرَب فـی   . رفـتن  تیـز : از هر چیز 
. أنامـه : ضَرَب علی أُذُنه. سبح فیه: الماء
. نـاهم ي أنَمأ، »هـم ننا علی آذافضَرَب«آیه

دــر ــدر،  ه ــف بالمص صو ،ــرْب ي أم ضَ
غَ مضروب، کقولهم ماءو به آب زد و [ر

پـس بـر   «. او را به خواب برد. شنا کرد
یعنـی آنـان را بـه    » زدیـم  انگوشهایش

به جاي . شدهزدهدرم سکه. خواب بردیم
اسم مفعول، با مصدر وصف شده اسـت،  

ــد ــه در زمــین : مانن : . ]آب فرورفت
ـ . رفتن در زمین به طلـب روزي  اذا «هآی

در (هنگامی کـه  «[» ضَرَبتم فی األرضِ
ــتجوي روزي ــین  )جســ روان در زمــ

  . کک: مضْرَب. ]»شدید
 جراحـت : . جسـتن رگ : ضَرَبان

برجستن گشـن  : ضراب. پرشدن از ریم
  . بر ماده

ـ اذا ح: ضَرَب علـی یـده   علیـه  رَج .
ضَرَبت فیـه  . رَنَفَ: ضَرَب البعیرُ فی جهازه
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او را از آن [فالنــۀُ بعــرْقٍ ذي أشَــبٍ   
اش شـتر رمیـد و بـا کجـاوه    . بازداشت
آن زن خــود را بــه دودمــانی . گریخـت 

خـود را  (بزرگ با مردمی بسیار بسـت  
  . )]از آنان جا زد

ـ طْالتـی تَ : برٌ ضَـوارِ یطَ قَ زالـرِ  بلُ
  . ]روزي ةپرندگان جویند[

. نـث  =مذ. عسل سطبر سپید: ضَرَب
العسـلُ ضْرَتَاس ب : عسـل  [ضَـرَباً   صـار

ــولهم]. ســفت و ســپید شــد ــذا کق  :و ه
ـ اس ی تنْوقَ الجملُ، و استَتْیس العنزُ، بمعنَ

شـتر  : ماننـد [الی حال  التحول من حالٍ
مانند شـتر مـاده شـد، و    ) در آرامی(نر 

ي دگرگونی از امعن بز ماده نر گردید، به
نزاییـد و  دیگـر  ( حالتی به حالتی دیگـر 

  . ])مانند بزهاي نر شد
الوقت الذي : الناقۀُ علی مضْرِبها تأتَ

جعلـوا الزمـان   . ها الفحلُ فیه ضراباًبرَضَ
لفالن مضْرِب عسـلَۀٍ، و   ما. کالمکان فیه

ـ  ما رِأعف  ـ لـه م ي مـن  أب عسـلَۀٍ،  رِضْ
شـتر بـه   مـاده [النسب و المال و العـرْق  
نی هنگامی که زمان جفتگیري رسید، یع

در اینجـا  . شتر نـر بـا او نزدیکـی کنـد    

فالنـی  . انـد زمان را مانند مکان گرفتـه 
  . ]اي نداردوپلهو پولتبار 

 السـیف ضْرِبزخمگـاه شمشـیر  : م .
ضْرِبۀُ السیفکـک : م . :   اسـتخوان بـا

  . مغز
ــراب ــاب زخمــۀ: مضْ ــرد : . رب م
  . سخت زننده
جـاي  : . رونده: . زننده: ضارِب

وقـت   لگدزننده به ناقۀ: . خت تاكدر
 همۀشب که تاریکی او به : . دوشیدن

: یبضَـرِ . تیر ةزنند: . اطراف پر شود
  . ضُرَباء: ج. کک

ــرِ ــقیع یضــاًأ: یبضَ س و الصــاف . الن
ضُرِبت األرض، کما تقـول طُلَّـت، مـن    

: برائضَ. هلُه و شَکْلُثْم: الشیء . الطَلّ
نٌ یحلَـب بعضُـه   لـب : الشَـولِ  . کالأشْ

. زننده و یخبنـدان زخم چشم[علی بعض 
ــرد،    ــدان ک ــرما زد و یخبن ــین را س زم

. بـر زمـین بـاران باریـد    : چنانکه گویی
شیري که . مانندها. آن گونۀمانند آن و 

دیگـر دوشـیده    ةاي از آن روي پارپاره
  . ]شود

فالن کـریم  . طبیعت و خوي: ضَرِیبۀ
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 فالنی خوشخو[ۀ یبۀ، و لئیم الضریبالضَرِ
بدسرشت و ) یا(سرشت است، و و نیک
 و کذلک تقول فی النَحیتَۀ، و]. فرومایه

لالسوس،  یزة، و التُوس، ویقۀ، و النَحالس
ــ و الغَرِ ــاس، و الخـ ــزة، و النحـ و [یم یـ
معناي  هاي یادشده را که همگی به کلمه

خـو و نهـاد و سرشـت هسـتند نیـز بـه       
مـزد  :  .]بـري گونه به کار مـی همین
خـراج و  : . دخل سراي زر: . غالم

ما و انّ. شده به شمشیرزده: . مانند آن
نّه ی مفعول، ألو انْ کان بمعنَ ه الهاءتْلَدخَ

صار    ـداد األسـماء، کالنطـۀ و  فـی عیح
هــاء بــر آن در آمــده، اگرچــه [یلَــۀ األک
ي مفعـول اسـت، زیـرا در شـمار     امعن به

ور مـرده بـه   اسمها شده است، مانند جان
: . ]درنـدگان  ةخوردزخم شاخ، و پس

کـرده از پشـم و باغُنـده کـه     دسته پلیتۀ
  . ضَرائب: ج. ریسند

. مقیم بودن بـر یـک جـاي   : إضراب
 :سر فروافکندن .ۀ محیطْرِقٌ : ضْرِبم

مار آرامی که چنبـره  [ تتحرَّك ساکنۀٌ ال
برگشـتن از  : . ]حرکت استزده و بی

ـ : نهأضْرَب ع. کسی رَأعاز او روي [ ض
  . برافکندن گشن بر ماده: . ]گرداند

النَجـاد   رَّبضَ. برآغاالنیدن: ریبضْتَ
ــا   ــرَّبۀَ، اذا خاطَه ــه رداي [المضَ جواله

  . ]اي را دوختپنبه
با او زدوخورد کـرد  [جالده : ضاربه

  . ]و بر او چیره شد
ـ  و المـوج  . با بمعنًـی رَطَتَضاربا و اضْ

رِضْطَیبـا هـم   [ ب بعضُـه بعضـاً  یضرِ: ب
 ةاي موج بـر پـار   پاره. زدوخورد کردند

  ]. کوبددیگر می
ـ . جنبیـدن : رابطاضْ : أمـرُه  برَطَاضْ
ِ و هـذا حـدیثٌ مضْـطرِب السـنَد    . اخْتلَّ

این سخنی . کارش تباه و نابسامان شد[
است کـه سـند آن آشـفته و نابسـامان     

  . ]است
ـ  : مضاربۀ س بـه  انبازي کـردن دو ک
  . مال و تن

ضَـغَبت  . آواز خرگـوش : ضُغاب .ضغب
 گرگ یا خرگـوش آواز کـرد  [تَضْغَب[ .

، و الضَـغابِیسِ   بحـب  مولَعۀٌ: ة ضَغْبۀامرأَ
ثّاءالق غارمارچوبـه  شـیفتۀ زن [ هی ص، 

  . ]اي خیار کوچک استکه گونه
ـ . شتر قوي ضخم: ضُوبان .وبضـ  = مفـ
  . ج



  اءالْب 139/  باب 
  

 

تن کمـان و  برآتش داش: هیبضْتَ .ضهب
: لحـم مضَـهب  . نیزه وقت راست کـردن 

  . پختهبریان نیم
  فصل الطاء

. أطبۀ و أطباء: ج. پچشک: یبطَبِ .طبب
تطَبِ و ما ،لقد طَبِب من پزشکی [یباً کنت

اگـر مـا   . کردم، تو که پزشـک نبـودي  
ــردم     ــکی ک ــی پزش ــد، یعن ــت باش کن

  . ]که پزشک نبودمدرحالی
بطَتَمکـار   خواننده و بر علم طب: ب

  . دارنده
 و کـلُّ . پچشکی: طَب طُب و طب و

و هـر اسـتاد   [یب عند العـرب  بِحاذقٍ طَ
  . ]دانایی نزد تازیان پزشک است

ــفــالن ی تَسطعــه بجلو :یستوصــف 
ه یأی الدواءصه  لُحفالنـی دردش را  [لدائ

ــد،  ــان کن ــه و خــود درم ــد کــه چ گوی
  . ]ردخو دارویی به دردش می

بالرجلُ فهو . کردنجادویی: ط طُب
ي أذاك بطبـی،   ما. ي مسحورأمطْبوب، 

رِبدهي و عادمرد جادو شد، پس او [ی ت
آن با خـو و روش مـن   . جادوشده است
من حب طَـب، أي  : یقال. سازگار نیست

هـر کـه دوسـتی ورزد    : من أحب سـحرَ 
  .]افسون سازد

ل. دانا: طَبفَح :  ـراب   رٌمـاهبالض
در برجستن ورزیده در جانوران اهلی، [

  . ]بر ماده
دوال که درزهاي مشـک بـه   : طبابۀ

طَببـت  . طبـاب : ج. وي گیرند و دوزند
ــرة  ــه، شــدد للکث ــه، و طَببتُ أطُب ــقاء الس

. ابـر : . نـور : . ]مشک را دوخـتم [
 :ــگ ــۀ. ریـ ــک: طبـ ــۀ و . کـ   جامـ

  . طبب: ج. ندرازدام ةگشادپیش
ــب بــمسِ : ط ــعاع الش ــی ش ي أ، ه

پرتـو  [التی تُرَي فیها اذا طَلَعـت   رائقُالطَ
خورشید، و آن همـان سـتونهاي نـوري    
است که هنگام برآمدن خورشـید دیـده   

  . ]شودمی
آویخـتن مشـک از خانـه و    : بیبطْتَ

   .دوغ زدن
تَطَبطَــب المــاء  . آواز آب: ۀبــطَبطَ

 تختــۀ: طبطــاب .]آواز آب بلنــد شــد[
  . بازيگوي

لتـه  : ، طحرِبـۀ، طُحرُبـۀ  طَحرَبۀٌ .طحرب
فـی   ، و ماما علیه . ابر پاره: . پاره
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ــأ، الســماء  م ن غَــي شــیءهــیچ [ مٍی  
ــارهلتــه ــر تــنش نیســت، و هــیچ پ اي ب
ابري در آسمان نیسـت، یعنـی ابـر     پاره

  .]سبک و پراکنده
. وهچغَـرال : طُحلُـب و طحلَـب   .طحلب

الماء لَبۀٌ . طَحبلطَحبر آب خـزه  [عین م
  . ]پرخزه چشمۀ. رویید

ـ  . طَـرَب  .ربط : . سـبکی : طَـرِب ـَـ
  . نشاط و شادي

ـه  طَه غیرُه و تَأطْرَبدیگـري او را  [رَّب
  . ]شاد کرد

ــراب  کــه (طــوارب : صــحا[إبــلٌ ط
ــتَ: )]نادرســت اســت هــا طانوأالــی  عزِنْ

-سوي خانه شترانی که از سرمستی به[

  .]روندشان می
ــارِب ــدده : مط ــرقٌ متع ــاي [ط راهه

  . یکی: مطْرب و مطْرَبۀ. ]گوناگون
  . کردن آواز کشیدن و نیکو:  ریبطْتَ

آواز : طَرْطَب الحالب بـالمعزَي  .طرطـب 
  . بزان راداد شیردوشنده ماده

ــب ــتان: طُرْطُ ــۀ. درازپس زن : طُرْطُب
قال للرجل یهزَأُ بوزید یأقال . درازپستان

به مـردي کـه   [دهدرینِ و طُرْطُبینِ  :منه

گــوي  یــاوه: ریشــخندش کننــد گوینــد
  . ]درازپستان

ـ . جستن: طَلَب ـُـ. طَلَب .بطل : البإطِّ
که فرزنـد هاشـم   [ب لمنه عبدالمطَّ. کک

  . ]و نامش عامر بود
و منه طَلَبـۀُ العلـمِ   . جویندگان: طَلَبۀ

  . ]انشجویاند: از آن است[
ــۀ طالَبــب. بازجســت کــردن: م : تطلُّ

  . پیاپی جستن
: . محتاج طلب گردانیـدن : إطْالب

ــده را  ــته جوین ــن  . دادن جس ــو م و ه
اذا بعد و لـم ینَـلْ   : أطْلَب الماء. األضداد

ماء مطْلب، و کَلَأٌ مطْلب  :یقال. ا بطَلَبٍالّ
هنگـامی کـه   : آب جستنی شـد [و غیره 
دسـت   جستجو بهباشد و جز به آب دور

آب جستنی، گیاه جسـتنی  : گویند. نیاید
  . ]و جز آن
. شـده جسته: مطلوب. خواسته: طَلبۀ

  . و نام موضعی
: . طناب خیمه و جز آن: طُنُب .طنب

خبـاء  . أطْنـاب : ج. پی: . بیخ درخت
طَنَّـــبطنـــاب  بـــه: و رِواق مطنَّـــب م

  . استوارکرده



  اءالْب 141/  باب 
  

 

ـ : مطْنَب کـژي  : طَنَـب . فگردن و کت
  . نیزه

: الفـرس  . بـه  أقام: نَّب بالمکانطَ
بـالَغَ فیـه   : فـی الکـالم   أطْنَب. طالَ متْنُه

در . پشـت اسـب دراز شـد   . آنجا ماند[
  . ]روي کردگفتار زیاده
ــۀ ســایبان: إطْناب . : ــر ــه ب دوال ک

نـام  : اإلطنابۀ ابنُ. اي کمان بندنده قبضه
  . شاعري

تاإلبلُ أطْنَب :بعضُها بعضـاً فـی    اتَّبع
السری . اذا اشْ: الریحتفـی غُبـاره    تد

ــد [ ــی یکــدیگر رفتن ــاد . شــتران در پ ب
  . ]گردوخاك فراوان به پا کرد

ــالف . پــاك و حــالل: طَیــب .طیــب خ
  . خبیث

ــۀ و تَطْیــاب یبـــ . ط پــاك [طــاب ـِ
  . ]شدن

دیگـري آن را  [أطابه و طَیبه غیـره  
ـ    ا او را آرامـش  نیکو و خـوش کـرد، ی
  . ]بخشید و خرسند ساخت

ــ ــاکی جســتن: تطابۀاس ــاك : . پ پ
آن را پـاك  [یبا ه طَدجو: طابهتَاس. یافتن
  . ]یافت

ما أطْیبه، و ما أیطَبـه، مقلـوب عنـه    
: نخست اسـت  کلمۀدوم مقلوب  کلمۀ[

  . ]!چه پاك است
ــۀِ یبذاك بط ــنَ فعلــت فْســبِی و بط  ی

آن را [هک علیـه أحـد   یکْرِ اذا لم: نفسی
و کســی مــرا  بـا خشــنودي انجــام دادم 

  . ]وادار به انجام آن نکرد
التقـل   و. ي العطْرأما به من الطیب، 

بـه ایـن   . بوي خـوش نـدارد  [من الطیبۀ 
  . ]معنا، طیبه مگو
ن و التقل م. هبِن أطایِم أطْمعنا فالنٌ

فالنی ما را به نیکوترین آنچـه  [ه بِمطایِ
بــه ایــن معنــا، . آزمنــد ســاختداشــت 

  . ]مطایب مگو
و . کـک : طـاب . بوي خـوش : طیب

  . پاکی
ـ : بانِأطْی دو چیـز  [مـاع  و الجِ لُاألکْ
  . ]خوردن و نزدیکی کردن: خوش

  . منشی کردن با همخوش: مطایبۀ
 رطَـب ابـنُ  . خرمـا : . خمر: طابۀ

نـام دوگونـه   [طابٍ و عذْقُ ابن طـاب  
  . ]خرماي مدینه
بســیار [یــب جــداً طَ: یــابشــیء طُ
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  . ]خوش و نیک
یـب  الـنفس تَط : سفْشراب مطْیبۀٌ للنَ

آن کـه  شرابی گواراي نفـس  [اذا شَرِبتْه 
  . ]را آرام بخشد

یب، قلبـوا الیـاء   لَی من الطفُع: طُوبی
ــا  ــمۀ قبله ــال . واواً للض ــک، و  یق ل

و التقـل   :قال یعقوب. طوباك، باالضافۀ
بر وزن فُعلی اسـت کـه   [ء یک بالیاطوبِ

پیش از آن قلب بـه   هدلیل ضم یاء را به
بـا  . خوشا بـه حالـت  : گویند. واو کردند

 .ترکیب اضافی نیز بـه همـین معناسـت   
. ]، آن را بـا یـاء مگـو   اضـافه در : گوید
 :نام درختی در بهشت.  

یکـن   یح السـباء، لـم  حص: سبی طیبۀٌ
اي کـه از  دهبر[ دهع قْضِو ال نَ عن غَدرٍ

راه درست به دست آمده باشـد، نـه بـر    
  .]شکنینیرنگ و پیمان یۀپا

 مدینـۀ نـام  : طَیبۀ، علـی وزن شَـیبۀ  
  ). ص(رسول
  .لغت اهل مصر خشت پخته به: وبطُ

از آن [ی به سفْطابت نَ: ساًفْطبت به نَ
  .]خشنود شدم

  

  فصل الظاء 
هـو ظابـه و   . سـلْف مـرد  : ظَأْب .ظأب
  .]او باجناغ آن مرد است[ظامه 

دو خـواهر را دو  : مظاءبۀ و مظاءمـۀ 
تـزوج  : فـالنٌ ظـاء بنـی  . کس خواستن

فالنی خواهر زن مرا بـه  [ی تجوخْت زأُ
  . ]زنی گرفت

  . بانگ و فریاد: ظَأْب
ي أمـا بـه قَلَبـۀٌ،    : ما به ظَبظاب .ظبظب

من و شیءهیچ دردي ندارد[ عٍج[ .  
 بالغَظَباظـ : مِن بها، و هی أصواتها لَبال

  . ]بانگ و آواز گوسفندان[و جلَبتُها 
نـام  : . ظراب: ج. پشته: ظَرِب .ربظ

  .مردي
  .پهناي دندان: أظْراب

جـانوري چـون   : ظَرِبان، مثل قَطران
فَسا بینَنـا  : مثَل. گربه که بوي گنده دارد

راسو میـان مـا   [ القوم عقاطَ، اذا تَالظَرِبانُ
هنگـــامی کـــه مـــردم از (بـــاد در داد 

ــن    ــوند ای ــدا ش ــدیگر ج ــخن یک را س
ما جمـع علـی   و رب. ظرْبی: ج. )]گویند

گاه این کلمـه  [ ظرباء نّه جمعأ، کیابِظَر
بندنـد، گـویی کـه    را ظَرابی جمـع مـی  
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  . ]واحد آن ظرباء بوده باشد
مـرد کوتـاه   : رجل ظُرُب، مثال عتُلٍّ

  . پرگوشت
  . استخوان خشک ساق: وبظُنْب .ظنب

  فصل العین 
ــب .عبــب ــر دهــان خــوردن آب: ع . پ
درد و آمـاس  [الکُباد من العـب  : حدیث

  . ]شتاب استجگر از خوردن آب به
یشرَالح مام    ـبـاً کمـا تَعبع ب الماء
شـتاب چنـان   کبوتر آب را بـه [ الدواب

  .]خورندخورد که چارپایان میمی
ـ   فـی   تَعـب  ال: امِال عبابِ، مثـل قط

 آب را یکباره و با شـتاب نخـور  [الماء 
  . ])عباب ال: لساندر (

یـک دهـان پـر    [ال لَه العبۀَ من الماء 
  . ]آب نخورد
: . آب يپري آب و بسیار: عباب

  . برآمدن آن
آبهاي مندفق، یعنی جحجهـان  : عبب

  . ]جهنده[
رنْک، یعنی : . صوف جامۀ: عبعب

: . ]آهو و بـز نـر کـوهی   [کوهی  تَکّۀ
  . تازگی جوانی

تالنَب بگیاه قـد کشـید و   [طالَ : ع
  . ]باال آمد

: لسـان و  صـحا [مـرد دراز  : عبعاب
  . ]عبعاب

او [ بـرٌ جو تَ کبـرٌ : فیه عبیۀٌ و عببـۀٌ 
و . ]بــین و گــردنکش اســت خـودبزرگ 

از آن [تُهـا  ي نَخْوأ، عبِیۀُ الجاهلیـۀِ  :منه
بینـی و نـاز و بـالش    خـودبزرگ : است

  . ]جاهلیت
درختی از انـواع  [شیر عرْفُط : عبِیبۀ

اکاسیا که صمغی شیرین به نـام مغفیـر   
درختـی  [یز  ةعصار: . ]کندترشح می

  . ]مانندي دارد صمغ ةکه شیر
جـویی  : . اسب بسیار رو: یعبوب

  . که آب در وي تیز رود
ـ    .تبع خشـم  : ـعتْب و معتَـب عتَـب ـُِ

بـر او  [وجـد علیـه   : عتَب علیه. گرفتن
  . ]خرده گرفت

  . خشم: معتَبۀ و معتبۀ
خشمگینی پیـدا  : . ناز کردن: عتاب

میـان  [بون بهـا  عـاتَ تَبینهم أُعتوبۀٌ ی. کردن
آنان چیزي است کـه بـدان بـر یکـدیگر     

  . ]خرده گیرند و سرزنش کنند
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نتَبی فالنٌأع :عاد الی مرَّتعـاً  ی راجِس
تْبی. ةعن اإلساءثَل. ا: العـی   : متْبلـک الع

ـ ر نْ الأب أيض ـک   یتبتـ أع الف مـا  بخ
ــتَ ي هــند و  [و ــرزنش، خرس ــس از س پ

ــاخت  ــنودم س ــنودي. خش ــاد  خش ات ب
بدانچه خشنود نگردي، یعنی خشـنودت  

   ]. کنم اما نه بدانچه دلپسندت آید
ــ. بمعنًــی تعتبأعتَــب و اســ استبتُه تع

ــأع ــاناس: ینتَبفــ ــیتُه فأرضــ ی ترضــ
اش را خواســتم، او هــم مــرا  خشــنودي[

  . ]خرسند و خشنود ساخت
تتبـت  اع. برگشتن از چیزي: اعتتاب

اذا ترکت سـهلَه و أخـذْت فـی    : الطریقَ
ورِهع .تتبقَ: اعص هنگامی که نـرم و  [د

آســـان راه را بگـــذاري و نـــاهموار و 
آهنــگ . گیــريپــیشدشــوار آن را در 

  . ]کاري کرد و از آن بازنگشت
مرْقاةٍ منهـا   و کلُّ. نردبان پایۀ: عتَب

اي از نردبـان را عتَبـه   و هـر پلـه  [عتَبۀٌ 
 پاشنۀ: العتَبۀ. عتَب و عتَبات: ج. ]گویند

ي أعلی عتَبـۀٍ،   حمل فالنٌ. عتَب: ج. در
مـا فـی هـذا األمـر     . أمرٍ کریه من البالء

و ال ر تَب ،ةٌ أبـالي زشـت و   [ي شد

در ایـن کـار نـه    . سختی بر سرش آمـد 
میـان  : .]سختی است و نـه دشـواري  

میـان انگشـت   [انگشت وسطی و بِنْصر 
  .]میانین و چهارم

رفتن شـتر بـر سـه    : عتَب ـِـُ. عتَبان
  .پاي جستن مردم  بر یک: .پاي

ــانعتْ ــردي: ب ــام م ــب. ن ــدر : عتی   پ
  .ز یمناي اقبیله

اذا : أمـرٌ . مهـدوم : نُؤْي معثْلَب .عثلب
کـار  . ویران ضچۀجوي یا حو[یحکَم  لم
  .]پایه و تباه، کاري که سامان نیابدبی

یورِي  یدرِ أ اذا لم: عثْلَب الرجلُ زنْده
 ـ أهذا العود  ه مـن شـجرٍ  ذَم ال، یعنی أخَ

هنگامی که ندانـد چـوبی کـه    [مجهول 
گیرد یا  رفته آتش میزنه برگبراي آتش

ــناس   ــی ناش ــی آن را از درخت ــه، یعن ن
  .]باشدبرگرفته 

. کـار شـگفت  : یب و عجابعجِ .عجب
  منـــه  غُلَـــأب: عجـــاب و أُعجوبـــۀ 

  .]انگیزتر از عجیب و عجابشگفت[
ـ     کقـولهم لیـلٌ الئ ،عاجِـب بجلٌ، ع

ؤَیانگیـز بـاورنکردنی  شـگفت [بـه   کَّد .
: ، ماننـد دوم بـراي تأکیـد اسـت    کلمۀ
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  .]شبی تاریک
ال واحد لهـا مـن   . شگفتیها: یبتَعاجِ

  .]از لفظ خود واحد ندارد[لفظها 
و یقـال  . یـب یجمع عجـب و عجِ  ال

ــ :یــبجمــع عجِ یــل و ، مثــل أفبعجایِ
یـب،  قـولهم أعاجِ . یع و تبائعتَبِ أفائلَ، و

ــجنّــه جمــع أُعأک وبۀ، مثــل أُحــد ۀ و وثَ
ب و عجیب جمع عج دو کلمه[ یثَأحاد

شوند، ولی برخی گوینـد کـه   بسته نمی
ــد    ــت، مانن ــب اس ــب، عجائ ــع عجی جم

نیــز ماننــد جمــع . هــاي یادشــدهنمونــه
  .]دانندأعجوبۀ که آن را أعاجیب می

ـ  جِبمنــه و ع ــتبجمــن کــذا و تَع ت
ــ ــیتَاس ــري . عجبت، بمعنً ــت غی بجع .

أعجبهننسبح فال. ی هذا الشیء جِبنٌ أُع
ــه    ــه و بنفس ــب برأْی جعــو م ــه، فه بنفس

دیگري را به شـگفتی  . زده شدمشگفت[
ــایی . آوردم ــا زیب ــز ب ــن چی ــرا ای اش م

ــردشــگفت ــرد و  . زده ک ــاز ک ــی ن فالن
خودپســند شــد، پــس او خــودبین و    

. بینـی خویشتن: العجب. ]خودپسند است
ه برأْیه، شـاذّ الیقـاس   بعجأَما  :و قولهم

چقـدر خـودبین و   : دو اینکه گوین[علیه 

اي شاذّ اسـت کـه   گفته! خودپسند است
  .]بر آن قیاس نکنند

: ج. پایـان ریـگ  : .بن دم: عجب
  .عجوب

  . ریگ تنک: عداب .عدب
موي زهـار یـا جـاي    [بامچه : عدابۀ

نام معروفـی  : عدابۀ. ]زهدان. رویش آن
  .از أوس

آب : أعـذَبانِ . آب پـاکیزه : عذْب .عذب
  .دهان و خمر

پـاك و گـوارا   [عـذُب ـُــ   . عذوبـۀ 
اذا : تعذب القـوم مــاءهم اســ]. شـدن آب 

ذْباًاسـتَعذَب لفـالن مـن بِ   . تقَوه عسئْـر  ی
قوم [ عده عذْباً: هذَبعتَاس. یستَقَی له: کذا

. آبشان را گـوارا خواسـتند و نوشـیدند   
گیرنـد،  براي فالنی از این چاه آب مـی 

آن را گـوارا  . نـد دهیعنی به او آب مـی 
  .]یافت

: السـوط  .تیزي زبان: عذَبۀُ اللسانِ
: المیـزانِ  .]تازیانه ةگر[چابق تازیانه 

اي که ترازو رشته[الذي یرْفَع به  طُیالخَ
غُصـنَه  : الشـجر  .]را بدان برپـا کننـد  

مـاء ذو  . خاشـاك : .]سرشاخ درخت[
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ـ  : عذَبٍ : أعـذب حوضَـک  . ذَيکثیـرُ القَ
آب پر از خس و [ع ما فیه من القَذَي انْزِ

آبگیرت را از خس و خاشـاك  . خاشاك
  .]پاك کن

ذَأعتُـه عـن األمـر   ب :نَاذا متـه عنـه  ع .
ک عن کذاأعنفس بفْهـا عنـه   : ذاو [اظْل

خــود را از آن . را از آن کــار بازداشــتم
  .]بازدار

ستور ایسـتاده کـه   : عذُوب و عاذب
  ].آب و علف نخورد

ـ تَ. شـکنجه : عـذاب  شـکنجه  : ذیبع
  .کردن

: عـاذب . نام آبی مـرتمیم را : عذَیب
  .جایی

ذَبِیبزرگـوار و  [خُلـق  مرد کریم: ع
  .]بخشنده

. مـردم تـازي شـهرباش   : عـرَب  .عرب
ــ ــینُ یعرَبِ ــرُالع ب ـــ : ۀوب ــان [منس تازی

  .]شهرنشین
باشتازیان بیابان: یبراب و أعارِأع .

ـ    ـکّان البادیـۀ خاصـ . ۀو هم س : یأعرابِ
ـ  . و ال واحد له. منسـ  و لـیس األع راب

جمعاً لعرَب، کمـا کـان األنْبـاطُ جمعـاً     

آنهـا  [ما العـرَب اسـم جـنسِ    لنَبط، و انّ
این کلمه واحد . بویژه باشندگان بیابانند

کـه  ندارد، و اعراب جمع عرب نیسـت،  
، و عـرب  باشـد انباط جمـع نـبط   مانند 

  .]تنها اسم جنس است
ــا العارِرَلع ــب و  ۀُب ــاء ــم  الَعرْب ه

الخُلَّص منهم، و أُخذ من لفظه فأُکِّـد بـه،   
آنهـا تازیـان نـاب و سـره     [الئل  لٍیکلَ

 کلمـۀ از همـان   و عربـاء  بۀٌعارِ. هستند
ــر آن  عــرب گرفتــه شــده و تأکیــدي ب

ــد   ــه گوین ــد اینک ــتند، مانن ــب : هس ش
  .]تاریک

 .خویشتن به عرب مانندکردن: تعرُّب
پـس از  [اً یابِرأع صار: بعد هجرَتهعرَّب تَ

  .]کوچ از سرزمینش، تازي شد
ــ رِرَالعالمســتع ــۀ بۀُب هــم : و المتعرَّب

کسانی کـه تـازي   [الذین لیسوا بخُلَّصٍ 
  .]ناب و سره نباشند

  .زبان شدن تازي: عرُب ـُـ. عرُوبۀ
: طانَحقَ یعرُب بنُ. لغت تازي: ۀیبِعرَ
و . و بیـرون آورد که زبان تازي امردي 

  .همکلِّ نِمالی بوأهو 
مـردم  . تازیان[ عرْب و عرَب بمعنًی
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. مثال عجم و عجـم . ]کشورهاي عربـی 
  .مصغـ: عرَیب

ــ ــهرَأع کالم ــم: ب ــی  اذا ل ــن ف لْحی
راباإلع. تهجبها و لم: بح أفصح تَّـقِ ی 

ـ فْعـن نَ  برِعالثََیب تُ: حدیث. أحداً ها، س
سخنش را آشکار و نیکـو و  [ ي تُفْصحأ

برهانش را روشن و آشکار . شیوا آورد
زن بیــوه. کــس نترســیدکــرد و از هــیچ

ولد : الرجلُ  .]نیازش را آشکار گوید
با زن تازي زناشویی [ی اللونِ ـِبولد عرَ

  .]نژاد شدکرد و داراي فرزندي تازي
ــرِب عخداونــد اســبان تــازي: م. :

  .نث: معرِبۀ. بی که بد اصل نباشداس
شـتران و  : إبل عراب و خیل عـراب 

 ینِو البـراذ  یخاتخالف الب. اسبان تازي
  .]برخالف شتران و ستوران پارسی[

رَأعبالفُ: ب تکَّلمناسـزا گفـت  [ شِح[ .
اذا کان مـرَّةً  : سقْی القومِ .]دشنام[عرابۀ 

ه واحـد  جعلی و قامغباً و مرّة خمساً ثم 
هنگامی که آب دادن ستوران قوم یـک  [

  روزدرمیــان و بــار دیگـــر   بــار یــک  
روزدرمیـان باشـد، و سـپس یکسـان     پنج

  .]گردد

علَه رَّبعقَ: علیه فحرِّبوا : حدیث. بع
: منْطقَـه  .دوا علیه باإلنکاري رأعلیه، 

ـ ه ــذَّبُن اللحــنه م.  ـترَّبعــن القــوم ع :
کارش را زشت شـمرد و  [مت عنهم تکلَّ

ــرد  ــرزنش ک ــد. آن را س . از او نپذیری
. گویی پـاك کـرد  زبانش را از نادرست

ــان    ــه و بره ــخن گفت ــوم س ــوي ق از س
  .]آوردم

ــو التَعتَ ــب، و ه ــری ــدن : ذیبشْ بری
سـخن عجمـی را   : .هاي خرمـا شاخه

ـ  . عربـی کـردن   رَّبتْـه العرَعو أع رَبتْـه  ب
ــی ر [ ــخن عجم ــان آن س ــازي تازی ا ت

  .]کردند
ــۀ رَبجــویی کــه در وي آب تیــز : ع  

  .تن: .رود
. تبـاه شـدن معـده   : عرِب ـَـ. عرَب

اش تبـاه  معـده [فهی عرِبۀ . عرِبت معدتُه
تازه شدن جراحـت و  : .]شد و گندید

  .ریش
کـس در  هـیچ [أحد : یبما بالدار عرِ

  .]خانه نیست
. عـرُب . ج. دوستزن شوي: وبعرُ

دوسـت و  زنانی شوي[» عرُباً أتْراباً«هآی
  .]همسال
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ــۀِ  ــوم العرُوبـ ــه  :یـ در [روز آدینـ
  ].نام مردي[ و ابنُ أبِی  .]جاهلیت

: عـرْب . نام مـردي از انصـار  : عرابۀ
  .گیاه خشک

  .تیزي بینی: عرْتَبۀ، مثل عرْتَمۀ .عرتب
ـ : عرْطَبۀ .عرطب . هـا  هنوعی از رودجام

  .]آن طبل است: ندگوی[یقال هو الطبل 
پی : الدابۀِ .پی پاشنه: عرْقُوب .عرقب

ــأريذ کــلُّ :األصــمعی. پــاي ســتور عٍ ب
ـ ده و رکْبتـاه فـی ی  یلَجعرْقوباه فی رِ ه ی

در اش  پاشنههر چارپایی پی دو : گوید[
ــایش اســـت و دو زانـــویش در    پاهـ

موضـع فیـه   : يمن الواد  .]دستهایش
 مـا أکثـرَ   :فراء یقـال قال ال. انْحناء شدید

یبراققَۀ   عهذا الجبل، و هی الطُرُقُ الضَـی
اذا أخذت فـی تلـک   : تَعرْقبت. فی متْنه
: گوینـد . پیچ تند در رود یا دره[الطرق 

این کوه چقدر پیچهاي تنـد و راههـاي   
راههـاي  و آن همان کـوره ! باریک دارد

آن راههـا  . تنگ و دشوار در کوه اسـت 
ــاةِ .]تمرا در پــیش گــرف ســاقُها : القَطَ

نـام مـردي از   :  .]سـاق سـنگخواره  [
ضُرِب به المثَـلُ فـی الخُلْـف، و    . عمالقَۀ

و ذلک أنّه أتاه أخٌ . یقال مواعید عرْقوبٍ
. اذا أطلْع نَخْلـی  ، فقال له یسأَلُه شیئاً

لَحقال اذا أب ا أطْلَعا أبلح قال اذا . فلمفلم
فلمـا  . أزهی قال اذا أرطَـب فلما . أزهی

تمراً  فلما صار. أرطب قال اذا صار تَمرا
بـه او در  [ یعطه شیئاً جده من اللیل و لم

ســخنان و : بــدقولی مثَــل زده و گوینــد
بار یکـی   یک. بنیاد عرقوبنویدهاي بی

ــزي     ــد و چی ــزد او آم ــرادرانش ن از ب
هنگامی که خرمایم : گفت ويخواست، 

: چـون شـکوفه داد، گفـت   . شکوفه دهد
چـون غـوره شـد،    . آنگاه که غوره شود

هـا سـرخ و زرد   آنگاه کـه غـوره  : گفت
چــون خرمــایش رنــگ گرفــت، . شــود
چـون  . هنگامی کـه رطـب شـود   : گفت

. آنگاه که خرما گـردد : رطب شد، گفت
و چون خرما شد، آن را در شب چیـد و  

  .]به برادرش هیچ نداد
پـی  [رْقوبهـا  ت ععطَقَ: عرْقَبت الدابۀَ

  .]پاشنه ستور را بریدم
عاألُراق مورِیب و عهایلُراق :ظامها و ع

  .]سختیها و دشواریهاي کارها[صعابها 
  زن : عزَبــۀ. زنمـرد بــی : عــزَب .عـزب 
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  .عزّاب: ج. شويبی
زنـی و  بـی : عزَب ـُــِ . عزْبۀ و عزُبۀ

نـی  فال[ هـلَ أَتَ فالنٌ ثم زَّبعتَ. شوییبی
  .]زن بـود و سـپس زن گزیـد   زمانی بی

 :عنِّ. دور شدن زَبی فـالنٌ ع :ب ـدو  ع
 فالنی از من دور شـد و ناپدیـد   [غاب

. دور رفتن ستور در چراگاه: .]گشـت 
 وحتَرُ ت فی المرْعی العدب: عزَبت اإلبلُ

شب هم و شتران در چراگاه دور رفتند [
  .]ندشتباز نگ

ــزاب ــدندورگرد: إع ــزَأع. انی ه اهللاُب .
زَأعب اإلبلهم فی: القوم تزَبع ـ رْالم ی، ع

یـا  (خداوند دورش ساخت [فهم معزِبون 
شتران قوم در چراگـاه  ). دورش گرداناد

  .]دور رفتند
دوربرنده ستوران خـود را از  : معزابۀ

  .باشندهبسیار عزب: .مردم
: بنازَأع. آب و گیاه دوردست: عازِب

در دوردســتها بــه آب و گیــاه [ناه بأصــ
  .]رسیدیم

الذي  ب، و هویب، جمع عازِإبل عزِ
، مثل غـازٍ و غَـزِي   یعلی الح وحیرُ ال
شتران دورافتاده، آنها که شب به قبیله [

  .]بازنگردند
وامس معبه عن الـدار : زَّب زِّباذا ع .

القرآنَ فی أربعـین لیلـۀً    أَرَن قَم: حدیث
ـ ده بما ابهع ي بعدأ، زَّبع فقد ه منـه  أَدتَ

چرندگانی که دور از خانه نگه داشـته  [
را در  نُبـی هر کـس بخواهـد   . شوندمی

چهل شب بخواند در خواسـت آغـازین   
  .]خود سست خواهد شد
اذا غـاب عنهـا   : ةِعزَب طُهـرُ المـرأَ  

دور ) از حــیض(پــاکیزگی زن [زوجهـا  
ــویش از   ــه ش ــامی ک ــد، هنگ او دور ش

  .]افتد
األرض تزَبلـم : ع    ،یکـن بهـا أحـد

خْصمب أ ۀً کانـتو مدـ ج آن زمـین از  [ ۀًب
ماند، چه پرآب و گیاه باشـد   انسان دور

  .]آب و علفو چه بی
شـاخ خرمـا کـه بـرگ     : یبعس .عسب

، و و هو فُویقُ  الکَـوبِ . برنیاورده باشد
  فـعفهـو س علیه الخُوص تن و آ[ ما نَب

اي است که اندکی بـاالتر از بـیخ   شاخه
خرما برویـد، و اگـر بـرگ     خۀستبر شا

ــۀســتا(درآورده باشــد ســعف اســت   ف
  .نام مردي:  .بن دم: الذَنَبِ .)]خرما
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ـ  . عسب دادن  کرایـه  بـه : عسـب ـِـ
ه أَأکْرَ: عسب فَحلَه. جهت گُشنیفحل به

شتر نـرش را بـراي جفتگیـري کرایـه     [
آب : . رجستن فحل بر مادهب: .]داد

  .گُشن
اسالفرس تعسب :استَواسـب بـه   [قَ د

  .]گُشن آمد، یا اسب آبستن شد
وبیسو منـه قیـل   . امیر زنبـوران : ع

 به سرور و پیشواي قـوم [للسید کذلک 
ــز ــد  نی ــوب گوین نــوعی از : .]یعس

الیـاء فیـه    و. پرندگان بزرگتـر از ملـخ  
فَعلـول غیـر   نّه لیس فی کالمهم زائدة، أل
یاء در آن افزوده اسـت، زیـرا   [صعفُوق 

ــعفوق  کلمــۀدر زبانشــان جــز  دزد (ص
بـر  ) سرمایه که به بازار رود بیپلید، آن

  .]وزن فَعلول نیامده است
: عاشـب  بلـد . تـر  گیـاه : عشْب .عشب

ـ  . ناكگیاه ببعیـر عاش :ـ رْی ـ ع ب ی العشْ
  .]شتري که گیاه تر خورد[

شـدن  نـاك گیـاه : شابإع .ـ أع  تبشَ
األرض :شْ أنبتتالع آن زمین گیاه و [ب

. بـه گیـاه رسـیدن   : .]سبزي رویانیـد 
شَأعب بۀٌ، و  . القومشـیۀٌ و عبشعأرض م

شۀِ مکان عشـابنُ العبی آن قـوم بـه   [ یب
جـاي سرسـبز و   . گیاه و سبزي رسیدند

  .]پرگیاه
شَوشَاعبت ها، و ه: األرضشْبو کثُر ع

آن [ نَشَوواخْشَ شُنَخَ :للمبالغۀ، کقولک
ایـن  . زمین بسیار سرسبز و پرگیاه شـد 

  وزن بــراي مبالغــه اســت، ماننــد آنکــه 
سخت و درشت شد، و بسیار : گوییمی

  .]سخت و درشت شد
أرض فیها تَعاش ،أیب  ،شْـبي فیها ع

زمینی کـه سـبزي و گیـاه    [ال واحد لها 
واحـد   ایـن کلمـه  . در آن پراکنده است

  .]ندارد
ـ . سالشتر کالن: عشَبۀ و عشَمۀ ه تُلْأَس

شَفأعبأی، ني أعنَّۀ  طان سـشـیخ  . ی ناقـۀً م
ۀٌ  : عشَبۀٌ و عجوز عشَبۀ مـو ه م عیـال  . هـ

ــب ــغیرٌ  : عشَـ ــیهم صـ ــیس فـ از او [لـ
سـالی   درخواست کردم، به من شتر کالن

. سال و نـاتوان پیرمرد و پیرزن کالن. داد
ــانو ــال  ادهخ ــه بزرگس ــه در آن هم اي ک
  .]باشند

عصــب و : ج. پــی: عصــبۀ .عصــب
صابأع. :  پسران و خویشان نرینـه از
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  .عصبات: ج. جانب پدر
ـ  . عصبۀ شـدن  نـاك پـی : عصـب ـَـ
ــت ــوب. گوش ــخت: معص ــتس . گوش

  .]سخت شد[د تَاشْ: بصعانْ
سه عصب رأْ. عصابۀ بربستن: عصب
ــباً  بالعصــابۀ صگــرد ســرش دســتار [ع

: .هاي یمنـی نوعی از پرده: .]بست
. گزیـده : .]لبـاس  یۀرو[ نوعی از ابره

ي أالقـوم،   و عصبِ القومِ هو من عصبِ
او از گزیدگان قوم است[هم یارِمن خ[.  
 :نورد سخت پیچیده.  

ــلٌ ــوب الخَ رج ــمعص ــۀٌ قِلْ  و جاری
ـ مجدو: معصوبۀٌ حسنَۀُ العصبِ  ۀُ الخلـقِ لَ

  گوشـــــت و مـــــرد و زن ســـــخت[
  .]آفرینشسخت

گروهی از مـردم،  : .سربند: عصابۀ
  .و اسب، و مرغ

. گرسـنه، بـه لغـت هـذیل    : معصوب
ــب صعــد از   آن: م ــته باش ــان بس ــه می ک
الذي عصـبتْه   هو :بوعبیدأقال . گرسنگی
کـه   آن: گویـد [ت مالَـه  لَي أکَأالسنونَ، 

تبــــاه و خشکســــالی ســــتورانش را 
  .]کرده باشد شنیازمند

  .از ده تا چهل عدد از مردان: عصبۀ
  .ریسمان برد ریسنده: عصاب

صاعوبص القوم :تمعـوا و صـاروا   اج
 صـائعب.  اشْــ: الیــومو منــه یــوم . تد

صعیب  ،بصبصقوم گرد [ي شدید أو ع
روز سـخت  . گروه شـدند آمدند و گروه

  .]ز بسیار سخترو: از آن است. شد
صها درپیچیده و شُش با روده: یبع

  .کرده بریان
ناقۀ . تددشَ: ردعصبت فَخذَ الناقۀِ لتَ

صعال: وب ُتَدر   ـبـ . حتـی تُعص و اس م
اذا ضَـممت  : الشـجرةَ  .الحبلِ عصاب

ضَر أغْصانَها ثمقـال  . هـا ورقُ تَها لیسقطَب
ران [عصب السـلَمِ  نَّکم بصعأَلَ: الحجاج

شتري کـه تـا   . شتر را بستم تا شیر دهد
رسـنی کـه   . رانش را نبندند شیر ندهـد 

هـاي  شاخه. شتر عصوب را به آن بندند
درخت را بسته و بـر آنهـا کوبیـدم تـا     

ــزد ــان بریـ ــون . برگهایشـ ــما را چـ شـ
هـم بسـته و    هاي درخت سلَم بـه  شاخه

الم . مرد سخت: عصلَبِی .]خواهم کوفت
  . زائدة
عببفالنٍ ص القوم :تکفُّوا حولَهاس. 
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 :قال الفـراء . ت بهاذا دار: ت اإلبلُ بالماء
تباإلبلُ عص و عتبصاذا اج ، تمعـت. 

: الریقُ فـاه   .علیه اذا یبِس: الریقُ بفیه
اذا : الکبشعصبت  .رَّماح: قُفُاألُ .کک

نْ أطا من غیر قُسشددت خُصیتَیه حتی تَ
شـتران  . قوم گردش را گرفتند[تَنْزِعهما 

آنگاه کـه شـتران   : فراء. گرد آب آمدند
کران . آب دهانش خشک شد. گرد آیند

قـوچ   یۀدو خا. آسمان به سرخی گرایید
ــی  ــا ب ــتم ت ــان ســخت بس ــدن  را چن کن

  .]فروافتند
. نوعی از تصرفات عروضـی : عصب

ـ  من مفـاعلَتن و  الالمِ و هو تسکینُ ه نقلُ
  .لنیالی مفاع
ــب ــب .عض ــدن: عضْ ــعیف :  .بری ض

. دشـنام دادن :  .شمشیر برّان:  .کردن
مــرد بســیار بــددهن و [ضّــاب رجــل ع
  .]ناسزاگو

  .تیز زبان شدن: عضُب ـُـ. عضُوبۀ
شکسـته شـدن   [عضـب ـَــ   . عضَب
  .]شاخ قوچ

ــاب ــتن : إعض ــاخ شکس ــ. ش  شبکَ

شـاخ  هقوچ شکسـت [أعضب بینُ العضَب 
  .)]گوشیا شکافته(

ضَأعیارمنـد مردي بی: ب. :  نـوعی
از تصرفات عروض در مفاعلَتن کـه آن  
را خَرْم کنند تا فاعلتن شود و نقل کننـد  

  .به مفْتَعلن
ضْباءناقۀو نام . شکافتهگوش: ناقۀٌ ع 

شتر [تکن مشقوقۀ األُذُن ، و لم)ع(رسول
 و عضباء(گوش نبود رسول خدا شکافته

  .)]لقبش بود
: أعطَبـه . هالکی: عطب ـَـ. عطَب .عطب

ــلَأه ــرد [ه کَ ــابود ک ــت و ن . ]او را نیس
عاطمطَـب  . مهالک: بعها مجـاي  [واحد

  .]، جنگگیاهآب و نابودي، بیابان بی
: عطْب و عطُب، مثل عسـر و عسـر  

  .پنبه
ــۀ طْبــاره: ع ــ. اي از ويپ ــح رِ دأجِ ی
ــۀٍ،  ــأعطْبـ ــۀ ي قُطْنَـ ــوي [ۀٍ محترقـ   بـ

  .]رسد سوخته به مشامم میپنبه
قـال  . عنْظَـب . = ملخ نر: عنْظُب .عظب

: گویـد [بضم الضاء الغیـر   وه :الکسائی
. ]این کلمه تنها با ضـاء مضـموم اسـت   

. نـث : عنْظُوبـۀ . کک: عنْظاب و عنْظُوب
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  . کک: عنْظُباء. بعناظ: ج
  .موضعی: عنْظبۀ

لـیس  . فرزند: .کارپایان : ۀبعاق .عقب
  .]او را فرزنـدي نیسـت  [ي ولَد أ، له 
 :َأَتلٌم نگریسـتن بـه   [األمر  رِفی آخ

  .]پایان کار
که نیابت سید دارد بعـد از   آن: عاقب

ب، یعنی ا العاقأنَ): ص(و قول النبی. وي
بعد شیء  و کلُّ. األنبیاء رُآخ شیء خَلَف

هـر  . نممن واپسـین پیـامبرا  [فهو عاقبه 
چیزي که جانشـین چیـز دیگـري شـود     

  .]عاقب آن است
: الرجلِ .و هی مؤنّثۀ. پاشنه: عقب

. ]اشفرزند مرد و نوه[ولَده و ولد ولَده 
عقَب فـالنٌ  . عقْب= عقب : و فیها لغتانِ

فهـو اسـم   . ي خَلَفَـه أبـۀً،  یه عاقمکانَ أبِ
ــاء ــ ج ــالی بمعنَ ــه تع ــدر کقول ، ی المص

ـ  لیس«آیه بها کاذتقْعوفالنـی جـاي   [» ۀٌل
. پدرش را گرفت، یعنی جانشین او شـد 

معنـاي   عاقبه در اینجا اسـمی اسـت بـه   
در فرودآمــدنش هــیچ «ماننــد مصــدر، 

  .]»دروغی نیست
ـ یغَاذا ب: عقَبت الرجلَ فی أهله رٍّ تَه بشَ

اذا ضـربت عقبـه    یضـاً أ: ه  .و خَلَفْتَه
درسـتی از پـاي   نا هنگامی که او را به[

. درآوري و زنــش را از آن خــود کنــی
  .]اش کوبیديبر پاشنه
روش ستور که بعـد از رفتـار   : عقْب

: .حسـن  لهذا الفرس . نخستین آرد
ایـن اسـب   [من األفعال  مدقَمصدر لما تَ

. پس از هر دویدنی، دویدنی نیکـو دارد 
افعـالی   همـۀ عقْب مصدري است براي 

  .]از این آمدپیش از این کلمه که 
هـو  «آیـه . پایان کـار : عقْب و عقُب

-حکـی ابـن  . »خیرٌ ثَواباً و خیـرٌ عقُبـاً  

الشهرِ و عقْبانه،  جِئْت فی عقْبِ :السکیت
ئْت فی عقبه، و جِ. ی کلُّهضمي بعد ما یأ
آن بهتر است به «[منه شیء  یقي اذا بأ

. »پاداش و بهتـر اسـت بـه پایـان کـار     
 همـۀ  یان ماه، پس از آنکهدر پا: گوید

نزدیک بـه پایـان   . آن سپري شد، آمدم
مــاه، هنگــامی کــه هنــوز چیــزي از آن 

  .]مانده بود، آمدم
و همــا . ك  تمــت. نوبــت: عقْبــۀ

نوبتت سـرآمد [کاللیل و النهار  بانِعاقَتَی .
ــس    ــب و روز از پـ ــون شـ آن دو چـ
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ــد ــوض : .]یکــدیگر درآین ــدل و ع ب
چیـزي بـه   [الً دي بأۀً، عقْب تذْأخَ. اسیر

نـوعی از خـوردنی   : .]جاي آن گرفتم
که در بن دیگ عاریتی به خداوند دیگ 

  .فرستند
ـ کاذا ر: ت الرجلَ فی الراحلۀبعاقَ ت ب

أنت مرَّةً و رکنوع : والمعاقبۀ. هو مرةً ب
بـار مـن   یک[من التصرف فی العروض 

اي گونـه . بار آن مـرد سوار شدم و یک
  .]در عروضدگرگونی 

ۀُ الطائقْبرِع :سافۀٌ مابین ارمفاعـه و  ت
ــه حانْ ــرود  [طاط ــان اوج و ف درازاي می

  .]پرنده
زنی که بعد از هـر دختـري   : معقاب

  .پسري زاید
. الجمـالِ  علیه . اثر و هیئت: عقْبۀ

ـ   و ما القَمـرِ، اذا کـان    ا یفعل ذلـک الّ
بـر او نشـان   [ةً شـهرٍ مـرّ   یفعله فی کـلِّ 

چنان نکنـد جـز   . ی و خرّمی استیونیک
ــاه     نشــان مــاه، هنگــامی کــه در هــر م

  .]بار چنان کرده باشدیک
پی کـه از وي زه و ریسـمان   : عقَب

گریـوه، راه  [و نیز پژ . یکی: عقَبۀ .تابند

  .عقَبات: ج. ]دشوار در کوه
پیچیـدن  زه تافتن از پی و پـی : عقْب

ــدح و. بــر چیــزي  عقَبــت القــوس و القَ
اذا لَ: السهموچیـزي  [ت شیئاً منه علیـه  ی

  .]از پی بر کمان و تیر پیچیدم
و هـو اسـرائیل   . نام پیغامبر: یعقوب

و هو غیرمنصرف للعجمۀ و التعریـف   اهللاِ
خداسـت و   ةو او همان خدامرد برگزید[

دلیــل عجمــی بــودن و تعریــف،    بــه
: ج. ص. کبک نر: .]غیرمنصرف است

  .الیاء زائدة و. یعاقیب
ةً فی حمـض و  ی مرّعرْتَ: إبل معاقبۀ

ـ التـی تَ  و. مرة فی خُلّۀ  ثـم  المـاء  برَشْ
الی الماء فهـی   تعود الی المعطن ثم ودعتَ

بار گیاه شـور   شترانی که یک[العواقب 
امـا  . بار گیـاه شـیرین   خورند و یک می

بـار آب خـورده، سـپس    آنها را که یک
بار دیگر بـه   به خوابگاه خود برگشته و

  .]سوي آب بازگردند عواقب گویند
نوبت برنشسـتم بـا   به: أعقبت الرجلَ

تُعقب و تُعاقب بین الفاء و  العرب و. وي
تازیان فـاء و  [الثاء، مثل جدف و جدث 

  .]ثاء را دنبال هم آورند
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ـ . شکنجه کردن: بعقا ـ نْه بذَعاقَب . هبِ
برابر،  در و(«[ي فغَنمتم أ، »فَعاقَبتم«هآی

ــان را ــانی از آن ــت  ) زن ــه غنیم ــما ب ش
فهو معاقبه و . در پی کردن: .]»گرفتید

قه عاش کننـده دنبـال  آینده واو درپی[یب
  . کک: قیبعتَ. ]است

و . فرشــتگان شــب و روز: معقِّبــات
ـ أث لکثرة ذلک منهم، ما أُنِّانّ ب، ي التعاقُ

دلیـل در پـی   بـه [نحو نَسـابۀ و علّامـۀ   
دنبـال هـم مؤنـث    آمدن فراوان آنها بـه 

شتران سـپس یکـدیگر    :. ]شده است
نوبــت آب  ایســتاده بــر حــوض تــا بــه

آنهـا  [و هـی النـاظرات العقَـب    . خورند
  .]کنند پشت سر هم ایستاده و نگاه می

عقَّب  ـرْفُجـ : الع ثمرتُـه و  رَفَاذا أص ت
ـ : األمر فی  .حانَ یبسه فـی   ددرَاذا تَ

اطلبه مبِراً و لم«آیه. جِددلَّی مو قِّـبعی« ،
بارهنـگ آبـی   [ ینْتَظـرْ و لم یعطفي لمأ

. زرد شــد و خشــک شــدنش فرارســید
پشـت  «. سخت در پـی آن کـار برآمـد   

، یعنـی دوبـاره روي   »کرد و بازنگشت
  .]نکرد و منتظر نماند
ــالةِ ــب الص ــد : تعقی ــوس بع نْ أالجل

یقْض ها لدعاءمـن  : حـدیث . لۀو مسـئَ أی
عـ تَ. فی صالةٍ فهو فی الصـالة  قَّب قَصد 

  ،ــب ــیس فیهــا تعقی ي أفــالنٌ بصــدقۀٍ ل
نشستن پس از پایان نماز براي [ استثناء

هر کـس پـس از   . نیایشی یا درخواستی
نماز بماند و نیایش کند همچنـان اسـت   

اي داد فالنـی صـدقه  . که در نماز باشد
  .]استثنابی

ه بطاعتهقَأعقْ. جـازاه : بـی األمـرِ  عب :
هجزاء. قَبو خَ : الرجلُ أَع اذا مـات لَّـف 

اذا کان الجنونُ : فالطائ .لَداًي وأعقباً، 
عاوِیدپاس فرمـانبرداري  به[ ه فی أوقات

آن مـرد  . پاداش کـار . پاداش نیکش داد
. جـا گذاشـت  مرد و فرزندي از خود بـه 

  .]آمددیوانگی گهگاه به سراغش می
عبماي اي کـه پـس سـتاره   ستاره: ق
  .برآید
ـ ذَ. هتْثَرأو: ه سقْماًتْبقَأُکْلَۀً أع لَأکَ هب 

فالنٌ فأعقَباذا خَلَفـه، و هـو مثـل    : نُهه اب
قَبهع .رِأعدمستعیرُ الق قَب :ها و فیهـا  رد

اي خــورد و بــه درد آمــد لقمــه[العقْبــۀ 
او  فالنی رفت و پسرش جانشـین . دچار

که دیگ را به عاریه گرفته بود  آن. شد
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آن را پس داد، بـا انـدکی خـوردنی در    
  .]آن

بٍ کـان  نْته بذَذْاذا أخَ: ت الرجلَقَّبعتَ
اذا شَـکَکْت فیـه و   : عـن الخبـر   .منه

: أْیـه فـالنٌ ر تَعقَّـب   .عدت للسؤال عنـه 
وعاق دآن  مـرد را بـه   [بتَه الـی خیـر   ج

آن خبــر در گمــان  از. گنــاهش گــرفتم
ــیدم   ــاز از آن پرس ــودم و ب فالنــی . ب

اش را پیگیري و بازبینی کـرد و  اندیشه
  .]پایانش را نیک یافت

تَقَباع ـلْعۀَ البائالس ـها حتـی   : عسحب
بِقْیحدیث. الثمنَ ض :المتَع  ضـام ـبنٌق ،

: الرجـلَ اعتَقَبـت   .یعنی اذا تَلفَت عنـده 
سبکذا و. تهح فعلت منـه نَ اع دامـۀً،  تقبت

فروشـنده  [ بته ندامـۀً ت فی عاقدجي وأ
از دادن کاال به خریدار خـودداري کـرد   

نگهـدار   .تا پیش از آن بهایش را بگیرد
پایندان است، یعنی هنگـامی کـه کـاال    

آن مـرد را بازداشـت   . نزد او تباه گردد
چنان کردم و پشـیمان گشـتم از   . کردم

  .]ان شدمآن، یعنی در پایانش پشیم
. معــروف ]شـکاري  ةپرنـد [: عقـاب 

و أفْعـل  . نّها مؤنّثـۀٌ جمع قلّتها أعقُب، أل

به جمع اإلناث، مثل عناق و  یختص ناءبِ
. أعنُق، و جمع الکثـرة عقْبـان و عقْبـان   

عقَنْباةٌ و عبنْقـاة، و بعنْقـاة علـی     ،عقاب
ـ ي ذات مأالقلب،  خال ـدادح بعنقـاة  [ ب

عبنقــاة اسـت، و همگــی یعنــی  مقلـوب  
ــز ــنگ در :  .]داراي چنگالهــاي تی س

سـنگ  :  .میان چاه که دلـو را درانـد  
  .]درفش[ الرایۀِ .جسته از کوهبیرون

ــرب ــرب .عق ــژدم: عق ــارِع: ج. ک . بق
ۀعنث: قْرَب .غـص . کک: قْرَباءع. :  نـام

:  .کژدم نـر : عقْرُبان و عقْرُبان. برجی
  .نام برجی

عأرض . ناكجاي کژدم: قْرِبمکان م
العقـرب الـی    دنّـه ر أمعقْرِبۀ و معقَـرَة، ک 

رُثالثۀ أحف نَی علیه ثمغٌ. بدقْرَب صعم :
 کلمـۀ گویی . ناكزمین کژدم[معطوف 

حرفــی کــرده و  عقــرب را نخســت ســه
زلـف و  . اندسپس معقره را از آن ساخته

  .]گیسوي خمیده
. اي از بکــر پــدر قبیلـه : عکابـۀ  .عکـب 

: ج. جمــع انبــوه: عاکــب. دود: عکــاب
: لإلبل عکُـوب علـی الحـوض   . عکُوب

ازد ــام ــوه  [ح ــخور انب ــر آبش ــتران ب ش
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  .گرد: وبعکُ. ]اند شده
. عناکـب : ج. تننـده . نـث : عنکبوت

  .کک: عکَنْباة
   ّـفجمثـال ه ،کَـبـ قَ: رجل ع یرٌص 

ــ ــام : .]مــرد کوتــاه و ســتبر[م خْضَ ن
  .نبان نُعمان بن المنذرمردي زندا

جـاي  : .علوب: ج. نشان: علْب .علب
: علَبتُه. نشان کردن: علَب ـُـ  .درشت

آن را [ت فیـه  و خَدشْته و أثَّـرْ وسمته أ
ــا خــراش و نشــانی در آن   داغ کــرده ی

  .کک: لیبعتَ. ]گذاشتم
  .]راه آشکار[الحب : طریق معلوب

و همـا  . پـی گـردن  : علْباء و علْبـاء 
علباوانِ، بینهما منْبِت العرف، و علْبـاءان  

ــۀ    ــزة ملحق ــا هم ــه، النّه ــی [مثل دو پ
زردرنگی که موي کاکـل در میانشـان   

با همزه هم به همان معناسـت،  . رویدمی
  .عالبِی: ج. ]اش الحاقی اسـت زیرا همزه

 :شَتَ. نوعی از ارزیزالرجـلِ  نَّج لباءع :
لْباء. ]خورده شدآن مرد سال[نَّ اذا أسع :

  . نام مردي
نوعی از بیماري شتر به جانب : علَب

اذا حزَمـت  : علَبت السـیف علْبـاً  . گردن

لْباء البعیر قائه بعشمشـیر را بـر    دستۀ[م
: سیف معلـوب . ]پی گردن شتر گذاشتم

  .نع
ضَب علـب و  . تداشْ: علب اللحم ـَـ

گوشـت سـفت و   [نٌّ سي مأتَیس علب، 
ــد  ــخت ش ــوهی  . س ــز ک ــمار و ب سوس

  .]سالخورده
: ج. شیردوشه از چـرم : علْبۀ و علْبۀ
کـه گاودوشـه    آن: معلَّب. علَب و عالب

  .سازد
نْ یشْرِف الرجلُ و یشْخص أ: اعلنْباء

ـ نفسه کما یفْعل عند الخُ صمۀ و الشَـتْ وم .
اذا : اعلَنْبی الدیک و الکلْـب و غیرهمـا  

و أصله من علْباء العنـق، و  . رُهعشَ فَّشنَتَ
اینکه مرد گردن [هو ملحقٌ بافْعنلل بیاء 

افرازد و براي تاخت و رزم آماده شـود،  
. چنانکه هنگـام زدوخـورد چنـین کننـد    

خــروس و ســگ پــر و مــوي خــود را  
ــاد . جنــگ شــدند ةراســت کــرده و آم

این فعل همان پـی گـردن اسـت،     یشۀر
حرف یاء به بـاب افعنلـل    که با افزایش
  .]پیوسته است

  و . نـام وادیـی  : علَیب، مثـال فُعیـل  
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بـر ایـن   [یجیء علی هذا الوزن مثلـه  لم
  .]وزن جز آن نیامده است

مثال تولَۀ و . دانه انگور  یک: عنَبۀ .عنب
نـاء  ة و خیرَة، و هو بِحبرَة و طیبۀ و طیرَ

الجمع،  ناءعلی هذا البِ نّ األغلبنادر، أل
نحو قرْد و قرَدة، و فیل و فیلَۀ، و ثَور و 

، للواحد، و هو قلیلٌ نّه قد جاءأا ثورة، الّ
و جمعه فی القلّۀ عنَبات، و فـی الکثـرة   

اسـت،  شـاذ  این بنـایی  [عنَب و أعناب 
زیرا این بنا بیشـتر بـراي جمـع اسـت،     

هاي یادشـده، جـز آنکـه در    مانند نمونه
کلمه براي واحد آن آمـده اسـت، و   این 

  .]این خود اندك است
ــبثْــرةٌ تَ: عنَبــۀ. عنَــب= عنَبــاء  جرُخْ
آبله یـا جـوش ریـز کـه بـر      [باإلنسان 

  . ]پوست انسان درآید
  .نام مردي از طی: عنّاب
: عنّابۀ. ]گیالن[سنجد جیالن : عنّاب

 .وادي: .بینــیکــالن: عنــاب. یکــی
کـوهی کـه آن    تکّۀ: نعنَبا. بستگی فرج

  .را رنک خوانند
. لُعناد: ج. هزاردستان: یبلدنْع .عندلب

ـ بنّک ترُده الی الربـاعی ثـم تَ  أل ی منـه  ن

البلْبـل یعنْـدل، اذا    و. التصـغیر  الجمع و
تاذا کانت النون ثانیۀً  :قال سیبویه. صو
فال تُجزیرا آن را بـه ربـاعی   [زائدةً  لُع

سـپس از آن جمـع و مصـغّر     برگردانده،
. خوانــدهــزارآوا آواز مــی. ســازيمــی
هرگاه حرف نـون دومـین حـرف    : گوید

یعنی از خـود  (کلمه باشد افزوده نیست 
  .])کلمه است

: کسـاء . مرد گرانسنگ: بعیه .عهب
ــ. بسیارپشــم ــی الشَ هِبــاؤُ بابِع هِبهو ع :

  .]آغاز جوانی[شَرْخُه 
ضد : .آهو: بیبۀ و عاعیب و ع .عیب

 ذا عیـبٍ  صـار : عـاب المتـاع  . فرهنگ
  .]کاال عیبناك شد[

و معیوب،  یبفهو مع .ل و م. اعبتُه أنَ
. بر او خرده گرفتم[التمام  علی النقص و

هر دو کلمه . هم الزم و هم متعدي است
  نخســـت  کلمـــۀدر . صـــفت هســـتند

 یـۀ پـا الفعل افتاده، ولی دومـی بـر   عین
  .]اصل کلمه است

ي عیـب، و  أفیه معابـۀ و معـاب،    ما
ــبٍ  یع ــل مــن أل. یضــاأموضــع فْعنّ الم

بـه   یـد انْ أُرِ یکیلُ العین نحو کالَالمعتلّ
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االسو لـو    م ،و المصدر مفتـوح مکسور
نّ و کسرتها فیها جمیعاً لجاز، ألأفتحتها 
عـاش و    تقولُ العربـیر، و مسسار و مم

در او عیبی یا [معیب معیش، و معاب و 
ــی نیســت ــل از  .جــاي عیب فْعــۀم    کلم

العــین اگــر از آن اســم بخــواهی  معتــل
مکسور اسـت، و اگـر مصـدر بخـواهی     
مفتوح، و اگر هـم هـر دو را کسـره یـا     

زیرا تازیان هر دو  ،توانی فتحه دهی می
هر [ بمعنًی وبو عی بمعایِ .]اندرا گفته

  . ]دو جمع عیب هستند
جعلـه ذا  : .نَسبه الـی العیـب   :عیبه
ــبٍ یــت آن را [ ع ــوب دانس آن را . معی

  .کک: هیبعتَ. ]عیبناك کرد
األنصــار : حــدیث. دانجامــه: عیبــۀ

مـن و   ةأنصـار خـانواد  [ی رِشی و عیبتکَ
چشـم  : در روایتـی دیگـر  (دان من جامه

و  ، مثـال بـدرةٍ  عیـب : ج. ]هسـتند ) من
یابر، و عبات و بِدیع.  

  فصل الغین
 روز میان به ]یک[: غَب ـِـ. غب .غبب
 غَبت اإلبلُ. آمدن شتر، و آمدن تب آب

روزدرمیان به خـوردن آب   شتران یک[

  .نع: إبلٌ غابۀٌ و غَواب. ]آمدند
روزدرمیـان رفـتن بـه    یـک : بابإغْ
أغْببـت القـوم و    :قـال الکسـائی  . جایی

ـ ي جِأغَببت عـنهم،   یومـاً و ترکـت    تئْ
روزدرمیان بـه دیـدار   یک: گوید[یوما 

  .]قوم رفتم
فالنٌ غَبب  .دفَعت عنهم: غَببت عنهم

: شاة مغَببـۀٌ . یبالغ فیهااذا لم: فی الحاجۀ
بدي یـا  [( و تُترك یوماً التی تُحلَب یوماً

فالنـی در  . از آنان بازداشـتم ) دشمن را
. دکار و نیازش کوشش و پیجویی نکـر 

روزدرمیـان شـیرش   گوسفندي که یک
  .]را بدوشند

 فی کلِّ: الغب فی الزیارة، قال الحسن
غـب  [حبـاً   زر غباً تَـزْدد  :یقال. أُسبوع

  : گوینـــد. بـــاراي یـــکیعنـــی هفتـــه
اي یـک روز،  روزدرمیان، یا هفتـه یک

ایـن  ( به دیدار رو تا بر دوستی بیفزایی
  .])اند دههم آور) ص(سخن را از پیامبر 

: بت األُمـور غَ. تهبعاق: شیء غب کلِّ
صارت هارِالی أواخ . اللحـم أنْـتَنَ : غَب .

و منـه اللحـم   . بـات : غَب فـالنٌ عنـدنا  
البائت زُ البائتو الخُب :پایان هـر  [ الغاب
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گوشـت  . کارها به پایان خود رسید. چیز
فالنی شب را نـزد مـا سـر    . بدبو گشت

ــرد ــت .ک ــان  : و از آن اس ــت و ن   گوش
  .]ماندهشب

أغبـوا  : حـدیث . أتانا غبا: أغَبنا فالنٌ
یقـول . عوابِفی عیادة المریض و أر:   ـدع

 و دع یــومین و عــدأیومــاً و دع یومــا، 
الثالث الیوم. تد  أغَبالـوِر باإلبلُ من غ. 

 تبمعنًـی  أغَب ـتی و غَبمفـالن ال . الح 
یال: هطاؤُغبِنُّا ع ینا یوما دونَ یوم، بل یأْت

روزدرمیـان   فالنی یـک [ یومٍ ینا کلَّیأْت
بار و سـه روز   دو روز یک. نزد ما آمد

بــار بــه بیمــار ســر بزنیــد، یعنــی  یــک
روز نـرو، یـا دو    روز بـرو و یـک   یک

ــرو   ــوم ب ــرو و روز س ــتران . روز ن ش
. روزدرمیان به آب خـوردن رفتنـد   یک

بخشـش  . یان بازگشـت روزدرم تب یک
روزدرمیان، بلکه هر روز  فالنی نه یک

  .]رسدبه ما می
ــۀغَبِ ــر یکــدیگر  : یب ــاره ب شــیر دوب

لَـب  ما یح مِنَالغَ و هی من ألبانِ. دوشیده
 ةً ثـموغُد حـ ی  ب علیـه مـن اللیـل ثـم    لَ

مو آن شـیر گوسـفندان   [خَض من الغد ی

است که روز بدوشند و شب نیز بـر آن  
  .]ا اینکه دوغ سازندبدوشند ت

طـوق زیـر گلـوي    : غَبب و غَبغَـب 
. یضـاً أو مـن اإلنسـان   . خروس و گـاو 

ــب ــر بم: غَبغَ نْحــل  الم یبــو ج ــی، و ه نً
ــوه  [ ــی، و آن کـ ــتارگاهی در منـ کشـ

  .چوژه عقاب: غُبۀ .]کوچکی است
ـ  .غرب دوري از جـاي  : غُرْبۀ غَرُب ـُـ
ـ . کک: رابتاغْ. خود تـرب و  و اغْ رُبغَ

فهو . ]از وطنش دور افتاد[بمعنًی  رَّبغَتَ
 أباعـد  یضـاً أغُربـاء  . غُرَبـاء : ج. غریب

  .)]نزدیکان(ضد أقارب . بیگانگان[
الــی غیــر  وجزَاذا تَــ: ب فــالنٌرَتَــاغْ
ــأقارِ ــتگان و  [ه بِ ــز بس ــی ج ــا کس او ب

  .]خویشانش پیوند زناشویی بست
هــل . شـونده سـوي مغــرب : مغـرِّب 

غَرِّجاءرٍ، یعنی الخبرَ الذي طَ ۀُبکم مأَرَخَب 
س علیهم من بلدغَـرِّب  . ي بلدهموم شَأْو

آیا خبـري از دوردسـت   [بعید : و مغرَّب
به شما رسیده است؟ یعنی خبري کـه از  
. جایی جز شهرشان به آنها رسیده باشـد 

  .]پایانی دور، همتی دور و دراز
 کـردن و دور  از شهر بیرون: ریبغْتَ

  .کردن
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. ]نزدیـک شـام  [نـام کـوهی   : بغُرَّ
  .آبی نزدیک آن کوه چشمۀ: غُرَّبۀ

: .چیز نو و غریـب آوردن : إغراب
  .غریب شدن: .پر کردن مشک

لبها و کرانهـا  سپید : .سپید: مغْرَب
 :و منـه . از هـر چیـز   ]هاها و کرانهلبه[

 ،الفرس أأُغْرِبي ابأشْی ـه ضَّتنَییع فار .
ـ و أُغْرِب الر و از [عـه  جتد وجلُ، اذا اشْ

. پلک چشمان اسب سپید شـد : آن است
  .]درد و بیماري آن مرد سخت شد

 .غرْبـان و أغْرِبـۀ  : ج. زاغ: غُراب
تندي سرین اسـب  : .تیزي تبر: سِأْالفَ

آنها دو سر باالي [ و هما غُرابانِ. و شتر
هر دو ران هستند کـه زیـر سـرین جـا     

  .غرْبان: ج. ]دارند
الصـرِّ  هو ضَـرْب مـن   : رِجلُ الغراب

شتر کـه   د مادهبن اي پستان گونه[الشدید 
شـتر نتوانـد از    سخت تنگ است و کره

کـار و  : صـرَّ علیـه   . آن شیر بخـورد 
وجـد عنـده   . زندگی بر او سـخت شـد  

: تَمرَةَ الغُرابِ، أي وجد ما یحب و یـؤْثَر 
ــده   آنچــه دوســت دارد و نیکــو و گزی

زیرا کالغ بهتـرین و  (نزدش یافت  است

وقَـع  ). چینـد ترین خرما را برمـی رسیده
بـه فراخـی و   : فی شیء الیطیـرُ غُرابـه  

زیـرا کـالغ   (فراوانی و آسودگی رسید 
جایی نیکو آبادان رسد آنجـا را  چون به

  .])رها نکند
أسرْبِوغ دو اذا قلت . سخت سیاه: یب

   تجعـل السـود ،ودس بـدالً مـن   غَرابِیب
یتقـدم   الغرابیب، ألنّ تَواکیـد األلـوان ال  

اگر بگویی غرابیب سود، سود را بـدل  [
ــب آورده ــد در  از غرابی ــرا تأکی اي، زی

  .]شودرنگها پیش از مؤکَّد آورده نمی
ــرِب ــرْب و مغْ ــدن : غَ ــاي فروش ج

صـغَّروه  . ه مغَیرِبانَ الشـمسِ یتُقلَ. آفتاب
. صـغَّروا مغْرِبانـا  نّهم أعلی غیر مکبره، ک

ــات : ج ــرورفتن [مغَیرِبانـ ــک فـ نزدیـ
ــدم ــید او را دیـ ــرب را از . خورشـ   مغْـ

ــان مصــغّر  کلمــه ــی مغْرب اي دیگــر یعن
  .]کردند

غَرُب : ـدعـ  . ب تَباعـد  : یو اغْـرُب عنِّ
  .]از من دور شو. دور شد[

فروشدن آفتاب و ماه و جز : غروب
تیزیهاي : .مجاري اشک چشم: .آن

  .دندان و آبداري آن
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تیـزي تیـغ و   : .دلو بـزرگ : غَرْب
تیـزي  : .تیـزي هـر چیـزي   : .زبان

ــار اســب: .رفتــار اســب : .اول رفت
ــزرو ــب تی ــه : .اس ــم ک رگ آب چش

  .همیشه روان باشد، چون ناسور
ۀٌنَوـ . دوري دور: ي غَرْب : يوغَرْبۀُ النَ

دعدوري جدایی[ها ب[.  
. دن شـتر میان کوهان و گـر : غارِب

 تئْی حیث شاذْهبِ: کبِحبلُک علی غارِ
یعنــی ! ریســمانت بــر گردنــت اي زن[

این سخن . خواهی بروآزادي، هر جا می
ــود ــه از طــالق ب ــم ایــن. کنای ــه ه   گون

حـال  : (هغارِبــِ ألْقِ حبلَه علـی  : اندگفته
بـه او میـاویز و   ) که از تو کناره گرفت

  .]بگذار هر جا که خواهد رود
 تی موجِـه، شُـبه  أعال: ارِب الماءغَو

بلندیهاي مـوج آب، بـه   [ بغَوارِب اإلبلِ
ــده    ــد ش ــتران مانن ــردن ش ــان و گ کوه

  .]است
  .خمر: .جام از نقره: .نقره: غَرَب

 :  ـ . نوعی از بیمـاري گوسـپند غَرِبت 
گوسفند به زردزخـم دچـار شـد    [الشاةُ 

اي بیماري که موهاي گرد دهـان  گونه(

ــ ــژهو بین ــفند  ی و م ــتر و گوس ــاي ش ه
آب کـه از دلـو چکـد و    : .)]ریزد می

درخـت پـده   : .متغیر شـود بـوي آن  
. ، و غَـرَب غَـرْب  مهه سأصاب. ]سپیدار[
ضاف و الیضاف، و تسـکن و تحـرك   ی

اش تیري به او خـورد کـه انـدازه   [الراء 
شـود و هـم   هم اضافه مـی . شناخته نبود

  .]دو نه، با سکون و حرکت راء هر
. ستم ستدنبه: غَصب ـِـ. غَصب .غصب

هـر دو  [ صبه منه و غَصبه علیه بمعنًـی غَ
سـتم از او  آن را بـه : به یـک معناسـت  

ــتد غَصــب و . کــک: ابصــتاغْ. ]بس
  .]شدهستم گرفتهبه[ مغْصوب بمعنًی

. گـرفتن  خشم: غَضب ـَـ. غَضَب .غضب
بـر او  [ ا فتَغَضَّبتُه أنَبضَأغْ. غَضب علیه
من بر او خشم گـرفتم، او  . خشم گرفت

هـو غَضْـبانُ و هـی    . ]هم خشمگین شد
اسد، و کذا  غَضْبی، و غَضْبانَۀ فی لغۀ بنی

اسـد بـه    در زبان بنـی [ملْآنَۀ و أشباهما 
ــین   ــد، چن ــبانَۀ گوین زن خشــمگین غَضْ

هاي مانند این دو در است ملْآنَۀ و کلمه
ضابی، مثل و هم غَضْبی و غَ. ]زبان آنها

ــکاري  ــکْرَي و س ــمگین  [س ــا خش آنه
  .]هستند
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ـ : رجل غُضُـبۀ  مـرد  [ب سـریعاً  یغضَ
ة من اإلبل، و یضاً مأَأغَضْبی . ]زودخشم

و  ها األلفلُخَدتُ و ال نُونَتُ هی معرفۀٌ ال
نیز صد نفر از شتران، و این کلمه [الالم 

گیـرد و نـه   معرفه است، نه تنـوین مـی  
  .]یفالف و الم تعر

لفالن، اذا کـان   بضغَ :قال االصمعی
و قـول  . به، اذا کـان میّتـاً   بض، و غَحیاً

بـر فالنـی خشـم    : اصمعی[األحمر مثلُه 
گرفت، هنگامی که فالنی زنده باشد، و 
از او در خشم شد، هنگـامی کـه مـرده    

  .]احمر نیز همین است گفتۀ. باشد
ـ «آیـه . راغَمـه : غاضَبه ونِ اذْ و ذَا النُ

بـر او  [ي مراغماً لقومه أ، »هب مغاضباًذَ
ذالنـون را  ) و به یـاد آر («. خشم گرفت

ــت  ــه خشــمگین برف ــاه ک ــی »آنگ ، یعن
ــر    ــمگین ب ــومش و خش ــنود از ق ناخش

  .]آنها
زن خشمگین [عبوس : ة غَضوبامرأً

  .]و گرفته
ـ یضا أحأغَضْب  :السکیتقال ابن رُم 

: گوید[رُ غَضْب میقال أح. شدید الحمرَة
. غضب نیز به معناي سرخ پررنگ است

  .]سیر سرخ: گویند
غَلَـب  . غَلْب و غَلَـب و غَلَبـۀ   .غلب

غَلَبِهم  و هم من بعد«هآی. چیره شدن: ـِـ
ــیغْلبونَ ــادر . »سـ ــن المصـ ــو مـ  و هـ

هذا  :قال الفراء. العین مثل طَلَب المفتوحۀ
عند  غَلَبۀٌ فحذفت الهاء نْ یکونَأیحتمل 

و آنهـا پـس از شکستشـان    «[اإلضافۀ 
ــد   ــد ش ــروز خواهن ــزودي پی آن از . »ب

الفعل آنها مفتوح  مصادري است که عین
شاید این کلمـه  : فراء. است، مانند طَلَب

ــوده باشــد کــه هنگــام در آیــه  غلبــه ب
: لّـاب غَ .]اضافه، هـاء آن افتـاده اسـت   

  .بسیارغلبه
ــاً   ــۀً و غالبـ ــه مغالَبـ ــا او [غالَبـ بـ

غَـالبِ، مثـل    .]درآویخت و چیـره شـد  
  .نام زنی: قَطامِ
بر آن [لَی علیه قهراً وتَاس: علیه لَّبغَتَ

  .]چیره شد
ــبغْتَ ــره: لی ــدن چی ــب. گردانی : مغَلَّ

خـورده بارهـا شکسـت  [مراراً  مغلوب[ .
  .نام شاعري: مغَلِّب

و هو تغلب بـن  . ايپدر قبیله: تَغْلب
مـا  و قولهم تَغْلـب بنـت وائـل، انّ   . وائل



    صراح اللغۀ/  164
 

 

ون بالتأنیث الی القبیلـۀ، کمـا قـالوا    یذهب
گویند تغلـب  و اینکه می[تمیم بنت مرٍّ 

ــام قبیلــه   ــل، تأنیــث را بــه ن   دختــر وائ
  .]دهندمی

تَغْلَبِی :الیها اس تیحاشاً لتَمنسوبی وال
 مـا قـالوه   الکسرتین مع یاء النسـبۀ و رب

تغلَبی منسوب به تغلب است و [بالکسر 
یـز از در پـی هـم    دلیـل پره فتحۀ الم به

آوردن دو کسره همـراه بـا یـاء نسـبت     
ــا کســره      ــم آن را ب ــاه ه ــت، و گ   اس

  .]اندگفته
ــل أغْ ــرجـ ــره و  : بلَـ ــرد چیـ مـ

  .سطبرگردن
ــاء ــبۀٌ غَلْب ــزّةٌ. هضْ ع .ٌــۀ : حدیق

 پشـتۀ تپـه یـا   [قُ غُلْب دائح: ج. ملتفَّۀٌ
-خودپسندي و نازش بی. بزرگ و بلند

  .]انبوه باغ پر از درختان. اندازه
شْبالع لَغَ و الْ: اغْلَولَبتَب گیاهـان  [ف

  .]درآمدند و انبوه شدند
الذي یغْلب : رجل . چیرگی: غُلُبۀ
. ]شـود مردي که زود چیره مـی [سریعاً 
  .نام مردي: أغْلَب

ــب .غهــب هــاریکی: غَی ــغَ: ج. ت یاهب .

 أد فـرسهــم  ـبهــ: غَیو اشْــاذ اس دو تد
ه ساسب سیاهرنگ بـا رنـگ سـیاه    [واد

  .]تند
: حـدیث . آگاهیبی: غَهِب ـَـ. غَهب

عن رجل أصاب لَ عطاءئبـاً  سصیداً غَه .
، یعنی غَفْلَـۀً مـن غیـر    علیه الجزاء :قال

مـردي پرسـیدند    ةاز عطاء دربار[تعمد 
شــکاري ) در حــال احــرام(کــه ناآگــاه 

غَهبـاً در  . بایـد تـاوان دهـد   : گفت. بزند
ــ ــر  اینجـ ــته و از سـ ــی ناخواسـ ا یعنـ

  .]ناآگاهی
ـ  . غَیب .غیب . ناپدیـد شـدن  : غـاب ـِـ

غاب عنه غَیبۀً و غَیباً و غیاباً و غُیوباً و 
غُیـب  : ج. نع: بغائ. ]ناپدید شد[مغیباً 

نّـه  الیاء فیـه أل  كتحرِّ. و غُیاب و غَیب
نّـه  بصـید، و هـو مصـدر أصـید، أل     بهشُ

ي بـه المصـدر، و انْ کـان    نْ ینْوأیجوز 
حرف یاء را نگه داشـته و آن را  [ جمعاً

دهی، چـرا کـه ماننـد صـید     حرکت می
 مرد یـا  (شده است که خود مصدر أصید

شیر گردنفراز، شتري که آبریزش بینـی  
تـوان بـه جـاي آن    است زیرا می) دارد

  .]مصدر به کار برد، هر چند جمع باشد
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دفنَ فـی قبـره   : یابهغَیبه غَ. اغَیبتُه أنَ
گـورش او را  . من آن را پنهان سـاختم [

  .]در برگرفت و ناپدید ساخت
بۀُ الجتـک چـاه  : غَیاب.  يالـواد :

هبطَـۀٍ مـن   : ۀو غَیاب ۀٍبنا فی غَیعقَو. کک
به زمین پسـت و همـواري در   [األرض 
  .]افتادیم

شْبنوفالنٍ یه تَدون أحیانـاً و ی بون غـای
شان  فرزندان فالنی گاه سروکله[ أحیانا

  .]شوندپیدا شده و گاه ناپدید می
ــتغاب الشــمس : ــتخورشــید [غرَب
  .]ناپدید شد
سـر  پشـت [ ۀبالف المخاطَخ: مغایبۀ

  .]گفتن سخن
أغابهـا،  : ةُالمرأً تعنها زوج اذا غاب

زنـی  [بالهاء، و مشْهِد بال هاء مغیبۀٌ فهی 
باشد مغیبه اسـت،   که شویش از او دور

ــث، و آن  ــاء تأنی ــا ه ــویش در  ب ــه ش ک
  .]کنارش است مشهد است، بی هاء

ـ و هو مـا اطْ . زمین پست: غَیب نَّ أَم
همـوار   پست و و آن زمین[من األرض 

  .]باشد
در بد گفتن کسی شدن بعـد  : یابتاغْ

ـ االس و. از وي ۀ، انْ کان صیبغ مقاً، و د

ـ  ذانْ کان کَ اگـر راسـت   [اً باً سـمی بهتان
باشد غیبت است، و اگر ناراسـت باشـد   

: الغَیبۀُ تَشْفی الجـرَب . دروغ بستن است
غَیبت دارویی است که بیماري پوسـتی  

از ایـن روي،  . کنـد شتران را درمان می
ــاره  ــه اندیشــمند چ ــت  ب ــز غَیب ــاز نی   س

  .]اندگفته
. ]شـیر بیشـه  [ ثُ غابۀٍیلَ. بیشه: غابۀ

  .ایی به حجازنام ج: . غاب: ج
فـی   یضاًأو تَغَیبنی . ی فالنیب عنِّغَتَ

فالنـی رخ از مـن نهـان    [ضرورة الشعر 
همین معنا و با ضمیر متصـل بـه    به. کرد

  .]فعل در تنگناي شعري نیز آمده است
  فصل القاف

ت و لْأکَ: الماء بتقَأَبت الطعام و قأَ .قأب
و  خـوراك را خـوردم   همۀ[ت کلَّها برِشَ

  .]آب را سرکشیدم همۀ
، الماء بِرِمن شُ اذا أکثرَ: قَئب الرجلُ

مثل صئـل   . بفْععلـی م قْأَبآن [فهو م
  .]مرد آب فراوانی سرکشید

شدن گوشت آسوده: قَب ـِـ. قُبوب .قبب
خشک شدن ریش : .و پوست و خرما

  .و جراحت
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-میـان [أقَـب  . بـاریکی میـان  : قَبب

. نـث : قَبـاء . نـع . ]باریک و الغرشـکم 
باریـک و  اسبان میان[ رُوامضَ: قُب لٌیخَ

  .]الغر
آواز کردن دندان شیر کـه بـر   : یبقَبِ

  .هم زند
: .آواز شـکم اسـب و شـیر   : قَبقَبۀ

  .کردن شیر بانگ
  .شتر غرنده: قَبقاب. شکم: قَبقَب
مـا أصـابتْنا العـام    . آواز تنـدر : قابۀ

امسال نـه  [رعد ي صوت أقطرةٌ و قابۀٌ، 
دانه باران بر ما بارید و نـه بانـگ   یک

  .]تندري شنیدیم
دلـو   ةچوبی که در میـان بکـر  : قَب

 ي بـالرأْسِ أعلیک بالقَب األکبـر،  . باشد
  .]سر بزرگتر آن چـوب را بگیـر  [األکبر 
 :جیب پیراهن ةپار.  

  .کک: باباقْت. بریدن: قَب ـُـ
بن  آمده میاناستخوان بیرون: قتَیاَلْی

ألْزِقْ قبک باألرض . ]استخوان دنبالچه[
بنشـین  ( سرینت را به زمـین بچسـبان  [

  .الشیخ: القومِ .])سر جایت
ــاةِ ــۀُ الش بــو  : ق ــاق، و ه ذات األطب

فْث، و ربالحشکنبه نۀهزارخا: ما خُفِّفَت.  
ــۀ ــب و : ج. بنــاي گــردآورده: قُب قُب
ــب. قبــاب قَبــۀ الــذي فو: بیــت م قــه قُب  

  .]اي که گنبدي باالیش استخانه[
ـ قْالم العام الذي بعد العـامِ : قُباقب . لبِ

و ال المقبلَ و ال القُباقـب   یک العامآت ال
نـه  . سالی که پس از سال آینده اسـت [

امسال نزدت آیم، نه سـال آینـده و نـه    
  .]سال پس از آن
و . نوعی از ملخ گیـاهی : حمار قَبانَ

 ه، و هی معرفۀٌ عندهم، وتصرفُ العرب ال
و لو کان فعـاالً لصـرِف    ،نّه من فَعالنأل
و نزد تازیـان ایـن کلمـه غیرمنصـرف     [

بـر وزن  زیـرا  براي آنان معرفـه اسـت،   
  صـرف   الن اسـت، و اگـر فعـال بـود    فع

  .]شدمی
  .پاالن خُرد: قَتَب .قتب

: .آبکش ]شتر[سازوساخت : قتْب
ؤنّثــــۀ و هــــی م. تــــابأقْ: ج. روده

واحـدها   :قـال األصـمعی  . عندالکسائی
ی و تصغیرُها قُتَیبۀ، و بها سـم قتْبۀٌ بالهاء 

کسائی آن را مؤنث [. منسـ: قُتَبِی. رجلٌ
واحـد آن هـاء دارد و   : اصمعی. داندمی
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قـال  . ]مصغّر آن هـم نـام مـردي اسـت    
ـ القتْب ما تَ :ةبوعبیدأ ي مـن الـبطْن،   حو

ــ یعنــی اسو هــیتدار ، ــا، و الح ــأوای ا م
ابوعبیـده آن را  [صـاب  فهی األقْ األمعاء

داند که گرد شـده  چیزي درون شکم می
هاسـت،   روده و پیچ خـورده و آن چـرب  

هـاي   اما أمعـاء همـان دوازدهـه و روده   
  .]باریک و فراخ است

قَتُوبۀُ . ت علیه قَتَباًددشَ: أقْتَبت البعیر
تَـب، و جـاءت   من اإلبل، التی تُقْتبها بالقَ

نّها الشیء مما یقْتَب، کالحلوبۀ و بالهاء أل
. بـر پشـت شـتر پـاالن نهـادم     [الرَکوبۀ 

نهـی  شترانی که بر پشت آنها پاالن می
قتوبه هستند، و با هاء آمده، چون پـاالن  

شود، ماننـد  نیز چیزي است که برده می
  .]شتران شیرده و شتران سواري

و اسـب و شــتر   سـرفه : قُحـاب  .قحـب 
  .مردم

کلمـۀٌ  : قَحبۀ]. سرفه کردن[قَحب ـُـ 
مـرد  (اي است که از قَحب کلمه[مولَّدة 

ســاخته شــده ) اشســالخورده، و ســرفه
  .]است

  .افکنـدن : .نام مردي: قَحطَبۀ .قحطب

 :شمشیر زدن از باال به.  
: قَریـب . نزدیکـی : قَرُب ـُـ. قُرْب .قرب
ــع ــه. ن ــحانَّ ر«آی ــ رِقَ اهللاِ ۀَمم ــب ن ی

المحسـ رِیقـل قَ و لم. »ینَن یب ۀ، النّـه أراد 
نّ مـا الیکـون   ، و ألسـانَ اإلح بالرحمۀِ

اً جازبراستی کـه  «[ه کیرُذْتَ تأنیثُه حقیقی
رحمت خداوند به نیکوکـاران نزدیـک   

قریبه گفته نشده است، زیـرا از  . »است
کردن را خواسته اسـت، و  رحمت، نیکی

د، رواسـت کـه   آنچه مؤنث حقیقی نباش
  .]مذکر هم بیاید
ـ    :قال الفـراء  ی اذا کـان القریـب بمعنَ

المسافۀ یذکَّر و یؤنَّـث، و اذا کـان فـی    
ـ  بـال یؤنَّث  ی النَسبِمعنَ  :یقـال . الفتاخْ

ــرأَ ــذه الم ــیبرِقَ ةُه قَأی، ت ي ذاتــراب ی ت
 صـلۀ معنـاي فـا  قریب اگـر بـه  : گوید[

  باشـد هـم مـذکر و هـم مؤنـث       مکانی
ی در معنــاي پیونــد   شــود، ولــ مــی

: گوینـد . خویشاوندي جز مؤنث نباشـد 
این زن خویش من اسـت، یعنـی داراي   

  .]پیوند خویشاوندي با من است
و یعبر . شدننزدیک: قَرِب ـَـ. قرْبان
ــن الجِ ــاع ع ــاًأم ــه  [ یض ــر ب ازآن تعبی
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  .]شود کردن هم مینزدیکی
. نزدیکی و خویشی: ـُـ. قَرَب. قرابۀ

بیقْرُبۀٌ ینَی و بنو م ی و قُرْبه قَرابۀٌ و قُرْب
ی، ترابقَ ی و ذویبِرِو هو قَ. و قُرْبۀٌ و قُرُبۀٌ

ـۀ تقـول  ی و أقارِبِو هم أقْرِبائی، و العام: 
میان مـن و او  [ی هو قَرابتی و هم قَرابات

او خویش مـن  . پیوند خویشاوندي است
مـردم  . است و آنها بستگان من هسـتند 

  .]را با الف و تاء گویندجمع قرابت 
قَرَبت قرابـۀً، مثـل کتبـت کتابـۀً، اذا     

ـ   رْس ک و بینـه لیلـۀٌ   ت الـی المـاء و بینَ
سوي آب بروي و میـان  هنگامی که به[

قـال  . ا: قَـرَب . ]تو و آن شبی راه باشد
 :یٍّ ما القَرَب؟ قـال قلت ألعرابِ :األصمعی

مـا   :و قلـت لـه  . سیرُ اللیل لـوِرد الغـد  
ســیرُ اللیــل لــورد الغــب  :الطَلَــق؟ قــال

ــد[ ــان : گوی ــازي بیاب ــک ت ــین از ی نش
رفــتن : قَــرَب چیســت؟ گفــت: پرســیدم

. شبانه براي رسـیدن بـه آب در بامـداد   
رفـتن  : طَلَق چیست؟ گفـت : به او گفتم

شبانه براي رسـیدن بـه آب در دو روز   
  .]پس از آن

 ــباص صب ــرَب ــک : قَ ــوم أذل نّ الق

ـ و هم فی ذلـک ی  اإلبلَ مونَیسیِ یرونَس 
نحو الماءتیقبینهم و بـین المـاء    ، فاذا ب

ۀٌ عیشعلوا نحولیلـۀُ   ه، فتلـک اللیلـۀُ  ج
نزدیکـی انـدك، و آن هنگـامی    [القَرَب 

است که قوم شتران را بـه آب خـوردن   
ببرند، پس بـه سـوي آب راه افتـاده، و    
آنگاه که میان آنهـا و آب شـبی مانـده    

آن سـوي آن شـتاب کننـد و     بـه باشد، 
  .]شب را شب نزدیکی گویند

ـ إبلُ اذا کانت: ب القومرَأقْ وارِب، هم قَ
قـال  . مقْرِبـون  :بون، و الیقـال و هم قارِ

قوم شتران را [الحرف شاذّ  هذا :بوعبیدأ
آب در بامـداد   شبانه براي رسـیدن بـه  

ــد ــوم را  . راندن ــوارب و ق ــتران را ق ش
ابوعبید ایـن  . ونقاربون گویند، نه مقْرِب

  .]داند سخن را شاذّ می
کشـتی خُـرد کـه در پهلـوي     : قارِب

بـراي  [جهت االغ  کشتی بزرگ دارند به
 :قال الخلیل. ]بردن بار و توشه و ستور

طال القارِبالماء لیالً و الیقـال ذلـک    ب
ــاراً  ــه نه ــد[لطالب ــد: گوی آب  ةآن جوین

آب در روز  ةاست در شب و به جوینـد 
  .]دقارب نگوین
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السیف تراب و : قَرَباذا جعلتَه فی الق
ه یعنی وِنُفْهو ج ه یکون السـیففیـه   عاء
ــد مــبغ مالَتــام [ه ه و ح شمشــیر را در نی

کردم، یعنی در جاي شمشیر که هم نیام 
  .]است و هم دوال

. بـه الـی اهللا تعـالی    رَّبقَتَما ی: قُرْبان
بـه   برخی، آنچـه بـدان  [ت هللا قرباناً رَّبقَ

ــد نزدیـــک شـــوند     بـــراي . خداونـ
  .]شدن به خداوند برخـی کـردم  نزدیک
 :ۀهمنشین و خافـالن مـن   . ملک ص

ـ  لالم قربانِ دانعز فالنـی ا [ه ک، و مـن ب
ــا از خویشــان دور    ــان شــاه، ی  نزدیک

  .ینقَرابِ: ج. ]اوست
طَلَب به القُرْبـۀَ  : الی اهللا بشیء رَّبقَتَ

خداونـد  به چیزي جویاي نزدیکـی بـه   [
  .]شد

آن را نزدیـک  [أدنَیتُـه  : ریباًقْتُه تَرَّبقَ
  .]کردم

من الشاکلۀ الـی  : .ضد البعد: قُرْب
راقِّ البرابأقْ: ج. ]تهیگاه[ن طْم.  

نـوعی  : .گردانیـدن نزدیک: ریبقْتَ
نْ أو هو دونَ الحضْـر، و هـو   . از دویدن

یرفع ی الفرسدیضَه معاً و وها معـاً فـی   ع

جز پریدن و جهیدن، و آن اینکـه  [العدو 
اسب در دویدن دو دست خود را با هـم  

  .]باال برده و با هم پایین آورد
ــاقْ ــاررَتَ ــیب و تَق نزدیــک [ ب بمعنً

  .]شد
قاربۀًقاربتُه فی البیع م .قارِبم شیء :

، و کـذلک اذا  يءو الرَد الجید وسطٌ بینَ
کان رش، بـا او  در خرید و فـرو [یصاً خ
خوب و بـد،   نۀچیز میا. روي کردممیانه

  .]نیز هنگامی که ارزان باشد
نزدیک شدن بـه  [ضد تباعد : تقارب

  .]هم
تلمـرأً  أقْرَبهـا  : ةُاوِالد فهـی  . قَـرُب

قْرِبم بال هاءو الشاة،  ، و کذلک الفرس
ــۀ  ــال للناق ــدن زن [و الیق ــام زایی هنگ

ـ    . نزدیک شـد  ث، مقـرِب، بـی هـاء تأنی
به اسب و گوسفند هم همـین  . یعنی زائو

: ج. ]شــتر نــهرا گوینــد، امــا بــه مــاده
  .مقارِیب

 .جعلـت لـه قرابـاً   : ت السیفبرَأقْ
اذا قـارب  : القدح، من قولهم قَدح قَرْبـانُ 

 و جمجمـۀٌ قَرْبـی، و قَـدحانِ   . نْ یمتلئَأ
پیاله را نزدیـک بـه   [قراب : ج. قَرْبانانِ
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: این سخن از این گفتـه اسـت  . پر کردم
نزدیــک بـه پــري، هنگـامی کــه    پیالـه 

 نـۀ و پیمـا . نزدیک به پـر شـدن باشـد   
 لـۀ چوبین نزدیـک بـه پـري، و دو پیـا    

  .]نزدیک به پري
اسبی که پیوسته نزدیک خود : مقْرَب

  .نث: رَبۀمقْ. دارند از عزّت
ــۀ رْبــک: ق ــات، : ج. مش ــرَب، قرِب ق

مـا   کـلِّ  جمع و کذلک. قرَبات و قرْبات
العینَ فیـه و    نْ تفتحأکان علی فعلَۀ لک 

گونه است جمع هر این[تَکْسر و تُسکِّن 
ــه    ــت کـ ــه اسـ ــر وزن فعلَـ ــه بـ   آنچـ

الفعـل آن را مفتـوح یـا    تـوانی عـین  می
  .]مکسور یا ساکن سازي

ال : مـا هـو بقُرابـۀٍ مـن ذلـک      :یقال
او مانند آن یـا نزدیـک بـه    [یبٍ منه بقَرِ

  .]نیستآن هم 
ــی ــد  : قَرَنْب ــاي مانن ــانوري درازپ ج

  .خبزدوك
  .سالخورده: قرْشَب .قرشب
تکـه  آن را تکـه [قَطَعه : قَرْضَبه .قرضب

  .]کرد
شمشیر برّان که : قُرْضُوب و قرْضاب

ــرد ــبۀ: ج. دزد: .اســتخوان ب و . قَراض
وا الفقیرَ قُرْضوبا ربمگـاه بینـوا را   [ما س

  .]اند نیز قرضوب گفته
. سـا شـیئاً یابِ  اذا أکلَ: قَرْضَب الرجلُ

ح آن مرد چیز خشکی : گوید[کاه ثعلب
  .]خورد

او را [صرَعه علی قفـاه  : قَرْطَبه .قرطـب 
: قرْطبـی  .]به پس سر بـه زمـین افکنـد   

  .نوعی از بازي
مـا عنـده قُرْطَعبـۀٌ و ال     :یقـال  .قرطعب

شـیء  ي أال معنَۀ،  قُذَعملَۀ و ال سعنَۀ و
نه اندك دارد و نه چیـز بسـیار، یعنـی    [

  .]هیچ ندارد
  .سالگاو کالن: قَرْهب .قرهب
چیـزي زشـت و سـخت    : قَسـب  .قسب

: .]درست آن سـفت و سـخت اسـت   [
 .خرماي خشک که در دهان ریزه شـود 

بیسدراز سخت: ق.  
  .رفتار آب :ـِـقَسب . قَسیب

نَسـرٌ  . آمیختن: ]قَشَب [قَشْب  .قشب
ـ له فی لَ اذا خُلطَ: یبشقَ ـ   مٍح ذا إسـم، ف

ــ ــه  أکلَ ــذ ریشُ ــه فیؤْخَ ــرکس [ه قَتَل ک
 زهرخــورده، هنگــامی کــه گوشــتی    
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زهرش دهند که با خوردن آن از  به آلوده
  .]پاي درآید، سپس پرهایش را برگیرند

نو: یبقَش . سیف : ـ حـدیثُ الع ه د
داده و آبشمشـــیر تـــازه [ بـــالجِالء
  .]درخشنده

رجل قشْب . أقشاب: ج. زهر: بقشْ
شْبنیکـی  مرد بی[الذي ال خیرَ فیه : خ

  .]خشکو ناخن
ـ : قَشَبه. زهر دادن: قَشْب قاه ساًسم .

ــه  طعام ــب ــد[قَشَ ــر خورانی ــه او زه . ب
 بـه : .]خوراکش را به زهر آلوده کرد

او [لَطَخه به : یحٍقَشَبه بقَبِ. بدي یاد کردن
ــاد کــرد ــه زشــتی ی ــدن : .]را ب ورزی

قَشَب الرجلُ . نیکنامی و بدنامی خود را
ــبواقْ ــباکْ: تش ــداً  تس مــاً أح از [و ذم

ــت  ــداد اس ــا   : اض ــتایش ی ــرد س آن م
  .]نکوهشی براي خود به دست آورد

نهی رِقَشَّبیح :أی، کآذاننمی نّه قال س
مرا آزار داد، گویی گفتـه  بویش [ریحه 
  .]مرا مسموم کردبویش : باشد

ــ ــبِ قَل مرج سالح ــب ــم: شَّ  طُلتَخْ
مـــرد داراي نـــژاد و تبـــار [الحســـب 

  .]آمیخته

: قَصباء. یکی: قَصبۀ. کلک: قَصب .قصب
قَصباء واحد و جمـع،   :قال سیبویه. کک

ــاء   ــاء و الطَرْف ــذلک الحلْف ــد[و ک : گوی
قصباء هم مفرد است و هم جمـع، ماننـد   

ماشـوره و  :  .]گیاه دوخ و درخت گز
کـاواك،  ر چیز که مانند وي باشد میانهه

چه از نقره و بـرنج  آن: .چون استخوان
: .آبراههاي اشک: . باشد و غیر آن

رگهـاي  : . هـا آب در چشم و چشمه
ــایژه[شــش  ــان تنــک: .]هــان : .کت

یـب مـن   و هـی أنابِ . گـره بیخهاي گـره 
ـ بشِّرْ خدیجۀَ بب: حدیث. جوهرٍ فـی  ی ت

ۀِنّالج بٍمن قَص .    ـبقـال األصـمعی قَص
تَ: حاءطْالب یاهمجـ رِي الی ع ون الرَکایـا ی .

بٍ، أقامبین قَص عذبٍ أت کایا، و ماءي ر
ــزه[ ــوهرآذین  و آن نی ــت گ ــایی اس . ه

  اي از خدیجــه را مــژده ده بــه خانــه   
. هــاي گــوهرآذین در بهشــت  رشــته
قَصب سیلگاه آبهایی است کـه  : اصمعی

  آب ســرازیر هــاي چاههــاي بــه چشــمه
میـان چاههـاي آب و   ) قـوم . (گـردد می

  .]آبی گوارا جا گرفت
ـ  پیشــانی [عظْمــه : فقَصــبۀُ األنْـ
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ــۀِ .]ســتوران ــطُها : القَرْی سمیانــه و [و
شهر و [مدینَتُها : وادالس .]پایتخت آن

  .]آبادي درون حومه
: ج. هو یجرُّ قُصـبه . رودگانی: قُصب

هایش است، یـا  او سوار روده[. أقصاب
کنایـه از تهیدسـتی و   (رانـد  آنها را می

  .)]بینوایی
الـزرع، و   قَصب. مجعد: شَعر مقصب

ـ ذلک بعـد التَ  موهـاي مرغـول و   [ریخ فْ
ــان ــس از  . پیچ ــرد، پ ــت را درو ک کش

  .]زدن و رویش گیاهجوانه
هی ذَ: بقَصائوائبۀٌ بقصي لَ ماً تُلْوی

راً، واحدتها فْضَ تُضْفَرُ ، و الجلَرَتَحتی تَ
هـاي  رشـته [قُصاب : ج. قَصیبۀ و قُصابۀ

ها از هـم  گیسو که خود رشته ةشدبافته
  .ناي و بیخ نی: .]جدا باشند
ـ . زننـاي : قَصاب کـک : بقاص. :

: قصابۀ. گوشت و روده و مانند آن ةبرّند
  .زدن ناي

ـ  ـ . بقَص قَصــب . بریــدن: قَصــب ـِـ
ابالشاةَ القص : ضْـواً عها عضْـوا اذا قَطَع .

 عت علیه شُرْبه قبـلَ طَاذا قَ: صبت البعیرَقَ
 تنـع اذا ام: البعیرُ شُـرْبه  قَصب. نْ یرْويأ

-قصاب گوسفند را تکـه [الرِي  منه قبلَ

شـدن  آب را پیش از سـیراب . تکه کرد
  شـــتر پـــیش از . شـــتر بـــر او بســـتم

ــیراب ــت   س ــوردن آب دس ــدن از خ ش
  .نع: بب و ناقۀٌ قاصبعیرٌ قاص. ]دکشی

. اذا فعلت إبلُـه ذلـک  : أقصب الرجلُ
ـ  یضْـرَب . رعی فأقصب: مثَل ی اذا للراع

ــ أســاء شــتران آن مــرد از [ی فــی الرَع
چرانیـد و  . خوردن آب خودداري کردند

ــن . ســیراب نکــرد ــارســخن ای  ةرا درب
چوپانی زنند که شترانش را بد چرانـده  

شـدن از  پـیش از سـیراب   باشد و آنهـا 
زیـرا شـتران   (خوردن آب دست کشـند  

زمانی خود را سیراب خواهند کـرد کـه   
بسنده چـرا کـرده    ةپیش از آن به انداز

  .)]باشند
  .]او را سرزنش کرد[عابه : قَصبه

تـه  عطَقَ: بتُهضَتَاقْ. بریدن: ضابتاقْ .قضب
: قَضَـبه . جالـه تار: الکـالمِ  .من الشیء

ــه  ــدمآ[قطَعـ ــز را بریـ ــخن . ن چیـ   سـ
آن را . بدیهــه گفــتن اندیشــه و بــربــی
  .]برید

انْقضب :انْقطع.   من مکانـه الکوکب
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سـتاره از جـاي خـود کنـده     . بریده شد[
  .]شد و رفت

ــبۀ ــب و قَضْ ــبۀ. سپســت: قَضْ : مقْضَ
  .زارسپست

و قَسیف قاض بضج. تیغ برّان: یب :
قَواضب ۀ  . و قُضُبقَ: رجـل قَضّـاب  طّـاع

مردي که کارهـا را  [مقتدر علیها  مورِاألُ
زود راه بیندازد و بر انجـام آنهـا توانـا    

  .]باشد
قُضْبان: ج. شاخ درخت: یبقَض. :

: .ناشـده  رام ناقۀ: .خر و غیر آن ةنر
  .تازیانه

شاخ بریـدن از درخـت در   : ضیبقْتَ
  .بهار

  .افتاده ةهاي بریدریزهشاخ: قُضابۀ
ـ تَقۀَ و اقْقَضَبت النا تَهـا  بکاذا ر: تُهابضَ

ــلَ ــراض أ قب ــیش از رام[نْ تُ ــدن پ   ش
  .]شتر بر آن سوار شدمماده

 الً قبلَمه عفْتَلَّمن کَ کلُّ :دیرد قال ابنُ
هر که را : گوید[ب ه فهو مقتضنْ یحسنَأ

به کاري واداري پـیش از آنکـه در آن   
و اسـتوار شـده باشـد، پـس او     آزموده 

  .]وان از انجام دادن درست آن استنات

  .نام بحري در عروض: مقْتضَب
 نـۀ سـتو : قُطْب و قَطْب و قطـاب  .قطب

کوکبی ساکن نزدیـک  : .آسیا و چرخ
مهتر کـه مـدار کـار بـر وي     : .فرقدان

قُطْب رحی  :یقال له. سپهساالر: .باشد
آسـیاي جنـگ    نـۀ به او اسـتوا [ ربِالح

  .شیخ یگانه: .]گویند
  .اي که نشانه بر وي نهندستونه: طْبۀقُ
 :نام مردي.  

ـ القـوم قاط  جـاء . همه: قاطبۀ ي أۀً، ب
جمیعاً، و هو اسم یقوم [علی العموم  لُّد

آن اسمی است کـه همـه   . همگی آمدند
  .]گیردرا فرامی

ـــۀقَطــتر : یب   شـــیر گوســـفند و شـ
  .آمیختههمبه

شراب [ه مزَج: قَطَب الشراب و أقْطَبه
ــت  ــم آمیخــ . ا: قطــــاب. ]را درهــ

  .]آمیختگی[
 و منـه قطـاب الجیـبِ   . بریدن: قُطْب

ــا   [ ــر از آنج ــه س ــان ک ــایی از گریب ج
  .]برآرند

 هم جوال در گوشـۀ : قَطَب ـِـ. قَطْب
آژنگ درافکنـدن میـان دو   :  .نافکند
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که چـین بـر ابـرو     آن[. نع: قَطوب. ابرو
نَیه، أي قَطَّب مابین عی. افکند، ترشروي

فکند بر ابروان آژنگ و : جمعه و شَنَّجه
  .]کرد اخم

نــاك روي تــرش و آژنـگ : طیـب قْتَ
  .کردن

  .نام مرغی: .نام مردي: قُطْرُب .قطرب
: ج. مغـاك : .قدح چوبین: قَعب .قعب
  .مثال جبء و جِبأَة. قعبۀ

بحافم مغاك : ر مقعسـم سـتور   [س
  .]یالهکه گود شده باشد، مانند پ

رسانیدن سـخن  تکبه: الکالمِ عیبقْتَ
  .]دور درشدن در سخن[را 

   .نون زائدة. نام مردي: قَعنَب
ــب ــبه .قعض ــتَاس: قَعضَ آن را از [ه لَأْص

  .]ریشه برکند
ضَبنام مردي که سنان ساختی: قَع.  

چوب کـه زیـن از   : قَیقَب و قَیقَبان .ققب
ــال ابــن. وي ســازند ــدق هــو آزاذ  :دری

) افـرا (آن آزاد درخـت  : گویـد [درخْت 
  .]است
انّ فی ذلک «آیه. دل و خرد: قَلْب .قلب

ـ ي عأ، »لـه قَلْـب   لَذکْرَي لمن کـانَ   لٌقْ

براستی در آن پند و یـادکردي اسـت   «[
ــر آن  ــراي ه ــردي دارد  ب ــه خ : .]»ک

ـ . خالص هر چیزي ي أقَلْـب،   یهو عرَبِ
او تازي ناب است[ص خال[. : نـۀ میـا 
ـ . ج= نث= مذ. کرلش ئْو انْ شقلـت   ت

زن [قَلْبۀٌ، و ثَنَّیت و جمعـت   ۀٌیة عرَبِامرأَ
آن را مؤنت توانی  میتازي ناب، یعنی 

  .]و مثنّی و جمع هم بسازي
: منْقَلَـب . برگردانیـدن : قَلَب ـِـ. قَلْب

جامه و جز : .نیز جاي گردانیدن. کک
کمـا  قَلَبـت القـوم،   . آن باشگونه کـردن 

ــبیانَ :تقـــول ــوم را [ صـــرفت الصـ قـ
کودکـان را  : بازگرداندم، چنانکه گویی

ــدم ــر دل زدن: .]بازگردان ــه. ب : قَلَبتُ
أصقَب ه لْتالنَخْلَۀِ. ]بر دلش زدم[ب قلْب :

، و هـو علـی   ]پیـه درخـت خرمـا   [لُبها 
: ج. ]قَلْب و قلْـب و قُلْـب  [ثالث لغات 
. خرمـا  ةغور شدنسرخ: .قَلبۀ و قَلَبۀ

خرما سرخ  ةغور[رَّت ماح: قَلَبت البسرَةُ
  .]شد

مرد [. نع: أقْلَب. برگشتگی لب: قَلَب
  .]لبِ برگشته[ قَلْباءشَفَۀٌ . ]لب برگشته

ــالب ــند: قُ ــاري کش ــتر  ةبیم در [ش
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. نـع : بعیر مقلوب و ناقۀ مقلوبـۀ . ]قلبش
قُلب البعیـرُ قُالبـا، و أقْلَـب الرجـلُ، اذا     

لیسـت بـه   : ما به قَلَبۀٌ. ه ذلکإبلُ بأصا
شتران آن مرد به آن بیماري قلبی [علَّۀٌ 

  .]او هیچ بیماري ندارد. دچار شدند
تزَةُ أقْلَبأاذا حانَ لها : الخُب نْ تُقْلَـب 

  .]شد) در تنور(هنگام برگرداندن نان [
  .منزلی از منازل قمر: قَلْب العقربِ

ــ [دسـتیانه  : قُلْـب  : .]اندسـتبند زن
  .مار

ابزاري آهنی براي [آماج آهن: مقْلَب
  .]زیر و رو کردن زمین در کشاورزي

لٌ قُلَّبوهو ح :محتالٌ بلیـبِ قْیر بتَص 
کـاردانی کـه آگـاه بـه زیـر و      [ مورِاألُ

  .]آنهاست ةروي کارها و چار
ب، قلَّـو . گـرگ : قلِّیب، مثال فسـیق 

کک: نمثال بِرْذَو.  
 ةسـرهاي غـوز  : قالـب . بدکال: قالَب

  .زده خرما رنگ
= مـذ . گـرد ناگرفتـه   چاه سر: بقَلیِ

ـ هـی البِ  :بوعبیـد أقـال  . نـث  ـ العاد رُئْ ۀُی 
ــۀُ ــد[ القدیم ــاده و : گوی آن چــاه دورافت

  .أقْلبۀ و قُلُب: ج. ]کهنه است

  .مردي از محدثان: قالبۀ أبو
ـ انْ لیــبقْتَ. برگشـتن در روي : البق :

ـ   بلَّقَتَ. برگردانیدن ظَه الشـیء نٍ طْراً لـب
آن چیـز  [مضـاء  تتقلَّب علـی الرَ کالحیۀِ 

پشت و رو شد، مانند مار که بر زمـین  
  .]تافته از تابش آفتاب پشت و رو شود

غالف قضیب اسـب و غیـر   : قُنْب .قنـب 
  .آن از ستور

  .جماعات مردم: قَنیب
اسـب از سـی تـا چهـل     گلۀ : مقْنَب

او کـه   ةتـوبر  دان صیاد و توشه: .عدد
  .صید در وي اندازد

  .]کنف[کنب : قنَّب
تَ قَنَّب نیباًقْالزرع :اذا أعص کشـت  [ف

خوشــه داد و هنگــام چیــدن آن فــرا    
  .]رسید

که خوشـه در آن  [برگ کشت : قَنّابۀ
  .]جا دارد

قُبت . مغاکی کندن: قاب ـُـ. قوب .قوب
فانْقاب ،األرضزمین را کندم و گـود  [ ت

  .کک: ویبقْتَ. ]آن هم گود شد کردم،
ـ   .من أصله انْقلع: وبقَتَ ه مـن رأْس

ــمواضاز جــایش کنــده شــد[ شَّــرَقَتَ: ع .
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. ]پوست جاهـایی از سـرش کنـده شـد    
ــودأُ ــوب ســـ ــاي از: متقـــ    مارهـــ

  .آمدهبیرونپوست
الطائ ضَـتَه  رُقابیـ . فلَقَهـا : ب فانْقابت 

پرنده تخم خـود  [ نًیوبت بمعقَو تَ البیضۀُ
 .)تا جوجه از آن بیرون آید(را شکافت 

  .]تخم پرنده شکافته شد
برِئَت : مثَل. بیضه: ۀبقائ. وژهچ: قُوب

ـ قائ ۀٌ مــن قُــوبٍب .لتــاجرٍ رابِــقــال أع ی
بک مکانَ: تَخْفَرهاس اذا بلغت  رِئَتکذا فب
ــقائ ــوبٍ، ب ــأۀٌ مــن قُ ــي أنَ ــن رِا ب يء م

ایـن  . جوجه رها شـد  تخم از[خُفارتک 
را گاه رهاشدن از وام و سـرزنش  سخن 

ــد   ــزآن گوین ــواري و ج ــازي . و دش ت
نشینی به بازرگانی کـه خواسـتار   بیابان

: همراهی و بدرقگی او شده بـود گفـت  
جا رساندم، پـس  آنگاه که تو را به فالن

تخم از جوجه رها شد، یعنی همراهـی و  
  .]بدرقگی تو دیگر بر من نیست

ــاء و  ــاءقُوب ــن : قُوب ــن[آژرق   . آژگ
هاي اي بیماري چون گري که دانهگونه

هی . ]ریز بر تن پدید آید و خارش کند
تُعالََج اي گونـه [. غـص . نث. یقبالرِ داء

: ج. ]بیماري که با آب دهان آرام گیـرد 
و اذا سکنت الواو منهـا ذکَّـرْت و   . قُوب

و الیاء ،رْطـاس، و   صرفتفیه لإللحاق بق
لیس فی  :السکیت ابن. ةُ منقلبۀ منهاالهمز

العـین  الفـاء سـاکنۀ  الکالم فُعلَاء مضمومۀ
 الخُشّاء، و هو العظْـم : ا حرفانِممدودة الّ

ئُالنــات وو :قــال. ، و قُوبــاءنِاألُذُ راء 
ــا تَ ــل فیهم ــکحاألص ــین ری ــال . الع ق

ــزّاء عنــدي مثلُهمــا :الجــوهري و . و الم
ــک قُ  ــاء بالتحری ــغیر قُوب ــاء، و تص ویب

اگــر قوبــاء گــویی، [ی بالتســکین قُــویبِ
یاء در . کلمه را مذکر و منصرف سازي

کلمه از باب پیوستگی به قرطاس است 
. آن نیز برگردان همین یاء اسـت  ةو همز

دو کلمـه بـر   در زبان تنها : السکیت ابن
خشّـاء کـه اسـتخوان    : الء اسـت وزن فُع
پـس گـوش اسـت، و قوبـاء، و      ةبرآمد
الفعـل  در این دو کلمه حرکت عیناصل 

نـزد مـن   : جـوهري . است نه سکون آن
اي شـراب تنـدوتیز و   گونـه (مزّاء  کلمۀ
  .]نیز مانند آن دو است) گززبان

یقال بینهما قاب قَوسٍ، قیب قـوس،  
و . قَـدر قـوسٍ  : قاد قوس و قید قـوس 
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القاب :  قْـبۀ  ضِ ومـابین المـیلکـلِّ . الس 
و أفکان قـاب قَوسـینِ   «آیه. سٍ قابانِوقَ

ــی ــوسٍ فقَ :، یقــال»أدنَ ــا قَ ــلَأراد قاب ه ب
یک کمان  ةاندازمیان آن دو به: گویند[

هـم   دو بسیار بـه  یعنی آن(فاصله است 
زه  نـۀ میا ةو قاب انداز). نزدیک هستند

هر کمانی هـم دو  . کمان تا سر آن است
دو کمـان   ةانـداز پس به«در . قاب دارد

انـد کـه منظـور دو    ، گفته»ربود یا کمت
یـک   ةانـداز یعنـی بـه  (قاب یک کمان 

بـوده اسـت، سـپس آن را قلـب     ) کمان
یعنــی قابــا را قــاب و قــوس را (کــرده 

  .]است) قوسین کرده
یقال فالنٌ ملیء قُوبۀٌ، مثـال همـزَة،   

 یقال ذلک للـذي ال . یمقم ت الدارِي ثابِأ
رَحبـ : گویند[من المنزل  ی وانگر فالنی ت
این را به کسی گوینـد  . نشین استخانه

ــه ــراي کســب(اش کــه از خان ) وکــارب
  .]رودبیرون نمی

قَهبـۀ و  . رنـگ سـپید تیـره  : قَهب .قهب
  .کوه بزرگ: .نث: قَهباء

ـ األقْ نُولَ: قُهبۀ قـال األصـمعی  . به: 
رنـگ سـفیدي کـه بـه     [غُبرَةٌ الی سواد 

رنـگ  : گویـد . سبزي یـا سـیاهی بزنـد   
  .]کی تیرهخا

  .پیل و گاومیش: أقْهبانِ
  فصل الکاف

ــۀ .کــأب ـــ. کآب ــب ـَ شکســتگی و : کَئ
ــدحالی از غــم ــاء کَ. ب شکســته و دل[أْب

  .]اندوهگین
ـ تَکْرمـاد م . کَئـب : ب الرجلُئَاکْتَ ئب 

ه جو کما یکونُ وادالی الس برِضْی: نِواللَ
. شکسـته و انـدوهگین شـد    دل[ یبِئالکَ

ري که رنگش به تیرگـی بزنـد،   خاکست
  .]اندوهبار ةهمانند چهر

ــه . بــر روي درافکنــدن: کــب .کبــب کَب
هـذا مـن   . ب هو علی وجههلوجهه، فأکَ

ا و فَعلْت غیري أفْعلْت أنَ نْ یقالَأالنوادر 
ــه[ ــم  او را بـ ــد، او هـ ــره درافکنـ   چهـ

کم پیش آید که ماننـد  . چهره درافتادبه
تعدي، و بـاب  این سخن، ثالثی مجرد م

  .]إفعال الزم باشد
ـ   «آیه ه أفَمنْ یمشی مکبـاً علـی وجهِ

ــدي ــا آن«[» أه ــرنگون راه   آی ــه س   ک
کـه   یـا آن (تـر اسـت   سپرد رهیافتـه می

ــت    ــر راه راسـ ــتوار بـ ــن و اسـ   روشـ
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  .]»)رود؟می
ــب اهللاُ عــ  ــی دکَ ــه بمعنً کَبه و کَبو .

خداوند دشـمنش را  [» فکُبکبوا فیها«آیه
ــ ــردس ــدان  «. رنگون ک ــس ب ) دوزخ(پ

  .]»سرنگون درافتند
بـه  [ ب بمعنًـی کَانْ ب علی األمر وأکَ

ــدان  آن کـــار روي آورد و ســـخت بـ
  .]پرداخت

تَکَبجــاء مــی ث ــاً ف ــهکب ــم: یاب مالً زَتَ
  .]اش آمددرپیچیده در جامه[

و أمـن داء   اذا صرِعت: تَکببت اإلبلُ
سـر   غري بـه شتر از بیماري یا ال[هزال 

  .]درافتاد
گروهـی از  [جماعۀ من الخیـل  : کُبۀ
گروهه ریسمان : .کک: کُبکُبۀ. ]اسبان

: کَببــت الغَــزْلَ. کُبــب: ج. ]کـالف نــخ [
ــاً  ــه کُببـ ــتۀر[جعلتـ ــمان را  شـ   ریسـ

  .]کالفه کردمکالفه
ـ فْد: کَبۀ ع ـ  ۀٌ فـی الق يرْتـال و الج. 
تُه : الشتاءفْعته و دبار دویدن و یک[شد

سـختی زمسـتان و   . آهنگ جنگ کردن
  .انبوهی: .]گذراندن آن

ــاب ــاهج : کَب ــا تواهــه[طَب ، تباهــه ی

ــان   ــت و بادنج ــوراکی از گوش : . خ
  .]کباب

  .نوعی از داروها: کَبابۀ
 ي تجعدأل، ممن الرَ ما تَکبب: کُباب

  . ]وخم و ناهموارریگ پرپیچ توده[
کَبنام کوهی: کَب.  

: .کُتُـب : ج. نبشته و نامه: کتاب .کتب
  .اندازه: .فریضه و حکم

أم عندهم الغَیب فهم «آیه. دانا: کاتب
کْتُبیا جهـان ناپیـدا نـزد آنـان     «[» ونَی

  از آن ) بــا آگــاهی(اســت، پــس ) پیــدا(
شناسـند و  یعنی آن را می(» نویسندمی

  .]؟)از آن آگاهند
 گـرد  آوردن وفـراهم : کَتَب ـِـُ. کَتْب

کلَّ شیء جمعتَه وضَممت بعضَـه  [ کردن
هـر چیـزي را کـه    : الی بعضٍ فقد کَتَبته

هم پیوندي آن را کتـاب  گردآوري و به
ــرّاز . ايکــرده   از ایــن اســت کــه بــه خَ

: کتبت البغْلَۀَ .]کَتّاب گویند) دوزمشک(
جــفْرَم ــین شُ ــت ب عــۀٍ أی ــیرٍ ها بحلْق و س
ماده را بـا چنبـر   سوراخهاي بینی استر [

. نبشتن کتـاب : .]یا بندي چرمی بستم
کبالقلم . کک: ۀتاب با قلم نوشتم[کتبت[.  
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 : ـۀَ  . درز مشک دوخـتنرْبالق کتبـت :
مشـک را دوخـتم،   [ب خَرَزتُها، فهی کَتیِ

و [ درز: کُتْبـۀ . ]شـد دوختـه و دربسـته   
دوالــی کــه بــا آن درزهــاي مشــک را 

  .]دوزند
: ج. دبیرستان: .اننویسندگ: کُتّاب

بیــکتائ . : ــرد کــه نوآمــوزان تیــر خُ
  .اندازند

ـ فـالنٌ الکَ  تَّـب کَ. لشـکر : ۀیبتکَ تائب 
لشــکر را  [باهــا کتیبــۀً کتیبــۀً ع: تیبـاً کْتَ

  .]رسته کردگروه و رستهگروه
اسـبان گـرد   [ت عمجتَ: ت الخیلُتَّبکَتَ

  .]آمدند
ي أتکتیبـاً،  تَّبت الناقـۀَ  کَ :بوزیدأقال 
اش پستان شتر را بستم تا کـره [صرَرتها 

  .]شیر نخورد
نبی هذه القصیدةَأکْت : ها علیلایـن  [أم

  .]چکامه را بر من بخوان تا بنویسم
مشک [تها بالوِکاء ددشَ: ت القرْبۀَبأکْتَ

فهی مکْتَب . کک: کَتَبتُها. ]را با بند بستم
و کَت است آن مشک دربسته[یب[.  

الک تاکْتَتَبتُـه : تابهـا  «آیـه . کَتَباکْتَتَب
اذا کَتَب : الرجلُ اکْتَتَب .»فهی تُملَی علیه

ــ  ــوان الس ــی دی ــه ف ــه [طان لنفس را نام
آن را نوشته است پـس آن بـر   «. نوشتم

آن . »)تـا بنویسـد  (شـود  او خوانده مـی 
مرد نامش را در دفتر مزدبگیران پادشاه 

  .]نوشت
ــب ــده : مکْتـ ــار [نوآموزنـ آموزگـ

  .]نوآموزان
نبشتن فرمودن: تکتاباس.  
کاتَمـ ۀ و تَب سـوي یکـدیگر   : بکاتُ

بهاي بنده بر وي بریده : . ننوشته کرد
  .بها برخودبریده ةبند: مکاتَب. کردن
کَثَبتُه و . گرد کردن: کَثََب ـُـ. کَثْب .کثب

ما انْصب  و کلُّ. تمعي اجأکثب الرملُ، انْ
ب فیـه، و منـه سـمی    ثَکَیء فقد انْفی ش

ریگها را گرد کـردم  [ لِمیب من الرَثالکَ
هرچـه در چیـزي   . و آنها هم گرد شدند

دیگر بریـزد در آن گـرد آیـد، و از آن    
: ج. ]گوینـد ریـگ مـی   ةاست که تـود 
هاي و آن توده[ الرملِ اللُکُتْبان، و هی ت

  .]انبوه ریگ است
. کُثَـب : ج. ردوشیدن از شی یک: کُثْبۀ

و غیره بعد أ عامٍشیء جمعته من طَ و کلُّ
هر چیز انـدك  [قلیالً فهو کُثْبۀٌ  نْ یکونَأ
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  .]از خوراك و جز آن که گردآوري
از [رمـاه مـن کَثَـبٍ    . نزدیکی: کَثَب

  .]نزدیک به او تیر انداخت
 ــید ــک الص کَ: أکْثَبــأم ــکار [ک نَ ش

نزدیکــت آمـــد و بـــه تـــو توانـــایی  
  .]دشکارکردن دا

ۀ. نام کوهی: بکاثبپیش کتـف  : کاث
  .اسب
ـ  . کذْب و کَذب .کذب دروغ : کَـذَب ـِـ
ب، کذّاب، کَذُوب، کیذُبان، فهو کاذ. گفتن

، مثـال همـزَةَ،   مکْذَبان، مکْذَبانَۀ، و کُذَبۀٌ
کُـذَّب  : بجمـع کـاذ  . بذُب و کُذُّبذُبکُذُ
  .]دروغگویان[

دروغ هـم  بـه [ضد تصـادق  : تکاذُب
  .]گفتن

ــبور   ــل صـ ــذُوب، مثـ ــیار [کَـ بسـ
و منـه  . کُذُب، مثل صـبر : ج. ]دروغگو

التقولـوا لمـا تَصـف     و«بعضهم آیـه  أَرَقَ
ــألْ س نَتُکمبــذ ــذُب ، »الکَ و از آن [الکُ

و «: انـد گونه خواندهاست که برخی این
ــس    ــاي بـ ــه زبانهـ ــد از آنچـ نگوییـ

که این حـالل و  (آراید دروغگویتان می
یعنـی ایـن کلمـه را    ( »)رام اسـت آن ح

  .)]اند براي زبانهاصفت گرفته
  .دروغ: أُکْذُوبۀ، مثال أُعجوبۀ

: تُـه ذَّبکَ. بـاً تُـه کاذ یألْفَ: ت الرجلَبأکْذَ
تله کَذَب أکْذبتُـه، اذا   :قال الکسائی: قلت

 ــرت ــه جــاءأأخْب ــ نّ و . ب و رواهذبالکَ
: ثعلـب قال . بنّه کاذأذَّبتُه، اذا أخْبرت کَ

  .ذَّبتُه بمعنًیتُه و کَبأکْذَ
ـ  ی بـینَ کَذبـه، و   و یکون أکْذَبه بمعنَ

ــیکــون بمعنَــ ب، و ذه علــی الکَــی حملَ
را دروغگـو  آن مرد [باً ه کاذی وجدبمعنَ

: کسـائی . به او گفتم دروغ گفتی. یافتم
بـاب إفعــال هنگـامی اســت کـه بــه او    

تفعیـل  دروغ گفته است، و باب  بگویی
ــه او بگــویی      ــت کــه ب ــامی اس هنگ

این دو بـاب را بـه   : ثعلب. دروغگوست
  .داندیک معنا می

ـ     ي آشـکار  اگاه بـاب افعـال بـه معن
کردن دروغ کسی است، و گاه کسی را 
بــه دروغگــویی واداشــتن، و گــاه هــم 

  .]کسی را دروغگو یافتن
، هـو أحـد   »وا بآیاتنا کـذّاباً ذَّبکَ«آیه

مصدره قـد یجـیء   نّ مصادر المشدد، أل
لـیم، و علـی فعـال،    کْعلی تفعیل، مثل تَ
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لَۀ مثل تَوذّاب، و علی تَفْعۀ، و  مثل کـیص
و مزَّقْنـاهم کـلَّ   «علی مفَعل، مثـل آیـه  

کذّاب یکی از مصدرهاي باب [» ممزَّقٍ
تفعیل است که بر وزنهـاي یادشـده در   

هـاي مـا را   نشـانه «باال نیز آید، ماننـد  
و آنهـا را  «و » شمردندیسخت دروغ م

  .]»سخت پراکنده ساختیم
 عوضَ، هو اسم ی»لیس لوقْعتها کاذبۀٌ«

المصــدر، کالعاق ــموضــع ۀب ــو العاف و  ۀی
الباقهآی. ۀی»ن باقلْ تَرَي لَهم مفَهي أ، »ۀٍی

من بدر کوبش و آسـیب آن هـیچ   «[ قاء
کاذبـه در آیـه   . »انگاشتنی نیستدروغ

جـاي مصـدر نشسـته    ت که بهاسمی اس
و نیـز باقیـه    ،است، مانند عاقبه و عافیه

ــان   «در  ــراي آن ــدگی ب ــیچ پاین ــا ه   آی
  .]»بینی؟می

 ــالنٍ م ــیس لف ــۀٌذُکْل ــذب أ، وب ي کَ
  .]فالنی هیچ دروغی ندارد[

 و جـاء . ی وجبکَذَب قد یکون بمعنَ
ي أکَذَب علیکم الحـج،  ) رض(عن عمرَ 

بجـ  . و  فـالحج مرفـوع   :شقـال األخف
 رَمأْنْ یأ یدرِنّه یبکَذَب، و معناه نَصب، أل

 یـد رِأمکَنَک الصـید، ی  :بالحج، کما یقال

 همگاه یعنی واجب شـد [ار عمـر . کَذَب :
اخفـش گویـد   . حج بر شما واجب گشت

که در اینجا حج به کذب مرفـوع شـده   
برافراشته اسـت،   نۀاست، و معنایش نشا

مانند . خواهد به حج فرمان دهدزیرا می
شکار به تو توانایی : هنگامی که گویند

  .]شکار کردن داد، یعنی شکارش کن
ــه  ــأیضــا أو عن ــه نّ رجــالً شَ کا الی

، جمـع  رُهـائ کَذَبتْک الظَ :النقْرس فقال له
ي علیک بهـا، و  أة، رَظهیرةٍ، و هی الهاجِ

ــ ی هــذه کلمــۀ یقولهــا العــرب فــی معنَ
 نّ رسـول أ) رض(عمـر ابـن  عن. راءغْاإل
فیهـا   یـقِ علی الرِ جامۀُالح :قال) ص(اهللا
شفاء ۀٌکَرَو ب زِو یفی ید ـ العقل و الح ظ فْ

الخَ فیوممکَـذَباك   یس أو األحد و یـوم 
ــاإلثْ ــاءالو الثُ نِینَ ــذباك . ث ــه ک ي أقول

ـ ک العبذَکَ :و یقال. علیک بهما ي ألُ، س
بیماري  نیز اینکه شخصی از[علیک بها 

بر تو بـاد  : عمر گفت. نقرس نزد او نالید
و ) گیاه دارویی(ظهائر که جمیع ظهیره 

یعنی بر تـو  . اي درمان نقرس استگونه
ایـن سـخنی   . باد که آن را به کار بندي

است که تازیان در برانگیختن کسی بـه  
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عمـر نیـز از پیـامبر    ابـن . کاري گوینـد 
ــد ــان و   : گوی ــتا درم ــت ناش در حجام

است، چنانکه خرد را بیفزایـد و  بهبودي 
پس بر تو باد ایـن  . حافظه را بیشتر کند

کار در روزهاي پنجشنبه و یکشنبه، یـا  
عسل بـر  : نیز گویند .شنبه دوشنبه و سه

  .]تو واجب است، یعنی عسل بخور
 لَ فالنٌ و کـذَّبمقِ  ي لـم أ، حـدصی

الحۀَلَم .فالنـی  [لَبِـثَ   ما: فالنٌ ما کذَّب
ــرد و  تـــاختن  آورد و آهنـــگ رزم کـ

شایســتگی بــه جنــگ نکــرد، یعنــی بــه
باز نمانـد،  ) از آن کار(فالنی . نپرداخت

  .]یعنی درنگ نکرد
دروغ را بـه  [الکَذب  لَّفکَتَ: ذَّبکَتَ

  .]و دروغ گفت گردن گرفت
سـر  شیر شتر [ذَهب : کَذَب لَبنُ الناقۀِ

  .]آمد
. وي اندوه که دم بازگیرد از: کُرْبۀ .کرب
ـ : کَرَبـه الغَـم  . کک: کَرْب علیـه   تَداذا اشْ

  .]اندوه بر او سخت شد[
کَرَبــت . برائــکَ: ج. ســختی: کَرِیبــۀ

د : القیدقَیقْتُه علی المبند را بر بندي [ضَی
  .]تنگ کردم

 ــرَب ــذاأکَ ــلَ ک ــلُ : نْ یفع ــاد یفع  ک
  .]نزدیک بود چنین کند[

األرض تقَ: کَرَبتُها للَّبثَـل . ثرْلحم :
علی الب ُرابعلی البقـر  . رِقَالک ُالبو الک

زمین را بـراي کشـاورزي زیـر و رو    [
یعنـی  (شیار زمین بر گـاو اسـت   . کردم

مـرد و کــارش، یـا کــار را بـه مــردش    
  .)]، همان گاو نر و مرد کهنبسپار

 الشـیء نـا : کَرَبکَرْبـانٌ  . د اذا : إنـاء
  نْ یمتلـئَ أکَـرَب. الشـم  تس :  نَـتد

ـ : حیــاةُ النــارِ   ت .للغــروب  رُبقَـ
آن چیـز  [تُها رْقَأو: الناقۀَ کَرَبت .هافاؤُطانْ

اي کـه نزدیـک بـه    پیالـه . نزدیک شـد 
شدن خورشید نزدیک  فرو. پرشدن باشد

. نزدیک شد آتـش خـاموش گـردد   . شد
  .]شتر را گرانبار کرده و آزردمماده

بـیخ  [ السـعف  أُصـولُ : کَرَب النخـلِ 
هاي خشک درخت خرما که پـس  شاخه

رسـن  : .]از بریدن بر تنه بر جا مانـد 
بـه دول  [أکْرَبت الدلو فهی مکْرَبـۀٌ  . دلو

  .]ریسمان بستم
  .کراب: ج. جاي رفتن آب: کَرْبۀ
نام : کَرِب معدي. نام مردي: کَرِب أبو
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کَـرِب و   معدي: و فیه ثالث لغات. مردي
، غیرمصروف و غیر منون، و کَرِب معدي
و همـا  . کَرِبِ، مصـروف و منـون   معدي

ـ اس ال اسعالیـاء مـن    ماً واحـداً و مانِ ج
النسـبۀ   حـال، و  علی کـلِّ  معدي ساکنۀٌ

 الیه معـدي، و کـذلک النسـبۀ فـی کـلِّ     
اسمو       نِی ـکـلَ بعـال واحـداً مثـل بعج
ـ نْعشَرَ ی ۀَسمخَ سالـی اال  ب ل، سـم األو

بعلی و خَمسی و تَأَبطی، و یصـغَّر   :یقال
آنهـا دو اسـم هسـتند کـه     [یضا ألُ األو

در هر دو اسم دیگري . اندیک اسم شده
که یک اسم شـده باشـند نیـز منسـوب     
آنها چنـین اسـت کـه اسـم نخسـت را      

. شـده هاي دادهمنسوب کنند مانند نمونه
صـغّر  در تصـغیر نیـز اسـم نخسـت را م    

  .]کنند
ـ : مکْرَب رِالشدید األس   مـن الـد واب

  .]ستوران بارکش بسیار نیرومند[
ــدارِ ــرّاب مــا بال ــه [أحــد : کَ   در خان

  .]کس نیستهیچ
أکْرَب :رَعخُذْ رِ. أسیک بـإکْرابٍ لَج :

أتَه رْاذا أمنْ یرَسعالس عشـتاب کـرد  [ ی .
هنگامی که به شتاب در رفتن فرمـانش  

  .]پاهایت را تندتر بردار: وییگدهی می
 ر فی أُصـولِ مما یلْتَقَطُ من التَ: کُرابۀ

فعالس بعد رَمصخرمایی که از بیخ [ ما ی
هـاي خرمـا چیـده شـود، پـس از      خوشه
  .]ها از درختخوشهبریدن 
ـ  . کَسـب  .کسب ورزیـدن و  : کَسـب ـِـ

  .گردآوردن
، و اکْتَسـبتُه بمعنًـی   کَسبت الشـیء و 

ــع أ ــلُه الجم ــت  [ص ــه دس ــز را ب آن چی
  .]آوردنآوردم، و اصل آن یعنی فراهم

ۀ، مثـال  فالن طَیبکْسبِ و المالکَس ب
و هـذا  . المغْفرَة، و الکسبۀ مثال الجِلْسـۀ 

لَمملْتُه ففَععلی فَع ا جاء .أه تبـ کَس ی ل
ــبه  تُه مــاالً فَکَســب فالنــی [خیــراً، و کَس  

براي ). خوردحالل می(ست درآمد اپاك
ام روزي پاکیزه فراهم کـردم، و  خانواده

آن را و براي او دارایـی فـراهم کـردم،    
  .]به دست آورد

ــ: واســـبالکَ پرنـــدگان [وارِح الجـ
  .]شکاري

بـا رنـج و   [الکَسـب   لَّفکَتَ: سبکَتَ
  .]سختی روزي جست

نـام   :کَسـابِ . روغـن  ةکُنجار: کُسب
  .سگی
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  .روغن ةپار: .النگشت: کَعب .کعب
وبحِ کُعهاي نیزهتندیهاي گره: الرُم.  
ـ . کُعوب الجاریـۀُ و   کَعبـت . کَعب ـُـ

  .]پستان دختر برآمد[ کَعبت بمعنًی
نارپستان: بکَعاب و کاع.  

رْد مکَببمرَّبع: ع شْیفیه و . ثوب :
راهـی  راه مـۀ جـا [ ي شدید اإلدراجِمطْوِ

. نگار چهارگوش باشـد  و نقشکه در آن 
  .]بسیارپیچیده و تازده مۀجا

کـالب و کعـب بـن     بنُ بعکَ: کَعبانِ
بِرۀیع .  

 نـۀ خـا [، سمی بذلک لتَرْبِیعـه  ۀُبعکَال
بـودنش  براي چهـارگوش  ،مردم در مکه

  .]گونه نامیده شده استاین
بیت کان لربیعۀ و کـانوا  : الکَعبات ذو

ربیعـه   قبیلـۀ از آنِ  ايخانه[ون به وفُطُی
  .]چرخیدند که گرد آن می

زهـار  : ي ضَـخْم أرکَب کَعثَـب،   .کعثب
  : قال الشاعر. فرج زن:  .ناكگوشت

لَأوفی کَج تا أدافاـهبِثَع  
لُثْم راعٍذ یرِِتَمطافاي الن  
کَالذَ و األداففر، أصله الواد.  

مـا وصـف بـه،    و رب. سـگ : کَلْب .کلب

ــۀٌ أرمــا :یقــال گــاه صــفت شــود، [ة کَلْب
أکْلُــب و : ج]. صــفتزن ســگ: گوینــد

کالب و کَلیب، مثال عبد و عبید، و هذا 
ایــن جمــع بســیار انــدك [جمــع عزیــزٌ 

ي أالکـالبُ علـی البقـر،    : مثَـل . ]است
 [ أرسلْها و خَلِّها، و قد مرَّ فی الکراب

ــرب ــک: . ]ک ــو  ی ــه ج ــد : .دان بن
هنـین کـه مسـافر    چنگال آ: .شمشیر

: .دان از وي درآویزد بـر پـاالن  توشه
  : .داندوال دو طرف توشه: .ستاره

  .اي از قُضاعۀقبیله 
 ةصـیدآموزند : مکلَّب. سگبان: کلّاب

مکبل، و هو مقلوب : یر مکلَّبأس. سگ
مکبل همان است بـا  . گرفتار دربند[منه 
  .]باء و الم جاییهجاب

  .پشت اسب ةخط ار: کَلْب الفرسِ
برٍ و   : رجل کالالبٍ، مثـل تـامذو ک

  .]سگ ةدهندپرورش[البِنٍ 
کَلب . کک: کَلَب. سختی سرما: کُلْبۀ
 زمســتان ســخت ســرما شــد[الشــتاء[. 

  .نام آبی: کُالب
شَـرَّه و أذاه  : دفعت عنک کَلَب فالنٍ

ــو دور [ بـــدي و آزار فالنـــی را از تـ
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. سـتور نوعی از جنون در : کَلَب. ]کردم
شـتران آن  [اذا کَلبت إبلُه : أکْلب الرجلُ

  .]مرد دیوانه شدند
و . سگ گزنده و دیوانه: کَلْب و کَلب
 بگاز گرفت[الفعلُ منه کَل[ . برجل کَل
 .]مرد هار، و  مردان هار[و رجال کَلْبی 

  .انبر آهنگر: کَلْبتانِ
باتُهـا رِیـاً   یجِـد نَ اذا لـم : أرض کَلبۀٌ

فیزمینی که گیاهش سیرابی نبینـد  [ بِس
   .]و خشک گردد

ــاب  ــوب و کُلّ ــباللکَ: ج. اره: کَلُّ . ی
رایض  ةموزپاشنۀ نیز آهن که بر : کُلّاب

وقـت  زند بهباشد که بر تهیگاه ستور می
  .و یسمی المهماز. راندن
ــبم ــۀ و تکالُ ــدي : کالَب ــگ و ب جن

ــردن ــم ی. ک ــالَبونَتَه ــذا،  ک ــی ک ي أعل
هـم  آنها براي این چیز به[علیه  اثَبونَوتَی

  .]هم بد کردندپریدند و به
ــالب ــه : ک ــردي و قبیل ــام م اي از ن

بن مرّة، و از هوازن، و  و هو . قریش
ـ : کُلَیـب . بن ربیعۀ هو  و نـام  . مصغـ

ب بن وائلمردي، و هو کُلَی.  
: کُنَیــب. خرمــا شــۀخــو: کنــاب .کنـب 

  .موضعی

أکْنَبـت  . شدن دسـت شوخگین: کَنَب
دسـتانش پینـه   [کَنبـت   :یداه، و الیقـال 

  .نام گیاهی: .]بست و زبر و ستبر شد
. أکْواب: ج. دسته بی ةکوز: کُوب .کوب
  .طبلک: کُوبۀ

. روشـن بـزرگ   سـتاره : کَوکَب .کوکب
یاضَۀ، و یاض و بکما یقال ب. کک: ۀبکَوکَ

بـــزرگ هـــر : .وز و عجـــوزةعجـــ
  .درخش آهن: .گل مرغزار: .چیزي

کَبرُقَ: کَوةبوعبیـد أقـال  . ب:  ذهـب 
تحــت ــوم ــلِّ الق ــوکَ ک ــوا فَي تَأبٍ، کَ رَّق

. ]قوم پراکنـده شـدند  : گوید. درخشید[
  .کوهی معروف: کُواکب
. لونٌ من األلوان مثـل قُهبـۀ  : کُهبۀ .کهب
ص، و هو لون لـیس بخـال   :بوعمروأقال 

رة خاصمگهـا،  رنگی از رن[ ۀًهو فی الح
. مانند رنگ تیره کـه بـه سـیاهی بزنـد    

ــد ــره و   : گوی ــه س ــت ک ــی اس آن رنگ
  .]یکدست نباشد، بویژه در رنگ سرخ

تیـره بـودن رنـگ    [کَهب ـِــ  . کَهب
أکْهـب   بعیـرٌ . ]چنانکه به سـیاهی بزنـد  

اش بـه سـیاهی    شتري که رنـگ تیـره  [
  .]بزند
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  الالم فصل
ـ لَ بـه و  أقام: ألَب بالمکان .لبب ر د[ه زِم

  .]آنجا ماند و خانه کرد
ـ : لَبیـک  و . ا مقـیم علـی طاعتـک   أنَ

علی المصدر، کقولک ح بـ نُص داً هللا و م
لَباً لک، و ثُنِّـی   نْ یقالَأکان حقُّه . راًکْشُ

 ي إلبابـاً بـک بعـد   أی التأْکیـد،  علی معنَ
پیوسـته بـه   [ بعد إقامـۀٍ  إلبابٍ، و إقامۀً

ـ ایـن کلمـه بـه   . فرمان تـو هسـتم   ل دلی
مصدر بودن، منصوب شده است، ماننـد  

کـردن و سـپاس    سـتایش : اینکه گـویی 
شـدن   مثنّـی . گفتن مـن بـراي خداسـت   

کلمه براي تأکیـد اسـت، یعنـی فرمـان     
  .]بردن بردن از تو از پس فرمان

 دار فـالنٍ  :قال الخلیل هو من قولهم
ــب دارِ ــا، أي، تَلُـ ــأي تُحاذیهـ ا ي أنَـ

واجِمه ،بالیـاء   و. لک جابۀًإک بما تُح
ــلٌ  ــا دلی ــۀ، و فیه ــب   للتثنی ــی النص عل

و نحن نذکر حجتَه علی یونس . للمصدر
این کلمه از ایـن  : گوید[فی باب المعتلّ 

مـن   نـۀ فالنی برابر خا نۀخا: گفته است
روي آن اسـت، یعنـی    است، یعنی روبه

رو  من با آنچه دوست داري با تو روبـه 

ر یـاء د . شده و پرسش تو را پاسخگویم
کلمه هم براي تثنیه اسـت و همـان هـم    

مـا  . شـدن مصـدر اسـت    دلیل منصـوب 
برهان خلیل در برابر یـونس را در بـاب   

  .]معتل یاد خواهیم کرد
مثـل    : ج. خـرد : لُب ،ألبـاب و ألُـب

ؤْس و أبمؤُبم و أنْعس، و نُع.  : نـۀ میـا 
مغز بادام و جوز :  .يهر چیز و دل و

قَلْبهـا  : نخـلِ ال .لُبـوب : ج. و مانند آن
  .]مغز درخت خرما[

  .ألباء: ج. خردمند: لَبِیب
بٍبألْب عروقٌ فی القلـب یکـون   : نات

ـ : أُلَیبِـب . أالبِـب : ج. منها الرِقَّـۀ  . مصغـ
رگهـــایی در دل کـــه مهربـــانی و    [

  .]دلسوزي و دوستی از آنهاست
ـ ح. خردمند شدن: لَبِب ـَـ. لَبابۀ ی کَ

ادر ال نظیرَ لـه فـی   لَببت، و هو ن :یونس
الفعـل  یونس آن را بـا عـین  [المضاعف 

خردمنـد شـدي،   : مضموم هم گفته است
که اندك است و در مضـاعف ماننـدي   

  .]ندارد
الزرع لَ. فیه األکْلُ اذا دخلَ: ألَب ـبب 

بالح :صار   شـت دانـه کـرد   [له لُـبک .



  اءالْب 187/  باب 
  

 

  .]دانه مغزدار شد
ن گرفتن و کشـیدن در  گریبا: بیبلْتَ

  .خصومت
  .شاماکچه: ۀبلَبِی

لُبــاب ــبسح :کــلِّ. صخــال لُبــاب 
شیء :آمیـغ از هـر   نـاب و بـی  [صه خال
  .نام زنی: لُبابۀ. ]چیز

. لَباب: ج. ]زیر گردن[سر سینه : لَبۀ
بنـد  سینه[و نیز پیشبند رحل . کک: لَبب

  .]ستور
 ـبلْبالدابۀَ، فهو م واه  . ألْببتهکـذا ر

. غیـره بإظهـار التضـعیف   السکیت و ابن
هو غلطٌ، و قیاسه ملَـب،   :کیسانقال ابن

بن أحم بحکما یقال مو جز او وي [ته ب
کیسـان   ابـن . اند، بی تشـدید چنین گفته

گویـد کـه   این را نادرست دانسته و می
  .]قیاس باید مشدد باشد پایۀبر 

ـ  فی حالٍ: فالن فی لَببٍ رِخیٍّ عۀ واس
  .]روزي است ه و فراخفالنی آسود[

و معظـم الرمـل   . ریـگ تنـک  : لَبب
 ذا نقـص إقیل کَثیب، ف صقَذا نَإعقَنْقَل، ف

ـ    ذا نقصإقیل عوکَلْ، ف ذا إقیـل سـقْط، ف
داب، ف نقصإقیل ع ذا نقـص    ـبقیـل لَب

ریگ را از بسیار به انـدك چنـان   توده[
  .]گویند

دلی و مهربانی کـردن بـر   تنگ: لَبلَبۀ
اذا : لَبلَبــت الشــاةُ علــی ولــدها. فرزنــد

ــعه   ــه حــین تَضَ ــبلَت علی ــتْه و أشْ سلَح
اش بـا آن   گوسفند پس از زاییـدن بـره  [

  .]مهربانی کرده و لیسیدش
. فریـاد گوسـفند   و آواز: لَبالب الغَنمِ

  . گیاه پیچک: لُبالب
ـرٍ الزِ: رجل لَبألم ـۀٌ امـرأً  و. مة لَب :

مـردي کـه بـه    [یفـۀٌ  طیبۀ من الناس لَرِقَ
زن . کــاري بچســبد و پیگیــر آن باشــد

ــان بــا مــردمخــوش  .)]برخــورد و مهرب
  .: یبلَبِ

بر سر سینه زدن: لَب.  
کمر بربست و [ مرَشَو تَ زَّمحتَ: ببلَتَ

کــار  ةیعنــی آمــاد(دامــن بــر میــان زد 
  .)]شد

: .برجـاي اسـتوار و پـاي  : التب .لتب
ـ [ق مثل الزِ. برچفسیده د چسـبان و  مانن

  .]چسبیده به چیزي
بـه چیـزي   [لَتَـب ـُــ   . لَتْب و لُتوب

چســبیدن و در آن پایـــدار و اســـتوار  
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طَعنْـت،  : لَتَبت فی منْحر الناقـۀ . ]مانـدن 
 تشـتر نیـزه   بـه گلوگـاه مـاده   [مثل لَتَم

  .]زدم
. بانـگ و فریـاد  : لَجِب ـَـ. لَجب .لجـب 

. و کثْـرة  جلَبـۀٍ  ذو :جیش لَجِب عرَمـرَم 
ه واجِطراب أماذا سمع اضْ: لَجبٍ بحرٌ ذو

. بانگ و فریـاد  لشکر سخت انبوه و پر[
ــگ و خــروش   ــه بان ــفته ک ــاي آش دری

  .]موجهایش به گوش رسد
گوسـفندي کـه   : لَجبۀ و لُجبۀ و لجبۀ

چهار ماه بر نتـاج وي گذشـته باشـد و    
لَجبـات  . لجاب: ج. پستان خشک کرده

ه التســکین نّ حقَّــو هــو شـاذّ أل ، یضـاً أ
جمع با الف و تـاء انـدك اسـت زیـرا     [

الفعل آن ساکن بایسته آن است که عین
  .]باشد

و ال یقـال  . شـیرده مـیش کـم  : لَجبۀ
لَجبۀ به بـز  [لَجبت الشاةُ و لَجبت . للعنْزِ

  .]شیر گوسفند کم شد. نگویند
و . کـک : الحـب . راه فراخ: لَحب .لحب
ـ  هو فا ـ أی مفعـول،  عـل بمعنَ وب ي ملْح

  .]شدهراه فراخ[
. اذا وطئَه و مـرَّ فیـه  : لَحبه ـَـ. لَحب

بو   . مرَّ مرّاً مستقیما: لَح اللَحـم ـتبلَح
العدر آن گام گذاشـت و از  [ته رْشَقَ: ود

گوشت . راهی راست پیمود. آن گذشت
ــوب   ــت را از چ ــتخوان و پوس را از اس

  .]کندم
آنچـه  [ یقْشَرُ بـه و یقْطَـع   ما: ملْحب

مـرد  : .]پوستش کنده و بریـده شـود  
  . پارهپاره: ملَحب. پلیدزبان ةدهنددشنام

  .گوشت پشت ويکم قۀنا: لَحیب
آن [لَـه الکبـرُ   اذا أنْح: لَحب الرجـلُ 

ــر شــد  ــري الغ ــرد از پی ــوب. ]م : ملْح
  .موضعی

ـ : .چفسـیده : بالزِ .لزب صـار  . تثابِ
ـ  بۀَ الزِرْالشیء ضَ بٍ، و هـو أفصمـن   ح

در . آن چیز ناچـار و نـاگزیر شـد   [م الزِ
الزب شـیواتر از الزم   کلمۀاین سخن، 

  .]است
  .]چسبیدن به چیزي[لَزَب ـُـ . زُوبلُ

ۀٌتْأصابهم لَزْب :ةٌ و قَشدگرفتـار  [طٌ ح
بـات  لَزْ :ج. ]سختی و خشکسالی شدند

  .]و لزَب[
  .مرد سخت بخیل: ملْزاب

: .لیسیدن عسل: لَسب ـَـ. لَسب .بلس
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: .صـلَتُه بالبـاء  . چفسیدن بـر چیـزي  
لَسبتْه العقرب تَلْبِسه لَسـباً  . گزیدن کژدم

. زدن بـه تازیانـه  : .]کژدم نیشش زد[
  .]او را تازیانه زد[ضَرَبه : لَسبه أسواطاً

ـ  . لَصـب  .لصب استوارشـدن  : لَصـب ـَـ
  .نتوان برکشـیدن شمشیر در نیام چنانکه 

 :   ــه ــري ب ــت از الغ ــیدن پوس چفس
ع، و هو باإلص لَصب الخاتَم فی. استخوان

انگشـتري در انگشـت گیـر    [ضد قَلـقَ  
  .]جا نشدکرد و جابه

لصـاب و  : ج. جاي کوهتنگی: لصب
ـ  الیکـاد : فالن لَحزٌ لَصب. لُصوب طعی ی
  .]خشک و بدخوست فالنی ناخن[شیئاً 

  .جایهاي مغاك تنگ: لَواصب
: لَعـب و لَعـب، مثـال کَبـد و کَبِـد      .لعب
  .بازي

ـــ . تَلْعــاب ــب ـَ بــازي کــردن[لَع[ .
بتَلَع :بلَع ـ  مرَّةً بعد درپـی  پـی [ي رَأُخْ

  .]بازي کرد
جاریـۀ  . اللعـب  کثیـرُ : رجل تلْعابـۀٌ 

ــوب ــۀ  لَع جوبــال أُع ــۀ، مث وبزن : و أُلْع
ــازیگر  ــحاحدر [ب ــانو  ص ــۀ  لس أُلْعوب

ــه ــ ب ــه زن  امعن ــده اســت ن ــازي آم ي ب

  .]بازیگر
  .جايبازي: ملْعب

حتـی أفْـرُغَ مـن     اقْعد. بازیچه: لُعبۀ
نّـه  لَعبۀُ أجود، ألال :قال ثعلب. عبۀِهذه اللُ

بنشین تـا  [أراد المرَّةَ الواحدة من اللَعب 
لَعبۀ بـا  : ثعلب. این بازي را به پایان برم

بـار  یکوتر است، زیـرا یـک  الم مفتوح ن
  .]کردن را خواسته استبازي

مثـال رِکْبـۀ و   . نوعی از بـازي : لعبۀ
  .جِلْسۀ
ۀمبـ . بازي با هم: الع بـراء   ییقال ألبِ
عامنَّۀ  :کر بن مالاألس بالعبه مـرد  [م

: مالعب ظلِّـه . ]گفتندباز مییادشده نیزه
ـ    و رب. نام مرغـی  ه مـا قیـل خـاطف ظلِّ

ربــا گوینــد گــاه هــم ســایه .بــازســایه[
انـد،  نامهایی که به رفراف یا قرلی داده(

خـود را در   سایۀاي که گویند تـا  پرنده
ــیرجه     ــرفتن آن ش ــراي گ ــد، ب   آب بین

اش براي گرفتن ماهی  شیرجه و، زندمی
  .]اش است نه سایه

 .آب دهان کـه روان باشـد  : لُعاب
  . عسل: لِحالنَ

 لَعـب . دهان کودك رفتن ازآب: لَعب
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باً بِالصلَع بلْعی آب از دهـان کـودك   [ی
  .]راه افتاد

ألْعالص بِبی :صار ی له لُعابمن  یلُس
آب در دهان کودك گرد آمـد و از  [یه ف

  .]آن ریخت
دنــدانهاي [ذو لُعــابٍ : ثَغْــرٌ ملعــوب

  .]پیش آبدار
 ة الحـرِّ : الشمسِلُعابما تَراه فی شد 

العنکبــوت، و هــو الســراب  نَســجِمثــل 
آنچــه در اوج گرمــا آن را ماننــد تــار [

 .]بینی، و آن گوراب اسـت عنکبوت می
  .نام جایی: لَعباء
لَغـب  = مانده شدن: لَغَب ـُـ. لُغُوب .لغب

او را به رنج افکنـدم  [أنْصبتُه : ألْغَبتُه. ـَـ
  .]و خسته کردم
بـوعمرو أقـال  . ضـعیف : رجل لَغْب: 

لْأَسأع اً عن اللَغوب، قالرابِتاألحمـق   :ی
نشـینی پرسـیدم    از تازي بیابـان : گوید[

  .]نادان: گفت. که لَغوب چیست
: لُغـاب . مرغ ةپرهاي زرد ریز: لَغْب

آن جز پرهـاي  [و هو خالف اللُؤامِ . کک
پشت است که براي چسـباندن بـر تیـر    

پرهـاي  [. نـع : یـب ریـش لَغ . ]نیکوست

ــو  ــه نت ــیده ک ــزه و پوس ــر ری ــر تی ان ب
. تباهی افکندن میان قـوم : . ]چسباند

بـه  [ت علیهم دأفْس: ـَـ لَغَبت علی القوم
قــوم دروغ گفتــه و میــان آنــان تبــاهی 

  .دور و دراز راندن: تلغُّب .]افکندم
لَقَّبتُه بکذا . ألْقاب: ج. باژنامه: لَقَب .لقب

او را چنـین نامیـدم، او هـم    [بـه   لقَّبتَفَ
  .]یده شدگونه ناماین

لُـوب،  : ج. سنگستان: لُوبۀ و البۀ .لـوب 
 انّه حـرَّم مـابینَ  : حدیث. الب و البات
فانهـا  نتَکْ، و هما حرَّتـانِ تَ البتَیِ المدینۀِ

پیــامبر میــان دو سنگســتان : انــدگفتــه[
مدینــــه را تحــــریم کــــرد، و آن دو 

زمین داراي سنگهاي سیاه است که  پاره
  .]کردنددر آنجا دستشویی می

لُوبــۀٌ و نُوبـۀٌ فیهمــا   :قـال أبوعبیـدة  
 ــی ألْب ــی األرض الت ــرَّة، و ه ــالح تْها س

حجارةٌ سود .و منه قیل لألسو  و د لُـوبِی
 زمـین داراي  هآنها دو پـار : گوید[نُوبِی

سنگهاي سیاه است، و از آن اسـت کـه   
به مار سیاه بزرگ لوبی و نوبی گوینـد  

ــ ( ــایی زنـ ــین جاهـ ــرا در چنـ   دگی زیـ
  .)]کندمی
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. شـدن تشـنه : و لُواب و لَوبـان لُوب 
ـ  مثــال . لُــؤُوب: ج. ]تشـنه [. نــع: بالئ

ــهودشــاه ــترکتُهــا لَ. د و شُ علــی وائ ب
آنها را تشنه بـر کنـار آبگیـر    [الحوض 

هنگامی که شـتران بـر گـرد    (رها کردم 
آبگیــر انبــوه گردنــد و نتواننــد آب    

  .)]بنوشند
ـ . نوعی از طیب: مالب : وبشیء ملََ
ملَولَب، علی زِنَـۀِ   .]عطرآگین[ملَطَّخٌ به 

  .میل سرمه: مفَوعل
ـ . آتشنۀ زبا: لَهب .لهب و کُنـ بولَأ ی بٍه 

ـ جهـاب و تلجماله و الْ  کنیـۀ و ایـن  [ه هِ
ابولهــــب شــــد، بــــراي ســــرخی و 

  .]اشبرافروختگی چهره
: األْهبتُه. اتَّقَدت: تو تَلَهب النار تبهتَالْ

آتـش را  . آتش افروختـه شـد  [تُها دأوقَ
  .]برافروختم

تشـنه  [ لَهِب ـَــ لَهبـاً  . تشنگی: لُهبۀ
عطشان : ة لَهبیرجل لَهبانُ و امرأَ. ]شدن

  .]مرد و زن تشنه[
افــروختن : یــب و لُهــابلَهبــان و لَهِ

  .آتش
ألْهالفرس رَطَاذا اضْ: به  مرْیچنان [ج

: أُلْهــوب. ]تاخـت کــه گــرد برانگیخــت 
  .نوعی از رفتار اسب

: ج. گشــادگی میــان دو کــوه: لهــب
قـومی  : لهب بنو. لُهوب و لهاب و ألْهاب

  .از أزد
  فصل النون

بانـگ کـردن تکّـه    : نَب ـِـ. نَبِیب .نبب
  .و دویدن وي ]آهو و بز نر کوهی[

أُنْبـوب  : ج. میان دو پیوند نی: أُنْبوبۀ
  .یبو أنابِ
  .برآمدن پستان دختر: نُتُوب .نتب

پوست باز کـردن  : نَجب ـُـ. نَجب .نجب
  .از درخت

پوست پیراسته بـه پوسـت   : منْجوب
مشـک یـا   [و نَجبِـی   سـقاء  . درخت

ــه پوســت درخــت : .]دول پیراســته ب
  .قدح فراخ
ــبٍ ذي یــومروزي از روزهــاي : نَج

نجـب نـام    ذو[ عرب که مشـهور اسـت  
داده  جایی است که جنگی در آنجـا رخ 

  . ]است
: یبنَجِ. شدن گرامی: نَجب ـُـ. نَجابۀ

نُ النَجابۀ و النُجبۀ، مثال بی. ]گرامی[. نع
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: هو نُجبـۀُ القـوم  . نُجباء: ج. کک: همزَة
او گزیـده و گرامـی   [یب مـنهم  هو النَجِ

  .]قومش است
الرجلُأنْج نَجِ : ب لَـدآن مـرد  [یبـاً  و

  .]امی شدداراي فرزندي گزیده و گر
ــة منْجِامــرأَ بنْجــابزنــی کــه : ۀٌ و م

: ج. فرزندان گزیده و گرامی بسیار زاید
نناجِ وةٌسمیب.  

مـرد  : .پر و پیکان تیر بی: منْجاب
  .ضعیف
نُجـب و  : ج. شـتر برگزیـده  : یبنَجِ

بنَجائ.  
  .برگزیدن: جابتانْ
ـ . نَحب .نحب   : .کـردن  نـذر : نَحب ـُـ

اذا : ار فالنٌ علی نَحـبٍ س. رفتن شتاببه
سار هرَ فأجیالس شـتاب  او در رفتن به[د

ی فـالنٌ  قَضَ. مدت و هنگام: .]کوشید
هم مـن  نْفم«آیه. فالنی مرد[ مات: نَحبه

از آنان کسـی اسـت کـه    : »قَضَی نَحبه
  .]د و مردمسر آ به شروزگار

ـ . یبنَح آواز برداشـتن در  : نَحب ـِـ
ـ  . نُحاب .کک: ابحتانْ. گریه : نَحـب ـَـ

  .سرفیدن شتر
ــبنْتَ ــار: حیـ ــیدن در کـ   : .کوشـ

  .جهت نوبت آبراندن شتر بهسخت
ته مناحبت الرجلَ الی فالنٍ، مثل حاکَ

قـال  . ]او را نزد فالنی دادرسی کـردم [
نْ أهـل لـک فـی     :عبـاس  بـن طلحۀُ إل

بأُناح النبـی طلحـه بـه   [) ص(ک و تَرْفَع
خــواهی بــا تــو مــی :عبــاس گفــت ابــن

ــامبر   همچشــمی ــزد پی ــنم و داوري ن ک
  .]بري؟
: لسـان  وصـحا  [نَخَب ـَــ  . نَخْب .نخب

ـ  . جمـاع کـردن  : .بیرون کشـیدن : ]ـُـ
المـرأً اس تزن آن را [اذا أرادتْـه  : ةُتَنْخَب

  .]خواست و برگزید
  .بیرون کشیدن و برگزیدن: خابتانْ

فـی   جـاء . نُخَـب : ج. گزیـده : نُخَبۀ
ــ همــراه [فــی خیــارهم : بِ أصــحابهنُخَ

  .]یارانش آمد ةگزید
بلـه  ؤَبانٌ ال فُجِ: رجل نَخ مـرد  [اد

ــددل ــوب و . ]ترســو و ب ــب و منْخُ نَخی
گـویی  [ تَزَع الفؤادنْنّه مأک. کک: منتَخَب
  .]ازجادررفته استکه دل
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ــرُوب .نخــرب : ج. شــکاف ســنگ: نُخْ
و کـذا فـی   . زنبـور  نـۀ خـا : .نَخارِیب

  .امیالس
بر مرده گریستن و : نَدب ـُـ. نَدب .ندب

خواندن : .ا: نُدبۀ. برشمردن محاسن او
دعاه لـه  : نَدبه ألمرٍ فانْتدب له. به کاري
او را به کـاري فراخوانـد، وي   [ فأجاب

  .]هم پذیرفت
زید بنِ [ ۀَحلْطَ ینام اسب أبِ: منْدوب

  .]سهلٍ
بمرد سـبک در حاجـت  : رجل نَد .

  .نام زنی: نَدبۀ. اسب روان: فرس
  .نشان جراحت: .گرو قمار: نَدب

  .چینیبدي و سخن: نَیرَب .نرب
وقـت   آواز تکّه به: نَزَب ـِـ. یبنَزِ .نزب

  .گشنی
نسـبۀ و  . أنسـاب : ج. نژاد: نَسب .نسب
. اعتَـزَي : یـه الـی أبِ  انْتسـب . کک: نُسبۀ

یـب  رِالقَ: مثَـل . بکیسنّه نَأی ادع: سبنَتَ
ـ من تَ خـود را بـه   [ سـب نَال مـن تَ  رَّبقَ

ــت ــدرش بازبس ــو  . پ ــا ت ــه ب ــت ک گف
خویشاوند کسی است . خویشاوند است

کـه   که نزدیکی و همدمی جوید، نـه آن 

  .]سخن از خویشاوندي گوید
الهاء . مرد نیک دانا به أنْساب: نَسابۀ

 هـاء بـراي  [للمبالغۀ فی المدح، کعلّامـۀ  
ــت  ــه در معناس ــه . ]مبالغ ــدي ثالث  عن

 رجالٍ، ثـم  ثۀُي ثالأنَسابات و علّامات، 
ـ نْهم بنَساب و تَفُصتَ ـابه و   [هم تُعسـه نس

سه علّامه نزد من اسـت، یعنـی نخسـت    
گویی سه مرد نزد من اسـت، آنگـاه   می

آنان را به دانش بسیار در أنساب و جز 
  .]ستاییآن می

فالنٌ یناسه،   فالنـاً ف  بـیبي أهـو نَس
ـ لیس بینهما م. یبهقَرِ ناسأ، ۀٌبۀ لَشـاکَ ي م
فالنی است، یعنی  او نزدیک و همانند[

ــبی خویشــاوند  و نزدیــک اوســتنَس .
ــی     ــت، یعن ــتگی نیس ــان بس ــان آن می

  .]همانندي
نژاد کسی را : نَسب ـُـ. نسبۀ و نَسب

نَسـب  . غـزل گفـتن  : نَسـیب . یاد کردن
ــالمرأَ ــ ةِب نْسی ــزل  [ب ــراي آن زن غ ب

  .]عاشقانه سرود
  .و هو فَیعل. قطار مورچه: نَیسب

: ج. مـال و آب و زمـین  : نَشَـب  .نشب
نَشـب  . درآویختن از چیـزي : .نُشُوب
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أعلقتُه، : ا فیهأنْشَبتُه أنَ. الشیء فی الشیء
 آن چیز در چیز دیگر آویخت[فانْتشب .

  .]در آن آویختم، آن هم درآویخت
ــ ــقَ : دب الصــائأنْشَ شــکارچی [أعلَ

  .]شکار را به دام انداخت
تببینهم نَش الحرب .  ه الحـربناشَـب :

به او اعـالن  . میانشان جنگ افتاد[نابذَه 
  .]جنگ داد
: ناشـب . یکـی : نُشّابۀ. تیرها: نُشّاب

و هـم ناشـبۀٌ   . مرد با تیر، و نام مـردي 
  . ]آنان تیراندازند[

  .نام مردي: نُشْبۀ
  .بر پـاي کـردن  : نَصب ـِـ. نَصب .نصب
 :دشمن داشتن .تبلفالنٍ نَص :عادتـه  ی
روز  همـۀ : .]با فالنی دشمنی کـردم [
  .آهستگی رفتن به

بر پاي خواستن: صابانْت.  
. رنج و رنـج دیـدن  : نَصب ـَـ. نَصب

غـم  : هم ناصـب . رنج رسانیدن: إنْصاب
ـ  . با رنج نّـه  أل ی مفعـول، هو فاعـل بمعنَ

ي ینـام  أم، نـائ  ینْصب فیه، کقولک لیـلٌ 
فیه، و یوم فیه الرِأف، عاص فصي تَعیح 

ـ  ناصب فاعل بـه [ ي مفعـول اسـت،   امعن

. شـود رنج کشـیده مـی   ،زیرا در آن غم
لیل نائم، یعنی شـبی  : مانند آنکه گویی

ــوم    ــد، و ی ــواب رون ــه خ ــه در آن ب ک
عاصف، یعنی روزي که در آن باد تنـد  

  .]بوزد
ــۀُ  ــباء بین ــزٌ نَص ــب و عنْ أنْص ســی  تَ

: ناقـۀ نَصـباء  . ناهارْقَ بصتَاذا انْ: النَصبِ
آهـو و بـز یکسـاله کـه     [ر دالص مرتفعۀُ

شـتر   مـاده . شاخ راست درآورده باشـند 
  .]بلند و برآمده سینه
   مـــارِصـــبت األُتُـــنُ حـــولَ الحنَتَ

  .]خر را گرفتندخران گرد نرهماده[
ـ : اء النَصـب غن ب مـن األلحـان   رْضَ

نَصـبت   لو: حدیث. ]اي از آهنگهاگونه[
ي لـو غَنَّیـت غنـاء    أ، لنا نَصـب العـربِ  

لهم ی ناءبِشْالعرب، و هو غه  ـداءـ  الح ا الّ
خوب بود براي ما آهنـگ  [قُّ منه نّه أرأ

خوانـدي، و  تازي، یعنی آواز تازي، می
که هنگام آن آوازي است مانند آوازي 

راندن شتران خواننـد، جـز اینکـه از آن    
  .]نرمتر و آرامتر است

و هو فی اإلعراب . اعراب زبر: نَصب
نصــب در  نــۀنشــا[کــالفتح فــی البنــاء 
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  .]فتحه است در بناء نۀإعراب مانند نشا
 :   جهـت  بت و آنچه بر پـاي کننـد بـه

ــتش ــب . پرس ــب و نُص ــک: نُص : ج. ک
  .أنْصاب

ـ أ«آیـه . و بال بدي: نُصب و نُصب ی نِّ
بٍ و عالشیطانُ بنُص ینسمـرا  «[» ذابٍم

ــج و    ــه رن ــوده و ب ــت پس ــیطان دس ش
  .]»شکنجه درافکنده است

  .سنگ گرداگرد دیوار خانه: نَصیبۀ
ــ ــره: یبنَص ــوض: .به دام : .ح

  .کردهبرپاي
  .نام شاعري. مصغـ: نُصیب

و فیـه للعـرب   . نام شـهري : نَصیبِینُ
ماً واحـدا و  نهم من یجعله اسم. مذهبانِ

 المفردةَ ماءراب کما یلْزم األسمه اإلعیلْزِ
ــی ال ــرِ الت ــولتنص ــذه  :ف، فیق ، و ه

ــررت بنَ ــم بینَ و رأَیِصــت ن ــی یبینَ، و ص
    ـطلََسـرِینَ و فبینَ و کذلک القـول فـی ی

لَحیرِسنَّسینَ، و النسـبۀ  ینَ و یاسمیِنَ و ق
ـ نیبیِصنَ الیه علی هذا القول رِینبو ی ،ی ،ی
یـه  و منهم مـن یجرِ . و کذلک أخواتهما

ـ   :ي الجمع فیقـول مجرَ یبونَ، و هـذه نَص
ــمــررت بنَ ــیــت نَینَ، و رأَیبِص ینَ، و یبِص

تازیـان دوگونـه بـه    [ی یبِصالنسبۀ الیه نَ
برخـی آن را  . انداین کلمه برخورد کرده

اسم مفرد غیرمنصرف گرفتـه و إعـراب   
بنابراین منسـوب  . اندرا الزم دانسته آن

برخـی هـم آن را   . شود نصـیبینی آن می
هـاي  اند، همچون دیگر کلمهجمع گرفته
ــاد شــده شــود منســوب آن هــم مــی. ی

نصیبی[.  
فروشـدن آب  : نَضَب ـُـ. نُضُوب .نضـب 

دورافتـادن  [بعـدهم  : القـومِ  . به زمین
  .]قوم

  .]دور، دورافتاده[بعید : ناضب
رَ القوس، مثـل أنْبضْـتُه، و   تَبت وأنْضَ

زه کمان را کشـیدم تـا   [هو مقلوب منه 
أنبضته نیـز بـه همـان    . بانگ آن برآمد

  .]باء و ضاد جاییجابهمعناست، با 
التـاء زائـدة فیـه،     و. درختی: تَنْضُب

 :سـلمۀ قال ابن. الکالم فَعلُلٌنّه لیس فیأل
تُتَّخَـذُ   رٌالقسی، و تَنْضُب شج رُجالنَبع شَ

ـ  منه الستـاء در آن افـزوده اسـت،    [ هام
اي بـر وزن  زیرا در زبـان تـازي کلمـه   

نبع درخت سـفت و  : گوید. فَعلُل نیست
سختی است، و تنضب درختی که از آن 
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  .یکی: تَنْضُبۀ. ]تیر سازند
. یـب و نَعبـان و تَنْعـاب   نَعب و نَع .نعب

ـ . بانگ کردن زاغ: نَعب ـَـِ راب، نَعب الغ
و ربالدیک، علی االس بتعارة ما قالوا نَع

اسـتعاره  گـاه هـم بـه   . کالغ بانگ کرد[
  .]خروس بانگ برآورد: گویند

ــب ــار ســبک : نَع ــد [رفت ــویش تن پ
ناقۀَ نَعابـۀ و  . جواد: فرس منْعب. ]اسب

بــو ــریعۀ: نَعـ ــب : ج. سـ ــب [نُعـ   اسـ
  .]شتر تندروماده. رفتار و تندرونیک
قـال  . خـورده پـس : بـۀ و نُغْبـۀ  نَغْ .نغب
ي أنَغبت مـن اإلنـاء نَغْبـاً،     :السکیت ابن

 علیه نُغْبـۀٌ  تبرِّما ج. جرِعت منه جرْعاً
از کاسه آب : گوید[ قَبیحۀٌ ي فَعلَۀٌأ قَطُّ

هرگـز  . اي نوشـیدم خوردم، یعنی جرعه
  .]دیده نشد کار زشتی از او

: و منْقَبـۀ منْقَـب  . راه در کوه: نَقْب .نقب
کـــردن دیـــوار و  ســـوراخ: .کـــک
یطـار سـرَّةَ   نَقَـب البِ . سـوراخ : .جزآن
دامپزشـک  [ رُفَمنها ماء أص لیخرج الدابۀِ

ناف ستور را سـوراخ کـرد تـا آب     بند
ــرون رود ــب. ]زرد از آن بی نشــتر : منْقَ

ریش : ناقبۀ .جاي سوراخ: منْقَب. بیطار

  .که در پهلو برآید
روي و : .نُقَـب : ج. غـازگر آ: نُقْبۀ

: نَقَبت الثوب نَقْبـاً . نیفهمیزر بی: .رنگ
  .]دار کردمجامه را نیفه[جعلتُه نَقْبۀً 

شـدن سـپل و سـم     تنگ: نَقب ـَـ .نَقَـب 
: أنْقَـب الرجـلُ  . دریدن موزه:  .ستور

کف پا و سم شتر آن مرد [ه اذا نَقب بعیرُ
  .]نازك و ساییده شد

ضـد  . هنر و سـتودگی مـردم   :منْقَبۀ
ضد بدي و کمبود و نارسایی که [مثْلَبۀ 

سرزنش و نکوهش دیگـران را در پـی   
  .]داشته باشد

نُقَباء: ج. قوم ةمهتر و دانند: یبنَق.  
نَقَب علی . کردن نقیبی: نَقَب ـُـ: نقابۀ

یکـن  نّـه لـم  أاذا أردت  :قال الفراء. قومه
 :قال سـیبویه . نَقابۀًقلت نَقُب  لَعیباً ففَقنَ

قابۀ االسمن ۀ المصدرمثل الوِالیـۀ  و نَقاب ،
. مهتر و پیشواي قـومش شـد  [و الوالیۀ 

اگـر بخـواهی بگـویی کـه مهتـر      : فراء
قومش نبود ولی پیشوایی کـرد مصـدر   

الفعل ماضی و مضـارع  را مفتوح و عین
سـیبویه نقابـه را   . گـویی را مضموم می

  .]دانداسم و نَقابه را مصدر می
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و منـه  . سفْالـنَ : النَقیبـۀ  :بوعبیدأقال 
، اذا کان مبارك یبۀِالنَق فالنٌ میمونُ :یقال

روح، خــود، تــن مــردم، جــان، [ الــنفسِ
ــد. خــون ــده: از آن گوین ــی فرخن -فالن

خوست، هنگامی کـه  سرشت و پسندیده
هـو  . پـی باشـد   جـان و فرخنـده  خجسته

ـ  حسـنُ : حسنُ النَقیبۀِ و النقـابِ  رةِالصو 
  .]واللَون

 اذا کان میمونَ األمرِ :السکیتقال ابن
حنْجی لُحاوِفیما ی اذا  :قال ثعلب. فَرُظْو ی

هنگامی که : گوید[ کان میمونَ المشُورةِ
ــد  فرخنــده کــار باشــد، در هرچــه بجوی

هنگـامی  : ثعلـب . کامیاب و پیروز است
  .]که پندپذیري پسندیده باشد

ـ قبـت غَلْصـمتُه لی  نُ: یبب نَقلْکَ عف ضْ
یسـمع صـوتَه    صوتُه، یفعله اللئـیم لئلّـا  

سگی که گلویش را بگیرنـد  [ األضْیاف
مـرد فرومایـه   . تا آهسـته پـارس کنـد   

چنین کند مبادا مهمانان پارس سـگ را  
  .)]او درآیند خانۀو به (بشنوند 
: .مرد نیک دانا: .بندروي: نقاب

: ناقَبت فالنـاً . سیکردن با ک ناگاه دیدار
وردت المـاء  . ةً، و لَقیته نقابااذا لَقیته فَجأَ

ـ اذا هجمت علیـه مـن غیـر طَ   : نقاباً بٍ لَ
ــردم [ ــورد ک ــی برخ ــا فالن ــانی ب . ناگه

ــی ــر آب     ب ــر س ــان ب ــتن و بناگه جس
  .]درآمدم

. در شـهرها گشـتن گریـزان   : قیبنْتَ
در هر سـرزمین  «[» الدفنَقَّبوا فی البِ«آیه

  .]»گریزگاهی جستند
  .برگشتن از راه: نَکَب ـُـ. نُکُوب .نکب

معتمد قوم : .جاي شدنتکیه: نکابۀ
منْکباً لهـم   صار: نَکَب علی قومه. گشتن

گـاه قـومش شـد    تکیـه [یعتمدون علیه 
چنانکه کارهاي خـود را بـه او واگـذار    

  .]کرده و بر او تکیه کردند
تْه الحتْـه  :جـارةُ نَکْبـا  نََکَبلَثَم .  نَکَـب

سنگ به او خـورد و او را  [کَبها : کنانَتَه
آنچه تیر در تیردان داشـت  . زخمی کرد

  .]بر زمین ریخت
ل و سم ةدایر: یبنَکپس.  
. سو شدن یک برگشتن و به: کیبنْتَ

از آن [ه تزلَــعنــه و اع عــدلَ: کَّبــهنَ
  .]بازگشت و کناره گرفت

ألقاهـا  : القـوس  کَّبتَنَ .هنَّبجتَ: هکَّبنَتَ
کمـان  . از آن کناره گرفـت [علی منْکبه 
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  .]اش انداخترا روي شانه
  : .نَکَبــــات: ج. رنــــج: نَکْبــــۀ

نُکـب  . الـدهرِ  أصـابتْه  . رسانیدنرنج
گرفتار رنج روزگـار  [فالن فهو منکوب 

دیده رنج افتاد، پس او رنجفالنی به. شد
  .]کشیده استو سختی

ـ : منْکب زمـین  : .ازو و کتـف بن ب
نیـز چهـار پـر    : مناکب. بناکم: ج. بلند

پرهاي بلند جلو بـال  [مرغ بعد از قَوادم 
  .]پرنده

التـی تَنْکُـب    ۀُبالناک یحهی الرِ: نَکْباء
و هی . نُکْب: ج. القُوم عن مهاب الریاح

 ،أربع ِنوببا و الجالص بیی األزتسم ،
، و ۀُیتسـمی الصـابِ   رِالصبا و الدبو و 

 بـاءی النُکَییضـا، و  أ تسم   الشَـمالِ و
، و هی نَیحـۀُ  ، تسمی الجِرْبیاءقَرَّةٌ الدبورِ

و الَـدبور حـارةٌ    الجنـوبِ  و . األزیبِ
نّ تسمی الَهیف و هی نَیحـۀُ النُکَیبـاء، أل  

بین هذه النُکْبِ العرب ـ ي تُأ، تُناوِح  لُقابِ
بـاد  [یـاح  ما ناوحوا بین القُومِ مـن الرِ ک

ــاي     ــاد از باده ــان دو ب ــه می ــی ک کج
آن چهارگونــه بــاد چهارگانــه بــوزد، و 

بادي که نسـبت بـه بـاد خـاور و     . است

جنــوب کــج بــوزد و آن را بــاد تنــد و 
بادي که نسبت به بـاد  . سرمست گویند

خاور و باختر کج بوزد و آن را صـابیه  
ردي که نسبت به باد س. و نُکیباء گویند

باد شمال و باختر کج بوزد و آن را بـاد  
سرد شمالی گویند و آن نیـروبخش بـاد   

باد داغی که نسبت بـه بـاد   . أزیب است
جنوب و باختر کج بـوزد و آن را هیـف   
. گویند که نیروبخش بـاد نکیبـاء اسـت   

درپـی بـا ایـن بادهـاي کـج      تازیان پـی 
رو هستند، چنانکـه بـا آن بادهـاي    روبه

  .]ارگانهچه
. به جـاي کسـی ایسـتادن   : مناب .نوب

جانشـین او  . جـایش ایسـتاد  [ناب عنـه  
  .]شد

 تـاب فـالن انْ . پیـاپی آمـدن  : یابتانْ
رةً بعد أُخْالقومي، و هو افتعال رَ، أتاهم م

درپی به سوي قوم فالنی پی[من النَوبۀ 
  .]آمد و آن باب افتعال است از نوبت

 الـی  أنـاب  .به خداي بازگشتن: إنابۀ
بـه خـدا روي آورد و   [أقْبلَ و تاب : اهللا

  .]به سوي او بازگشت
نوبتُـک   تجائَ. نُوب: ج. پاس: نَوبۀ



  اءالْب 199/  باب 
  

 

یابتُکو ن . ـ تَو هـم ی ون النوبـۀَ فیمـا   باونَ
. نوبـت تـو شـد   [بینهم، فی الماء و غیره 

شـوند، در  نوبت جانشین هم مـی آنها به
  .]آن و جز) دادن ستوران(آب 

االسم مـن قـولهم نابـه أمـرٌ و      :نُوبۀ
ــه،  أانْتاباســم اســت از ایــن [ه ي أصــاب
ســختی و (او را کــاري : شــانگفتــه

  .]رسید، یعنی گرفتار شد) گرفتاري
ــنائ ــیبت: ۀب ــنَ: ج. مص ــدهرِوائ  ب ال

تب : ۀُبالحمی النائ .]سختیهاي روزگار[
  .روزمره

ــوب و نُوبــۀ گروهــی از ســیاهان : نُ
  .یکی از ایشان: نُوبِی. مردم

مثال . بجمع نائ :.زنبورنیز : نُوب
وط، و فارِعائط و عو فُرْه ه.  

 :یقـال . خالف البعـد . نزدیکی: نَوب
ما کان منک م بنَویرةَ یومٍ و لیلـۀٍ، و  س
ما کان منک م قَرَبأصـلها   ، ویرةَ لیلۀٍس

نوب آن است کـه از  : گویند[فی الوِرد 
روز راه باشد، و قَـرَب آن  شبانه تو یک

شـب راه باشـد، و    است که از تو یـک 
  .]اصل آن در رسیدن به آب است

  .نهاب: ج. غنیمت: نَهب .نهب

أنْهـب  . کردن غارت: هابتنهاب و انْ
وه،    الرجلُ مالَه فانْتهبوه، وبـوه و نـاهنَهب

ــ ــیکلُّ ــی [ ه بمعنً ــرد دارای   اش را آن م
تـاراج  ن را بـه تاراج داد، آنـان نیـز آ  به

  .غارتی: نُهبی. ]بردند
ۀمبدویـدن دو اسـب و   برابـري : ناه

  .]مسابقه دادن[جزآن 
لوه نــاواذا تَ: نَهــب النــاس فالنــا  

ــم ــذَ . بکالمه ــب اذا أخ ــذلک الکلْ  و ک
تَـدع کَلْبـک    ال: یقال. اإلنسان وبِبعرقُ
نْهبِی  مردم به فالنی سخنان تند [الناس

ــار. و گزنــده گفتنــد  ةچنــین اســت درب
پاي انسـان را   شنۀسگ، هنگامی که پا

سگت را رهـا مکـن کـه    : گویند. بگیرد
با زبانت مـردم را  ( مردم را بگیرد چۀپا

  .])میازار
أنیـاب و  : ج. دنـدان نشـتر  : نـاب  .نیب

جمـع  [الثانی علـی غیرقیـاس    و. نُیوب
ــت  ــماعی اسـ ــر .]دوم سـ   :  .مهتـ

ـ . نیـب : ج. سـال شتر کالنماده  ال: لمثَ
 یبالن نَّتشتران تا ماده[أفعلُ ذلک ما ح

کنند آن کار را نخواهم کـرد،  بانگ می
  .]یعنی هرگز آن کار را نکنم
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به دندان نیش [أصاب نابه : نابه ینیبه
  .]او زد

ـ  مجع: نَیب سهمه ه و أثَّـرَ عفیـه   ود
چوب نیزه را گاز زد و بـا دنـدان   [ه بنابِ

  .]ن نشان نهادنیش خود روي آ
سمیت لطول نابها، فهـو  . مصغـ: نُییب

 نّ الهـاء أل تَلْحقْه الهاءکالصفۀ، فلذلک لم
شـتر را  مـاده [الصـفات  تصـغیرَ  تلحقُ ال

گونـه  براي درازي دنـدان نیشـش ایـن   
ایـن اسـم ماننـد صـفت اسـت      . نامیدند

گیـرد، زیـرا هـاء بـه     بنابراین هاء نمـی 
  .]پیونددصفتهاي مصغر نمی

و الیقـال  . ۀٌمرِه صارت: نَیبت الناقۀُ
بـه  . شتر سالخورده شدماده[ للجمل ناب

 :قـال سـیبویه   .]شتر نـر نـاب نگوینـد   
نّ هـذه  یضـا بـالواو، أل  أتصغیره نُویـب  

یکثُر انْ األلفها مـن الـواوات  ققـال  . الب
سیبویه نُویب [هذا غلطٌ منه  :السراج ابن

گویـد  مـی  دانـد و را نیز مصغّر آن مـی 
چنین الفی بیشتر از قلب واو بـه دسـت   

سیبویه ایـن را از زبـان برخـی    (آید می
ــود آن را   ــی خــ ــان آورده ولــ   تازیــ

السراج نیـز همسـخن بـا    ابن). پذیردنمی

پــذیرد و نادرســت ســیبویه آن را نمــی
  .]داندمی

  فصل الواو
شـدن و   شـرمنده : وأَب ـِـ. وأْب .وأب

. کـک : إبـۀ . شدن از شـرم  سر در کش
ـ   لَۀ، والهـاء علَ و صصمثال وومـن   ض

جـاي واو در وأب  بـه  بۀإر هاء د[الواو 
العـار و   نَکَح فالن فی إبۀٍ، و هو. ]اسـت 

فالنی بـا شـرم و ننـگ    [ما یستَحیا منه 
  .کک: تُؤَبۀ. ]پیوند زناشویی بست

ـ قـال لـی أع   :بوعمروأقال  ی مـا  رابِ
ـ أطعامک یا  بطعـام  : ۀٍباعمرو بطعام تُؤَب

: گویــد[أصــل التــاء واو . یســتَحیا منــه
خوراك تو : نشینی مرا گفتتازي بیابان

ــوردن آن    ــه از خ ــت ک ــوراکی نیس خ
اصل تاء در این کلمـه واو  . شرمنده شد

  .]بوده است
فعلـت  : أوأًبتُـه . یاحتَاس: تَّأَب الرجلُا
تُـه عـن   ددو ر. فعـالً یسـتَحیِی منـه   به 

ــحاج ــا او . مــرد شــرمنده شــدآن [ه ت ب
کاري کردم کـه شـرمنده و سـرافکنده    

آنکـه نیـازش را بـرآورده    نیز بـی . شد
اش ســاخته و او را بــاز ســازم شــرمنده
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  .]گرداندم
وئبـات  موعخْزِیـات  : بات، مثـال مم

  .]هاي شرمندگی و سرافکندگیمایه[
  ،أْبر وــرأحـافقَعسـم گــود و  : ي م

  .مانندکاسه
أْبشتر بزرگ[عیرُ العظیم الب: الو[.  

مغاکی بر صخره که آب در وي : وأْبۀ
  .جمع شود

. یـب وثْب و وثوب و وثَبـان و وث  .وثب
  .برجستن: وثَب ـِـ

مـن آن را  [سـاوره  : واثَبه. اثَبتُه أنَوأ
هـم   بـه  و به یکدیگر پریدند. برجهاندم

  .]پرخاش کردند
ـ  فالنٌ ثَّبوتَ ـ عیفی ضَ ـ ا: یۀٍ ل تَسی لَو

ستم بـر زمینـی از   فالنی به[علیها ظُلْماً 
  .]آن من دست یافت

ــاب ــم: وِثـ ــد [د قاعـ ــع مقعـ   : جمـ
ثب فـی لغـۀ   . ]بسـتر . تخت. گاهنشستن

و یقال للملک منهم اذا قَعد . أقْعد: حمیرَ
زبان قوم حمیر ثـب  به[ موثَبانُ :یغْزُو لم

به شاهشـان هنگـامی کـه    . یعنی بنشین
  .]موثبان: گویند ،نشیند و جنگ نکندب

  .نشـانیدن  ]تشک[بر نهالین : ثیبوتَ

 :نهالین پیش کسی افکندن تا نشیند.  
ـ . وجوب .وجب . شـدن  الزم: وجب ـِـ

مقرر : .فروشدن آفتاب: . م: ایجاب
ــع  ــدن بی ــب   . ش جفو ــع ــت البی بأوج

آن هـم  . خریدوفروش را قطعی کـردم [
ــعوجــب ال. قطعــی شــد : حــائطُ، أي وقَ

وجـب قَلْبـه وجِیبـاً، أي    . دیوار فروافتاد
ـ  .]دلش تپیـد و لرزیـد  : خَفَقَ تیجاباس :

  .سزاوار شدن
ــۀ جِیبــع : و ــرّر بی ــدوفروش [مق خری

ـ یت وجِیفَوتَاس .]قسـطی  اط ـاقسـ [ کبتَ
  .]ت کرديـرداخـخود را پ

 بالً یوجمع ملَاذا ع: أوجب الرجلُ
آن مرد کاري کرد که [ و النارأ ۀُله الجنَّ

: حـدیث . ]سزاوار بهشت یا دوزخ شـد 
 طلحۀُ، یعنی طلحۀُ بن عبیـد اهللا،  أوجب

ةِرَشَو هو من الع المطلحه سزاوار [شَّرَة ب
بهشت شد، یعنی طلحه فرزند عبیـداهللا،  
و او یکی از ده نفري بود که به بهشـت  

  .]مژده داده شد
ـــ. وجوبــۀ ــب ـُ جبــددل شــدن: و .

: وجــب. و ترســو[ مــرد بــددل: وجــب
: وجــب. مشــک بــزرگ: وجــب. نــادان
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طپیـدن  : وجِیـب  .]وِجاب: ج. آب کۀبر
  .دل

ــۀ بجــادن: و ــار افت ــه. بیکب ــ«آی ذا إف
آن (پس هنگـامی کـه   [» وجبت جنُوبها

ــانی ــتران قربـ ــر پهلو) شـ ــان هابـ یشـ
ي أخرج القوم الی مـواجِبهم،  . ]»افتادند
  قـوم  [واجِـب   :یـل تیقـال للقَ . همعمصارِ

بـه  . سوي پرتگاههاي خود راه افتادندبه
  .]از پاي درافتاده: شده گویندهکشت
شدن مانده: .زدن بر زمین: جیبوتَ
 عادت دادن نفس را بـه یـک  : . رستو

: وجب نفسـه . بار خوردن در شبانروزي
عدۀَوبجبـار   خودش را بـه یـک  [ ها الو

  .]روز آموخته کرددر شبانه خوردن
. شدن اصـل  تباه: ورِب ـَـ. ورب .ورب

 رِبرْقٌ واو بدنژاد است[هو ع[.  
یهمـزُ و  . مع. فار. ناودان: مئْزاب .وزب

یــب، و مآزِ: ج. ]آنهمــزه و بــی بــا[ال 
  .همزهیب، بیمیازِ

اذا کثُر : وسبت األرض و أوسبت .وسب
ه زمـین پرگیـاه و   هنگـامی کـ  [عشْبها 

  . ]علف شود
  .نبات انبوه: وِسب

قلــب أوبــاش، و هــم : أوشــاب .وشـب 
ــرُوب ــونَالمتفرِّ الضُ ــوب [ ق ــۀمقل  کلم

 ةهـاي پراکنـد  اوباش است، و آنها گونه
  .]مردمند از هر دست

ـــ. وصــب .وصــب . بیمــاري: وصــب ـَ
صه أوـب  بوصخداونـد او را  [اهللا، فهو م

نجور و دردمنـد  بیمار ساخت، پس او ر
  . ]است

ــب صوــوري و درد : م ــیار رنج  بس
  .]بسیار رنجور و دردمند: درست آن[

ـ . وصوب . همیشـه بـودن  : وصب ـِـ
لهم «آیه. ب علیهواضَ: وصب علی األمر

عبواص هآی. »ذاب»باًو له الدینُ واص« ،
لها  ال غایۀَ بعیدةٌ: ۀٌة واصبفازم. ماي دائأ
آنـان را  «. یدار و استوار بوددر کار پا[

ــکنجه ــدار ش ــت پای ــراي «. »اي اس و ب
بیابـان  . »و پاینـده  اوست دیـن همیشـه  

  .]ناپدید دور و پایان
بعلیه أوص :پیوسـته بـر   [علیه  رَثاب

  .]آن بود
و هـو  . مشک شیر خاصۀ: وطْب .وطب

أوطُــب و : ج. جلــد الجــذَعِ فمــا فوقَــه
وِطاب .  ـیعِ  یقـال لجِلْـدةٌ  الرَضو شَـکْو ،
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، و للشَکْوة التـی فیهـا   لجلد الفَطیم بدرةٌ
ــۀٌ ــمنُ عکَّ الســأَد سة مرــد آن از [ ، و للب

پوست شتر چهارسـاله بـه بـاال، گـاو و     
اســب دوســاله بــه بــاال، و بــز و مــیش 

 لـۀ به پوسـت بزغـا  . یکساله به باالست
 لـۀ شیرخوار شکْوة و بـه پوسـت بزغـا   

ـ  اي د، بـه شـکوه  ازشیربریده بدرة گوین
ــه   ــۀ و ب ــد عکَّ کــه در آن روغــن ریزن

اي که در آن روغن یا عسل ریزند بدره
  .]گویند) یا مساد(مسأد 

  .دل بدعهدمرد سخت: وطْب
  .پستانزن بزرگ: وطْباء

. بودن بـر کـاري  پیوسته: وظُوب .وظب
ــۀ ــک: مواظَبـ ــۀ. کـ اذا : أرض موظُوبـ

رجـل  . أٌلَفیها کَ قَبیتُدووِلَت بالرَعیِ فلم
مــوبو ــ: ظ ــه النَاذا تَ ــداولَت مالَ وائب 
زمینی کـه سـتوران را پیوسـته در آن    [

جـا   چرا دهند، چنانکه گیاهی در آن بـر 
مـردي کـه رخـدادهاي روزگـار     . نماند

ــی ــد  دارای ــرده باش ــال ک  .]اش را پایم
ظَبونام جایی: م.  
وا ي حشَدوا و جاءأأوعب القوم،  .وعب
یعنی جمله شـدند و بجملگـی   : نَموعبی

ـ یفلـم  جـالء  بنـوفالنٍ  .فراز آمدند قَب 
لَببدهم منهم أحبنوفالن کوچ کردنـد  [ د

چنانکه یکی از آنان هم در سرزمینشان 
  .]جا نماند به

جاء یب الفرسعبأقْ: برَکْضٍ وی ما ص
توان و تنـدي خـود    همۀاسب با [ عنده
  .]آمد

ه فأوعدجعفَهأنْ ب :و فـی  . هصلَتأْاس
: حـدیث  . جدعاً موعباً جدعه اهللاُ: متْالشَ

اذا استُوعب جدعـه الدیـۀُ، اذا    ففی األنْ
او را بازداشـت کـرد   [ منه شیء كرَیتْلم

خداونـد  :  دشـنام در . اش را بریدو بینی
تـاوان   ةدربـار . اش را بریـده داراد بینی

د خونبهـا  آن بریـده شـو   همۀبینی، اگر 
 دارد، یعنی هنگامی که از آن چیزي بـه 

  .]جا نماند
از [استیصال و فراز گرفتن : تیعاباس

  .]برگرفتن بن برکندن و همه را در
متاع سـقَط  : .مردم گول: وغْب .وغب

شــتر : .]ارزشکــاالي پســت و بــی[
  .ضخم

ــۀ غُوبـــ  . و ــلُ ـُ مالج ــب ــتر [وغُ ش
   .]اندام و ستبر شددرشت
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ــأو ــتغ ــه: اب البی ــاي خان  خنوره
مانند دیگ سنگی و قابلمه و کاسـه و  [

  .]جز آن
مغـاکی در سـنگ کـه آب    : وقْب .وقب

درآمدن و : .گول: .گرد آید در وي
ــز آن   ــاب و ج ــدن آفت ــت . فروش قَبو

ـ : الشمس اذا غابت  و دخلـت مـ و ضهاع .
و «آیـه . دخَلَ علی النـاس : الموقَب الظَ
ــ  خورشــید [» ســقٍ اذا وقَــبرِّ غامـن شَ

. پنهان شـد و بـه جـاي خـود فرورفـت     
تاریکی فراگیـر شـد و مـردم را در بـر     

 ةبــه پروردگــار شــکافند  («. گرفــت
از بـدي و آسـیب   ) برمتاریکی پناه می

ــاریکی ــاند و   ت ــه بپوش ــاه ک ــزا آنگ اف
  .]»فراگیرد

آن را در [ته فی الوقْبـۀ  لْخَأد: أوقبتُه
) ایه و تاریکیروزن بزرگ در س(وقْبه 
  .]نهادم

قـوم گرسـنه   [وا جـاع : ب القـوم أوقَ
  .]شدند

: وقْبـی . اسب ةآواز غالف نر: وقیب
  .نام آبی
جمـع  : .نوعی از رفتار: کبوم .وکـب 

  .سواران
ـ : أوکب البعیرُ شـتر  [ الموکـب  زِماذا لَ

  .]همراه گروه سواران گشت
ــواکَ ب تــوم ــاذا ر: الق بــم، و ک ت معه

با قوم سـواره همـراه   [ذلک اذ سابقتَهم ک
شدم، و چنین است هنگامی که از آنـان  

  .]پیش افتی
ـ   واظَـب علیـه   : بوکَبه علیـه و واکَ

  .]پیوسته بر آن بود[
ـ واک. خاسـتن پايبه: وکْب ۀب :ـ قائ ۀ م

  .]برپا[
یعنی رفتار . مشْیۀٌ فی درجانٍ: وکَبان

  .]آهستگیراه رفتن به[فراخ 
یۀظَببواکو ناقۀ م کُوبگامفراخ: ۀٌ و .

آهو آن ماده[و هی التی تُعنقُ فی سیرها 
افراشـته راه  شتري است که گردنو ماده

  .]سپردمی
الطائ کباذا تَ: رُأوهللطَ أَیپرنده [ران ی

هــم زد و بــراي پــرواز بالهــایش را بــه
  .]آماده شد

ـ وال .ولب کشـت دوبـاره برآمـده   : ۀب. 
ـ . ]هـاي شـتر  بچـه [نَسلُها : اإلبل بوال :
الذاهبه جـایی  [فی الشیء الداخلُ فیه  ب
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  .نام مردي: .]یا چیزي درآمدن
. پیوستن و رسـیدن : ولَب ـِـ. ولُوب

این فعـل در گـروه   [ذُکرَ فی نوادر الفعل 
  .]فعلهاي کمیاب یاد شده است

. بخشـیدن : وهب ـَـ. وهب و هبۀ .وهب
  .بخشش: و موهبۀ موهب
: تیهاباســ. گـرفتن بخشـش : هـاب اتِّ

  .بخشیده خواستن
تَواه القـوم ب :ـ و بعضُـهم بعضـاً   ه ب

  .]قوم به یکدیگر بخشش کردند[
ببمعنَ. انگار: هبسو . ی أحي یتعد

 ال و. قـا لطَنْهـب زیـداً م  . الی مفعـولین 
یتَسعمنه مـاضٍ و ال مسـتقبلٌ بهـذا     لُم

. یعنی چنین گیـر، چنـین پنـدار   [ی المعنَ
زیـد را  . گیـرد این فعل دو مفعـول مـی  

ــدار ــی و  . روان پن ــا ماض ــن معن ــه ای ب
  .]مستقبل ندارد

مغاکی در کوه کـه آب گـرد   : موهبۀ
نــام : موهــب. مواهــب: ج. آیــد در وي

  .مردي
و . بسـیار بخشـنده  : وهاب و وهابـۀ 

ام لـه  د: أوهب لـه الشـیء  . الهاء للمبالغۀ
  .]آن چیز برایش پیوسته و بسیار شد[

بوهطعام. آماده: م  .ٌـ  فالن أصبح 
فالنی . خوراك آماده[معداً قادراً : موهباً

  .]آماده و توانا شد
  .موضعی: وهبِینُ. نام مردي: وهب

ویبـک و  . مثـل ویـلٌ  . واي: ویب .ویب
ـ زَویلَک و ویـب زیـد، معنـاه ألْ    اهللاُ  کم

والمصادری بنَص بـ . الً، نُص ـ نْ جِإف ت ئْ
لزید بیو مـع الـالم   . بالالم قلت فالرفع

علی االبتداء أجو من النصب، و النصب د
مع اإلضافۀ أجو واي بر تو و واي بـر  [د

نصـب  . زید، یعنی خداوند بدبختت کند
بنا بر فعل (آن همان نصب مصادر است 

را با الم بیاوري، مرفوع  اگر آن). مقدر
است، و رفع با الم بنـا بـر مبتـدا بـودن     

اگر هم اضـافه شـود، نصـب    . بهتر است
  .]آن بهتر است

  فصل الهاء
ـ  . هبوب و هبِیب .هبـب  بیـدار  : هـب ـُـ
بـاد  : هبوبۀ و هبِیبۀ. وزیدن باد: .شدن

  .گردانگیز
ن أی؟ ک نَمتببـ أه من أی نَنّک قلت 

از کجـا وزیـدي؟ گـویی گفتـه     [ تئْجِ
  .]از کجا آمدي؟: باشی
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طَفـقَ   :کذا، کما یقال هب فالنٌ یفعلُ
کـار  فـالن  فالنـی آغـاز بـه    [کذا  یفعلُ
  .]کرد

هب البعیرُ . نشاط رفتن شتربه: هباب
ــیر ــی الس ــطَ : ف ــتن [اذا نَش شــتر در رف

  .]چابک و بادپا شد
ــرُمحِ و ــۀُ ال بــیف ه ــا: الس  و هزَّتُهم

 فـی  ي مضـاء أهبۀٍ،  سیف ذو. همامضاؤُ
، ي حقْبۀًأعشْنا هبۀً من الدهر، . یبۀالضَرِ

تیزي و برّنـدگی نیـزه و   [ کما یقال سبۀً
ــه . شمشــیر ــی لب ــده، یعن ــغ برّن ــزتی   . تی

ــاره ــی   پ ــردیم، یعن ــدگی ک ــانی زن   زم
  : روزگــاري، چنانکــه گوینـــد  انــدك 

  .]زمانیاندك
  .از سحر باقی ماندساعتی که : هبۀ

ــۀ و هبِیــب و هبــاب بـــ. ه ــب ـِ ه :
تَــب اه هـب التــیس و . تیزشـدن گشــن 

بز کوهی یا آهوي [و هو مهباب . بمعنًی
نر هنگام جفتگیري تندوتیز شد و بانگ 

  .]سر داد
خوانـدمش تـا   [تُه لینْزُو وعد: هبهبتُه

ن سـاربا و [شبان : هبهبِی .]نزدیک شود
  .]آواز خوش

بهبتَه : زَعسخت تکـان خـورد   [تَزَع
  .]و لغزید

بائه ثوبو خَبائ بب :عـاً اذا کان منقط .
ــبهتَ ب ــوب ــی : الث لــۀجــا[ب   فرســوده و  م

. ]پـاره شـد  جامه فرسوده و پاره. پارهپاره
ببدریده مۀهاي جاپاره: ه .  

. جامه ةریشه و پرز: هدبۀ و هدبۀ .هدب
. کــک: و هــداب الثــوب هــدب الثــوبِ
بدهقْس ممابٍ  ذو: ددابریشم سـفید  [ه

  .]پرزدار
مـرد  : بأهد. چشم ةمژ: هدب العینِ

  .درازمژه و بسیارمژه
برگی کـه پهنـا نـدارد چـون     : هدب

: هـداب . برگ سرو و طاق و ماننـد آن 
ــداب النَخــلِ. کــک فه : هــع بــرگ و [س

  .]خت خرماخشک در خۀشا
ـ . هدب هـدب  . دوشـیدن : هدب ـِـ

  .]شتر را دوشـید ماده[تلبها اذا اح: الناقۀَ
 :الثمـرةَ . میوه چیدن بدتَناهـا  : هاج
  .]میوه را چید[

ــدب یــانگــران: ه ــه و [ زب مــرد فرب
  .ابر دامن فروهشته: . ]کودن

قـال  . گنـدنا : هنْدب، هنْدبا و هنْدباة
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ـ بکسـر الـدال ی   هو :بوزیدأ مو ی ـ قْد ر ص
ــد[ ــر دال : گوی ــه کس ــم آن ب ــت، ه اس

  .]ممدود و هم مقصور
ــتَ .هــذب رجــل . پــاکیزه کــردن: ذیبه
سرشت مرد نیک[ مطهرُ األخالقِ: مهذَّب

: أي الرِجـالِ المهـذَّب  : یقال. خوو پاکیزه
عصــمت و (خداسـت  عیـب  پـاك و بـی  

پاکی تو از مردم مجـو، ورنـه شـرمنده    
شـــتافتن در : .])از جســـتجو شــوي 

  .کک: إهذاب. پریدن و دویدن و سخن
  .نوعی از رفتار اسب: هیذَبی

: ریبهتَ. گریختن: هرَب ـُـ. هرَب .هرب
  .گریزانیدن

اذا جـد فـی الـذَهاب    : أهرب الرجلُ
رفتن کوشید  آن مرد ترسان به[مذْعوراً 

-میترسان : مهرِباًجاء فالن . و گریخت

و ألْهـب  و رَب فالنٌ أه. آمدد و میدوی
فصو أح ذَبضَرَ بمعنًی واحدو  أهأح[.  

 ،و ال قارِب أما له هارِبو ي صاد ر
ــونده [د ال وارِ ــه بازش ــتران(اي ن ) از ش

یعنــی هــیچ  ( ايدارد و نــه درآینــده 
  .)]ندارد

: .شـتر دراز ضـخم  : هرْجاب .هرجب

  .نام موضعی
ــردب ــۀ .ه برْدــده: ه ــرگن ــرد : .پی   م

  .شکم بددلکالن
  .شتر قوي روان: هوزب .هزب

ــب ــبۀ .هض ــزرگ: هضْ ــاران ب ــرهب . قط
تْهم السماءضَبطَرَ: هآسـمان بـاران   [تْهم م

. هضَـب : ج. ]دانه بر آنان باریـد  درشت
و هـو  . کـک : هضَـب . مثال بدرة و بِدر

م و ع و تَبع، و خادمثال تابِ. جمع هاضب
خَددم، و باععضاب، و هـی  : ج. د و به

هـاي  و آن دانـه [جلَبات القَطْرِ بعد القطر 
ــد ــس از   ةپراکن ــی پ ــت، یک ــاران اس ب
  .یبأهاض: جج. ]دیگري

ضَبفی الحدیث ه أفاضوا فیه : القوم
: أهضـبوا یـا قـوم   . همأصـواتُ  تعفَتَار و
سخن گفـتن درآمدنـد و   قوم به[وا لَّمکَتَ

ــان با ــتبانگش ــخن   اي. الگرف ــوم س ق
  .]گویید

ضَبه  ـفجاسـب بسـیار   : ، مثـال ه
  .کنندهخوي
کاسموي و موهاي سطبر دم : هلْبۀ .هلب
  .دماسب انبوه: أهلَب. هلَب: ج. اسب

موي [فهو مهلوب . نَتَفْت هلْبه: هلَبتُه
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  . نام مردي: مهلَّب. ]دم اسب را کندم
أه لَعاممثـال . سال فراخی: ب أز ،ب

ــی التَ ــو علـ ــو هـ ــر [بیه شْـ ــۀبـ  پایـ
سال پربـاران و پرگیـاه و   : همانندسازي

  .]سبزه
مثـال  . سختی روزگـار : هلْبۀُ الزمان

مانند سـختی و تنگـی، و   [کُلْبۀ و جلْبۀ 
  .]سختی گرسنگی

  . باد سرد با باران: هلّابۀ
لّابباران ناك و روز باد: یوم ه.  

بلْهـاء  : هنْبـاء ة امـرأَ . گولی: هنَب .هنب
  .نام مردي: هنْب. ]زن گول و نادان[

ترکُتـه فـی هـوبٍ    . دوري: هوب .هوب
ـ  ال ر، بحیثُوابِرٍ و هوب دابِ یـ رِد نَي أی 

رهــا  ياو را در چنــان جــاي دور[هــو 
ــا      ــت و کج ــد کجاس ــه ندان ــردم ک ک

ــیارگوي : .]رود ــق بس ــرد احم :  .م
  .فروغ آتش

:  .ترس:  .بزرگی: هیبۀ و مهابۀ .هیب
از او ترسـید و او  [هابه یهابـه  . ترسیدن

هـب، بفـتح    :األمر و. ]را بزرگ داشـت 
الهاء، سطَقت األلف الجماع السـاکنین ت .

و أصـله    :س منـه فْالـنَ  کایۀُو ح ،ـتبه
تیِبه، نَکَفست الیاء طَقَو ست الجمـاع  ت

 ها الـی ماقبلهـا  الساکنین و نُقلَت کسـرتُ 
دلیـل  امر از آن هب است که الـف بـه  [

متکلم وحـده  . التقاء ساکنین افتاده است
از آن نیز هبت است که اصل آن با یـاء  
بوده است، و نخست یاء سـاکن شـده و   

دلیـل التقـاء سـاکنین افتـاده و      سپس به
آن بـه حـرف پیشـین داده     ةآنگاه کسر
  .]شده است

 این چیز براي[ۀٌ لک یبهذا الشیء مهِ
  .]آور است تو ترس

از [خفْتُـه و خَـوفَنی   : الشیءتَهیبنی 
  .]آن چیز ترسیدم و مرا ترساند

الیه الشیء تبیه :جهِیباً عنـده  تُلْعه م
  .]ترس ساختم یۀآن چیز را نزد او ما[

هِیــبرجــل م : ــه النــاس هابــذي ی ال
ـ . ]مردي که مردم از او بترسند[ هوبم :

  . کک
مکان م هابو م جاي تـرس و  [هوب

  .]پروا
: حـدیث . مرد بددل ترسـنده : هیوب

  ،ـوبیأي أاإلیمانُ ه نّ صـاح  هـابه یب
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المایمان از گناهـان   ةیعنی دارند[ی عاص
  .]ترس و پروا دارد

ــاب و   یــۀ و ه ابیــۀٌ و ه ــل هیوب رج
ــان ــب  : هیب ــان متهی ــددل  [جب ــرد ب م
  .]ترسنده

ـ ی بهـا لتَ ح الراعصا: مهنَأهاب بغَ ق ف
چوپان بـر گوسـفندان بانـگ    [ عجِرْو لتَأ

: بـالبعیر  .]زد تا بایستند یـا برگردنـد  
  .کک

اي کلمـه [للخیل  زجرٌ لإلبل و: هابِ
  . ]شتران و اسبان براي راندن

  .]سوي من بیا[ أقْبِلی: هبِی
  فصل الیاء

ـ : أرض یبـاب  .یبب لـیس هـو   . رابخَ
ــاعٍ ــ بإتب ــراب  ی[راب للخَ ــع خ ــاب تب ب
  .]نیست

و . یکـی : یلَبۀ. جوشن چرمین: یلَب
یکن ود و لملُما کان من جنَن الج هو کلُّ
من الحـ     و. یدد فـی األصـل اس لَـبالی م

آن هر چیزي است که از [لذلک الجلود 
. شمار سپرهاي چرمین باشد، نه از آهـن 

ــراي آن   ــامی اســت ب ــب در اصــل ن یلَ
  .]ها چرمینه
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  باب التاء
  

  فصل األلف
. سخت گـرم شـد  : یومناـَـ أبِت  .أبـت 

 ه بمعنًـی فهو یوم أبِت و أبت و آبِت، کلُّ
  .]روز بسیار گرم[

 حجـت کردن به غلبه: أت ـُـ. أت .أتت
] : ــردن کســـی را در ســـرزنش کـ

  .مئتَّۀٌ مفْعلَۀٌ منه. ]سخن
مـازال علـی اسـت     :بوزیدأقال  .أست
ــد ــا، هال ــمأرِ مجنون ــزلْي ل ــرَ ی عف ی

هو مثل أَُِس الدهر، فأبـدلوا   و. بالجنون
من إحینَدي السکما قالوا للطَس ،ینِ تاء 
 تدیوانـه  روزگار از آغاز : گوید[طَس

بوده، یعنی پیوسته به دیوانگی شناخته 
ــدهر آن نیــز ماننــد اس. شــده اســت ال

است که یکی از سینها ) اربنیاد روزگ(

را بدل به تاء کردند، چنانکـه طـس را   
  .]نیز طست گفتند

کم کردن حق کسی : ألَت ـِـ. ألت .ألت
  .]حقش را کـم داد [نَقَصه : ألَتَه حقَّه. را
 : ــه روي آورده ــتن از آنچـ بازداشـ

ــه . بازگردانیــدن:  .باشــد ــه و التَ ألَتَ
اهمــا کَح ، و همـا لغتـانِ  یلیِتُـه بمعنًـی  

و آنهـا  [العالء عمرو بنالیزیدي عن أبی
دو کلمه هستند که یزیدي از ابوعمرو 

  .]نقل کرده است
ـ  ال«آیه تْکم ملین أع ـ »کممـال ن ، م

 ، و ال یـــأْلَتکم، مـــن األَلْـــتتیـــاللَ
هایتــان هــیچ  از کــرده) خداونــد(«[

ــت و . »نکاهــد خــوانش نخســت از لَی
  .]دومی از ألْت آمده است

 



    صراح اللغۀ/  212
 

 

ــه یألَ ــه : ینــاًمتَ او را ســوگند [أحلَفَ
  .]داد

ي فیهـا  تَـرَ  ال«آیـه . فـراز : أمت .أمت
فاض فیهـا  خي ال انْأ، »عوجاً و ال أمتاً

و ال ارتنه فرودي بینی آنجا نـه  «[ فاع
مشـک  [ امتَلَأً السقاء فما به  .]»فراز

  .]پر شد و هیچ جاي خالی در آن نماند
الشیء تقَ: أمرـلٍ   . تهدهو الـی أج

 ،أْموتقوت أموچیز را انـدازه  آن[ي م
اي شدهاو تا سررسید زمانبندي. گرفتم

  .]فرصت دارد
أنَــت . نالیــدن: أنَــت ـِـــ. أنیــت .أنـت 

 مـرد نالـه سـر داد   [الرجلُ، مثل نَأَت[.  
 :ــردن ــد ک ــأْنوت، . حس ــو م ي أفه

  .]که به او رشک برند آن[محسود 
  فصل الباء

طیلسان خز و صوف و مانند : تب .بتت
  .کک: بتّات. آن

ــت ـــُ . ب ــت ـِ ــدن: ب ــرُ . بری و کس
نّ بـاب المضـاعف اذا   المستقبل شاذّ أل

ــن  ــورالعین م ــان مکس ــتقبل ال ک  المس
أحرُف معدودة، و هی  ایء متعدیا، الّیجِ

یبِتُّه، یشده، یحبه، یعلُّه و ینمه، و هـذه  

ـ  و انّ. واحـدة  وحدها علی لغۀٍ لَمـا سه 
 ــرف ــذه األح ــدي ه ــول  تَع ــی المفع ال

الضم از ایـن  [ و الکسـر فـیهنّ   اشتراك
ــت انــدك اســت، زیــرا بــاب  فعــل، یبِ

الفعــل مســتقبل آن  مضـاعف کــه عـین  
آیـد، مگـر   مکسور باشد متعـدي نمـی  

ــد  ــۀچن ــین   کلم ــا هم ــده، و تنه   یادش
ها هسـتند کـه ریخـت یکسـانی     کلمه
چه آنها را متعدي کرده تنهـا  آن. دارند

  .]اشتراك ضمه و کسره در آنهاست
آن را بسـیار  [بتَّتَه، شـدد للمبالغـۀ   

براي مبالغه در معنا مشـدد شـده   . برید
  .]است
ي أرجـل منْبـت،   . طـاع قانْ: تـات انْبِ

ضاً قَطَع ت ال أربنْانّ الم: مثَل. منْقَطَع به
ــو ال ظَ ــی ه ــ[راً أبقَ ــرد . شــدندهبری م

  کــه در ســفر  آن. جـداافتاده از دیگــران 
شتاب و جدا از دیگران ره پوید، نـه  به

راهی پیموده و نه مرکبی به جا نهـاده  
  .]است

البتـۀَ،   أفعـلُ  أفْعلُه بتَّۀً و ال ال :یقال
رجعۀَ فیـه، و نَصـبه علـی     ال أمرٍ لکلِّ

بازگشـت  براي هـر کـار بـی   [المصدر 
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. کــنمکــار را نمــی هرگــز آن: گوینــد
  .]مصدر بودن است رنصب آن نیز بنا ب

ــکْرانُ ال س ــت بــ ال: ی ــراًیقْطَ . ع أم
همـا   :الفـراء . الیقـال یبِـت   :األصمعی

ضـاء و بتَتُّـه،   ت علیه القَأبتَ :لغتانِ، یقال
مستی که کاري را اسـتوار  [تُه عطَي قَأ

الفعـل  ایـن معنـا، عـین   به: گوید .ندارد
آنهـا دو  : فـراء . مکسور نیستمستقبل 

داوري را بـر او   :، گوینـد کلمه هستند
 .روان ساختم و او را بدان پایبند کردم

آن چیز را بریـدم، یعنـی پـاره و جـدا     
  .]کردم
ي أ: صدقَۀً بتاتاً و بتَّۀً و بتْلَۀً دقَصتَ

طَلَّقَها ثالثاً . بها و بانَتْهن صاحم قطعتانْ
عی داد، یعنـی صـدقه   اي قطصدقه[بتَّۀً 

در رفـت و از او  اش بـه از دست دهنده
هـیچ   طالقه کرد، بیزن را سه. جدا شد

 صـیام لمـن ال   ال: حـدیث  .]بازگشتی
قال و ذلک مـن  . یبت الصیام من اللیل

ــۀ   ــع بالنی ــزْم و القَطْ ــیچ روزه[الع اي ه
کــه از شــب آهنــگ  نیســت بــراي آن

  گ و آن خواســت و آهنــ ،روزه نـدارد 
  .]داشتن استروزه

گول: بات.  :الغر.  
. أبِتَّۀ: ج. توشه و رخت خانه: بتات

 ال یحظَرُ علـیکم النَبـات، و ال  : حدیث
 تـاتشْرُ البؤخَذُ منکم عپیـامبر بـه   [( ی

زکـات   ةگروهی از گرونـدگان دربـار  
ــت ــین نوش ــت و ) چن ــما را از درخ ش

گیاهتــان بازندارنــد، و از کاالهـــاي   
  .]تان نیز ده یک نستانندیغیربازرگان

علیه  فرَاذا أشْ: فالن علی بتات أمرٍ
  .]فالنی بر آن کار چیره است[

ــالرَ ــت ب ــاً، اذا ابحطَحنْ ــی بتّ أْت دتَ
اإلدارهنگـام  (آسیاب را [ك سارِة عن ی

از چپ به راست گردانـدم  ) آرد کردن
گردانـدن آسـیاب   : ضد آن شَزْر است(

  .)]از راست به چپ
سـاده و خـالص از هـر    : بحـت  .تبح

شراب نـاب  [ صرف :شراب . چیزي
= مـذ . عربی  . خُبز. ]و ناآمیخته

عربیۀ  :قلت تئْو انْ ش. ج= مثـ = نث
   و جمعـت ـتتَۀٌ، فثَنَّیحسـاده و  نـان  [ب

ــی ــزه ب ــژاد  . آمی ــه ن ــازي نیامیخت   . ت
 توانی آن را مؤنّث و تثنیه و جمـع می

  .]هم سازي
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تحب تاً : الشیءبح آن ساده و [صار
  .]ناب شد

دتَه الوه : باحاش را دوسـتی [خالَص
  .]براي او ناب و سره کرد

ــت .بخــت ــع: بخْ . ]بهــره و بخــت[. م
  .بختیار: مبخوت

. یکـی : بخْتـی . شتران بختی: بخْت
نَـۀِ  نّه بزِأل. غص. بخاتی: ج. نث: بخْتیۀ
ـ أو لـک  . الجمـع  جمع الیـاء   فنْ تخفِّ

ي و ا مساجِدمأکاألثافی و المهارِي، و 
نفمصــروفانِ، ألمــدائ نّ الیــاء فیهمــا  ی

الواحد، کما تَصف المهالبۀَ  غیرثابتۀ فی
و المسامعۀَ اذا أدخَلْت علیها یاء النسب 

تشدید هم بگویی،  توانی آن را بیمی[
هایی کـه یـاء در واحـد آنهـا     اما کلمه
ــ ــاجدي و  غیرثاب ــد مس ــت، مانن ت اس

مهالبـه  ماننـد  مدائنی، منصرف هستند، 
و مسامعه که با یـاء نسـبت منصـرف    

  .]هستند
درسـت آن  [ مـرد خـوار  : بـرْت  .برت

الرجل  صراحصاحب . راهبر راهنماست
   .]الدلیل را الرجل الذلیل خوانده اسـت 

 :تبر.  

نـام  : بیـروت . شکر طبـرزد : مبرَّت
لألمـر   ابرَنْتَیـت  :بوزیـد أقـال  . موضعی

ابرِنْتاء، اذا استَعددت له، ملحق بالفْعنْلَلَ 
. براي آن کار آمـاده شـدم  : گوید[بِیاء 

ــل   ــاب افعنل ــه ب ــاء ب ــا ی ــن کلمــه ب   ای
  .]رودمی

بناگاه بر [فاجأَه : هبغَتَ. ناگاه: بغْتَۀ .بغت
  .]سرش درآمد

دالع غَتاتنُ بآم لستـه  أ، وآتي فَج
وتاز ناگهانی دشـمن آسـوده    از تاخت[

  .]نیستم
 .کردندرشتی و سرزنش: کیتبتَ .بکت
 :تکردن به  غلبهحج.  

بلـت  . بلَت. بریدن: بلَت ـِـ. بلْت .بلت
بریـده  [ قطـع انْ: بلـت . بریده شـدن : ـَـ
  .]شد

بل تَأْتیهِم «آیه. ناگاه گرفتن. بهت .بهت
بلکه ناگاه بیایدشان و «[» بغْتَۀً فَتَبهتُهم

ــان   ــانی فروگیردشـ ــه (ناگهـ چنانکـ
: .]»)شان سـازد سراسیمه و سرگشته

: بهـت و بهتـان  . دروغ بستن بر کسـی 
  .فهو بهات و ذاك مبهوت. کک

ــۀ ــان: بهِیتَ ــو . بهت ــۀِ، و ه ــا للْبهِیتَ ی
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ـ  ! از ایــن دروغ فریـــادرس [تغاثۀ اسـ
  .]اي نداست براي فریادرسیگونه

 هِــتو تَ: الرجــلُب ــشهاذا دــرَح ی .
تهمنهمـا مجهـوالً،    . کـک : ب ـحو أفص
یقال رجـل   نّه، أل»فبهِت الذي کَفَر«آیه

قاله . یتو ال بهِ باهتمبهوت و الیقال 
آن مرد سراسیمه و سرگشته [الکسائی 

شیواتر از آن دو، کـاربرد  : کسائی. شد
پـس سرگشـته و   «. مجهول کلمه است

ـ   . »د آن کـه کفـر ورزیـد   خـاموش مان
: مـرد مبهـوت، و نگوینـد   : زیرا گویند

  .]مرد باهت یا بهیت
بیـوت، أبیـات و   : ج. خانـه : بیت .بیت
یت، عن سیبویه، مثال قول، أقوال و أبایِ

ـ : بییت و بِییت. أقاوِیل العامـۀ   و. مصغـ
و کذلک القول فی شـیخ و  . تقول بویت

مردم به مصغّر [باهها عیر و شَیء و أشْ
گونـه اسـت در   همین. آن بویت گویند

   .]هاي یادشده و مانند آنهـا مصغّر کلمه
 :  ــر ــان م ــال و خانگی دو : . دعی

  .أبیات: ج. مصراع از شعر
ـ ي مأبیت بیت،  جارِي فالنٌ قاً، الص

ـ  نّبنیا علـی الفـتح أل   ـ  مانِهمـا اس عالج 

دیـوار  دیواربـه یـۀ  فالنی همسا[واحداً 
هر دو مبنی بر فتحه هسـتند،  . ستمن ا

  .]اندزیرا دو اسمند که یک اسم شده
ـ خُ. مانـده یعنی شب. غاب: بائت ز ب

بائ وتیو ب ـوت . ]مانـده نان شب[تیب :
آن  یشــۀنیــز کــاري کــه شــب در انــد

  .گذاشته شود
یــۀتُب ـــ. وتَ . گذاشــتنشــب: بــات ـِ

ه کذا، اذا فعلَ بات یفعلُ. أباتَک اهللاُ بخیر
کـذا، اذا فعلَـه    ظلَّ یفعلُ :لیالً، کما یقال

خـوبی و  خداونـد شـبت را بـه   [بالنهار 
مانـد و  ). خیـر شب به(خوشی بگذراند 

شــبانه بــه آن کــار پرداخــت، چنانکــه 
روز مانـد و بـه آن کـار     همۀ: گویند

  .]پرداخت
العدو تیبهم لیالً : ب قَعبر دشـمن  [أو
: أمـراً  .شبیخون: بیات. ]شبیخون زد

ْضَـی  یـر  الونَ ما إذْ یبیتُ«آیه. دبرَه لیالً
کـار را در شـب پیگیـري    [» من القول

بدانگاه که شبانه به گفتارهـایی  «. کرد
  .]»پردازند که خداوند خوش نداردمی

الشیء تیب :  رآن چیـز انـدازه   [قُـد
  .]زده شد



    صراح اللغۀ/  216
 

 

قـوت  : ]و بِیتَۀُ لیلۀٍ[ما له بِیت لیلۀٍ 
  .]خوراك یک شب را هم ندارد[لیلۀ 

  فصل التاء
  .و التقل تُوث. تود: تُوت .توت

  .مع. سنگ سرمه: تُوتیاء
  فصل الثاء

 جـاي  بر: ثَبت ـُـ. ثُبوت و ثَبات .ثبت
، أثْبتَه السـقْم . ه بمعنًیأثْبتَه و ثَبتَ. بودن

ي أ، »وكو یقْتُلُأوك یثْبِتُل«آیه. قْهفارِیلم
رَحجریاحۀً الوك ج آن را [معهـا   تقوم

بیمـاري بـا او   . استوار و پابرجـا کـرد  
تا اینکه تو را «. ماند و از او دور نشد

جاي بمانی یـا   چنان زخمی زنند که بر
  .]»تو را بکشند

األمـر  ت الرجـل ُ فـی  بثْتَو اس بتثَتَ
ــی ــگ و   [ بمعنً ــارش درن ــرد در ک م

  .]رایزنی کرد و کاوش نمود
تالقلبِثابِ: رجل ثَب ت .  ـتفالنٌ ثَب

ــان ال ــدرِ، اذا ک ــ الغَ لُّزَی ــد ل ــانُه عن س
. جـا  مرد استوار و دل بـر [ومات صالخُ

فالنـــی در درگیریهـــا پابرجاســـت و 
  .]لغزش زبانش استوار و بی

 ال. ي ثَبـات أالحملَـۀ،   له ثَبت عند

ـ   مأحکُ او [ي بحجـۀٍ  أا بثَبـت،  بکـذا الّ
. ار و پابرجاستوتاز استوهنگام تاخت

ــه  ــالن ب ــر   ف ــدهم مگ ــان ن ــار فرم ک
  .]برهان به

مرد : هبِیت. مرد عقل برجاي: ثَبِیت
استوار [صار ثَبِیتاً : ثَبت. دل ترسندهبی

  .]و دلیر و دوراندیش شد
: ثَنت اللحم، و نَثت، علـی القلـب   .ثنت
نَثـت  . گوشت مانده و بـدبو شـد  [أنْتَنَ 

همـان   نیز بـه با قلب مکانی نون و ثاء 
  .]معناست

  فصل الجیم
. گوي و جادوفال: .بت: جِبت .جبت

الطیرَةُ و العیافَۀُ و الطَـرْقُ مـن   : حدیث
ـ و هذا لیس من م. الجِبت العربیـۀ   ضِح

الجماع الجیم و التاء فی کلمۀ واحـدة  ت
ذَو من غیر حرفلَق فـال بـد   : فرمود[ی

گــرفتن، پــرواز پرنــده را بــد و نیــک 
ــاب  خو ــگویی از راه پرت ــدن و پیش ان

ریگ و خط کشیدن روي خـاك همـه   
ایـن کلمـه تـازي سـره     . از جِبت است

دلیل همراهی دو حـرف جـیم   نیست، به
آنکـه حـرف   و تاء در یک کلمـه، بـی  
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حرفی کـه مخـرج آن نـوك و    (ذولقی 
) هاي زبـان باشـد ماننـد ر، ل، ن   کناره

  .]در آن کلمه باشد
بـل، اذا  یقـال جـوت جـوت لإل    .جوت

خوانـدن شـتران    گاه[دعوتَها الی الماء 
  .]به خوردن آب گویند

  فصل الحاء
تراشـیدن منـی خشـک از    : حت .حت

  .جامه، و برگ از درخت
فـرس  . عجلَها لـه : طوۀَ سحتَّه مائَ

تتات : ج. سریع: حشتاب او را به[أح
  .]اسب تندرو. صد تازیانه زد

الشیء آن چیز پخش [ تَناثَرَ: تَحات
تراشـه از هـر   : حتات. ]و پراکنده شد

  .و نام مردي. چیز
تکون جـارةً   و هی حرف. تا: حتَّی

هاء و الغایۀ، و تکون تبمنزلۀ الی فی االنْ
 بمنزلـۀ الـواو، و تکـون حـرف     عاطفۀً
تأْ ابتداءسبها الکـالم بعـدها  ی ـ . نف نْ إف

أدخلتَها علـی الفعـل المسـتقبل نصـبتَه     
سـرْت الـی الکوفـۀ     :نْ، تقولأار بإضم

ـ . هـا لَخُنْ أدأي الی أحتّی أدخلَها،  نْ إف
   خـولٍ رفعـتفی حـال د ـ . کنت و «هآی

ـ . »زلْزِلوا حتّی یقولَ الرسولُ فم  فَـعن ر
ی حتـی الرسـول   یقول جعله حاالً بمعنَ

آن [هذه حالُه، و من نَصبه جعله غایـۀً  
معنـاي تـا، بـراي    حرف جاره است بـه 

دادن پایان، و حرف پیونـد اسـت   ننشا
به معناي واو، و نیز حرف آغاز اسـت   
کــه ســخن پــس از آن از ســر گرفتــه 

اگر آن را بـر سـر فعـل مسـتقبل     . شود
بـه   :دهـی درآوري، فعل را نصب مـی 

سوي کوفه رفـتم تـا اینکـه بـه آنجـا      
اما اگـر در حـال درآمـدن بـه     . درآیم

و « :دهـی  آنجا باشی فعل را رفـع مـی  
نگـران شـدند کـه     یشـان و دل چنان پر

ــامبر  ــراهش (پیـ ــدگان همـ ) و گرونـ
آن را  خوانـد  مـی  که یقـولُ  آن. »گفتند

حال گرفته، یعنی تا آنجا که زبان حال 
ــود  ــین ب ــامبر چن ــه  و آن ،پی ــولَ ک یق

معنــاي پایــان حتــی را بــهخوانــد  مــی
  .]گرفته است، یعنی تا اینکه

تّامتا کی و تا چند: ح .فحذفت ألف 
ة    فهام، و کذا کـلُّ تما االسجـار حـرف

ـ فی االس ضافتُ  نّ ألـف إتفهام الی ما، ف
فَـبِم  «ف فیه کمـا فـی اآلیـات   ذَحما تُ
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لــم «و » فــیم کنــتم «و » تُبشِّــرونَ
الـف از  [» عم یتَسـاءلونَ «و » تُؤْذونَنی

مـاي پرسشـی افتـاده، و چنـین      کلمۀ
اي کـه هنگـام   است هـر حـرف جـاره   

فه گـردد، الـف مـا    پرسش به مـا اضـا  
ــی ــه در   م ــد، چنانک ــهافت ــاينمون  ه

  .]یادشده
  .مالیدن سخت: حرَت ـُـ. حرْت .حرت

  . ]پرخور[مرد بسیارخوار : حرَتَۀٌ
یـا انگـدان،   [بیخ انگـذان  : محروت
  .]نام گیاهی

مـرد  : حفَیتَأْ، مهموز غیرممـدود  .حفـت 
  .کوتاه فربه
  .کوفتن: حفْت

هــو صــمغ و . انگــزد: حلْتیــت .حلــت
ــذان  ــدان  [األبخُ ــاه انگُ و آن انگــم گی

  .کک: حلِّیت. ]است) انغوزه(
ر ــت ــأْحلَ ــه: یس ــی  .حلَقْتُ نید :

ـ رَي أمأمرَقْتُـه،  : وفالص .قَضَیتُه ت طْ
: سوط ه مائۀَ . تهیطَأع: فالناً .شعرَه

ــه  ــیدم[جلَدت ــرم را تراش ــم را . س وام
ــزاردم ــت ک . گ ــم را از پوس ــدمپش   . ن

او را صــد . فالنــی بخشــش کــردمبــه

  .]تازیانه زدم
فهـو  . تد حرُّهاذا اشْ: حمت یومنا .حمت

 تمروز ما سخت گرم شد[ح[.  
 ــت ــب حمی ــدید : غَضَ ــم [ش خش

جهـت  خیـک بیمـوي بـه   : .]سوزان
  .روغن

و نحو زوالج تمـ فَ: هح سـرَ غَو تَ دی 
ــاه  [ ــد آن دگرگــون و تب گــردو و مانن

  .]گشت
: ج. نام برجـی : .ماهی :حوت .حوت
ـ  ]الطائرُ[حات . حیتان : علی الشیء ـُـ

ــه  ــده[(حــام حولَ ــز ) پرن ــرد آن چی گ
  .]گردید

ـ : حاوتَنی فالنٌ فالنـی  [ک اذا راوغَ
با من کشتی گرفـت و آهنـگ فریـب    

  .]کرد
  فصل الخاء

:  .ناكزمین پست ریگ: خَبت .خبت
  .کلب آب بنی

. أخْبـت هللا . کـردن  فروتنی: إخْبات
ـ ي تَأفیه خَبتَۀٌ،  بـراي خداونـد   [ عواضَ
  .]او فروتن است. گردن نهاد

ــت اهللاُ حظَّــه .ختــت ــه: أخَ فهــو . أخَس
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ـ : فـالنٌ  .یسسي خَأخَتیت،  تحیا اس
ــد بهــره[ ــدك ســاخت خداون . اش را ان

  .]فالنی شرمنده و سرافکنده شد
سـوفار سـوزن و تیـر و    : خَرْت .خرت

  .خُروت و أخرات: ج. نمانند آ
: أخْـــرات. کفتــه لــب : مخْــروت 

  . چنبرهاي سرهاي تنگ
 ســــرزمین را  [خَرَتْنــــا األرض

ــا    ــر م ــذرگاههاي آن ب ــناختیم و گ ش
  .]پوشیده نماند

  .خَرارِت: ج. قالوز دانا: خرِّیت
. آرامیدن آواز: خَفَت ـِـ. خُفُوت .خفت

تالمی اذا انْ: خَفَتقطع  ه و سـکتکالم .
کـه رو بـه مـرگ بـود      آن[هو خافت ف

 .سخنش بریده شـد و خـاموش گشـت   
را اسـتعاره بـراي    آن. نام: خَفَت الرجلُ

ــد  ــم گیرن ــت و . خــاموش شــدن ه خَفْ
. ]خواب سبک، چرت و پینکی: خُفُوت
  .مردن مفاجاة: خُفات

. نهـانی گفـتن  بـه : ۀ و تَخافُتمخافَتَ
  .کک: خَفْت
قـض  انْ: ي و اخْتـات خات البازِ .خوت

باز بر شکار فـرود  [ه ذَعلی الصید لیأْخُ

  .]آمد تا بگیردش
ــ ــده : ۀخائتَ ــاب فرودآین ــر [ عق ب

  .]شکار
وقــت آواز پــر عقــاب بــه: خَــوات

خاتَـت العقـاب ـُــ    . فرودآمدن از هوا
عقـاب فـرود آمـد و بالهـایش     [خَواتاً 

  . ]آواز داد
  .نام مردي: .مرد دلیر: خَوات

مالش [ه صقَّنَو تَ نهوخَتَ: تَخَوت مالَه
  .]و از آن کاست را کم کرد

 الشـاةَ بعـد الشـاةِ    ئْالـذ خْتـاتی ب :
لُها فیخْتیحـدیثَ   . هاقُرُس خْتـاتفالن ی

تتَخَومنه و تحفظَّـه  اذا أخذَ: القوم و ی .
عـون  یسرُونَ و یقطَ: انهم یخْتاتُونَ اللیلَ

ــقَ گــرگ گوســفندان را یکــی [ الطری
. ربایـد دیگري فریب داده و مـی ازپس

یــاد انــدك بـه  او سـخن قــوم را انـدك  
  .]پیمایند آنها شبانه راه می. سپرد

ــلُ ــات الرج ــده: خ ــف وع  .أخل
مـرد بـه سـخنش عمـل     [أسنَّ : الرجلُ

دنـدان آن مـرد   . نکرد و پیمان شکست
  .]بلند شد
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  فصل الدال
و أی سو هو فارِ. معروف: دشْت .دشـت 

ـ  اتّفاق وقع ایـن  . صـحرا [اللغتـینِ   ینب
اي فارسی است یا یکسـان در دو  کلمه
  .]زبان

  فصل الذال
: ذَأََتَـه . کـردن خبه: ذَأَت ـَـ. ذَأْت .ذأت

اش کـرد  چنـان خفـه  [ قِنَد الخَخَنَقَه أشَ
  .]در آمد که زبان از دهانش به

  .ذَعتَه و ذَعطَه و ذَأَطَه، مثل ذَأَتَه .ذعت
ر ذَیتِ و ذَیتِ، کان من األم :یقال .ذیت

 ِتو کَی ِتکـاري بـود   : گویند[معناه کَی
  .]چنین و چنان

  فصل الراء
: ربـت الصـبی  . پـروردن : تَرْبِیت .ربت
  .]کودك را پرورد[رباه 

الء هــؤُ. خــوك: .مهتــر: رت .رتــت
البلد تُوتؤَ: راینـان مهتـران   [ساؤُهم ر

  .]این سرزمینند
ــۀ ــدن در: رتَّ ــخن درمان : أرت. س
فـی  ]. زبـان سخن، بسته گرفته[کنْکالج 

تَّۀٌنساله ر . تَّه اهللاُ فرَتزبـانش کنـد   [أر
خداوند زبانش را کنـد  . و گرفته است

  .]زبان شدکرد، او هم بسته
أئـذا کُنّـا   «آیـه . ریـزه ریـزه : رفات .رفت

ــاً  ــاً و رفات ــه  «[» عظام ــدانگاه ک ــا ب آی
بـه  (باشـیم   هـایی  ریـزه  استخوانها و ریزه

  .]»)آفرینشی نو برانگیخته شویم؟
رفَت الشیء  :قال األخفش یقال منه

از آن : اخفـش [ـُـِ رفْتاً، فهـو مرفـوت   
آن چیز را شکسـته و ریزریـز   : گویند
  .]کردم

  فصل الزاي
. آراستن عـروس : زتَت ـُـ. زت .زتـت 

  ،ــت ــروس فَتَزَتَّتَ ــت الع ــزَي تَأزتَ ت ینَ
ــته  عــروس را آ[ ــم آراس ــتم، او ه راس

  .]شد
قیر که در خنور و کشـتی  : زِفْت .زفت

: جرَّةٌ مزَفَّتَـۀٌ . مالند تا آب نزهد از وي
  .]سبوي قیراندود[مطْلیۀٌ بالزِفْت 

مشـک  [مملـوءة  : ۀ مزکوتـۀ برْق .زکت
  .پر کردن مشک: کیتزْتَ. ]پر

آن زن [ولَدتْـه  : ةُ بغالمٍأزکَتَت المرأَ
  .]پسري زایید

زِمیـت، مثــال  . آهسـته : زمیـت  .زمـت 
: ت الناسِفالنٌ أزم. نیک آهسته: فسیق
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تَزَمتَـه، عـن الفـراء     مـا أشَـد  . أوقَرُهم
فالنی آرامترین و اسـتوارترین مـردم   [

ــت ــراء. اس ــتوار  : ف ــدر آرام و اس چق
  .!]است
: زیتونَـۀ . درختی معروف: زیتون .زیت
ـ  .زیت. روغن آن: زیت. یکی : زات ـِـ

طعام مزِیت، علی . زیت کردن در طعام
خوراك [النقص، و مزْیوت، علی التمام 

  .]بی و با حرف یاء. با روغن زیتون
 القـوم زِت :جـ ع . ت أُدمهـم الزَیــت لْ
 ــوم ــت الق یــم: ز ــت زودته ــم . الزَی ه

ـ ی: یسـتَزیِتُونَ  تَسوه  بـراي  [بون الزیـت
. روغن زیتون گذاشـتم نانخورش قوم 

. به قوم توشـه از روغـن زیتـون دادم   
  .]آنها خواستار روغن زیتون شدند

  فصل السین 
قال . خبه کردن: سأَت ـَـ. سأْت .سأت

، ي خَنَقَه حتی یمـوت أسأَتَه،  :أبوعمرو
یقـل   و أبوزید مثلُه الّا أنّه لم .مثل سأَبه

سأت ماننـد سـأب   : گوید[ حتی یموت
 .ی گلویش را فشرد تـا مـرد  است، یعن

ابوزید هم مانند ابـوعمرو گویـد، جـز    
یعنـی تنهـا   (تـا مـرد   : گوید آنکه نمی

  .)]اش کردخفه: گویدمی
: . روزگار: . آسایش: سبت .سبت

ــنبه ــبوت : ج. روز ش ت و ســب أس . 
موي گشـاده  : . سر ستردن: سبت ـِـ

: . نوعی از رفتار شتر: . رها کردن
 ال و یـوم «آیـه . دن جهـودان شنبهی کر
ــبِتُونَ ســه «[» ی ــودان(و روزي ک ) جه

. گـردن زدن : . ]»گرفتنـد  شنبه نمـی 
گـردنش را  [ضَرَب عنقَه : سبت عالوتَه

  . ]زد
. شنبه درآمـدن جهـودان   به: إسبات

 :بِت. آرامیدنسآن که نجنبد: م .  
و [و أصـله الراحـۀ   . خواب: سبات

و جعلْنـا  «آیـه . ]اصل آن یعنی آرامش
و یقال منـه سـبت ـُــ،    . »نَومکم سباتاً

و خوابتــان را «[هــذه وحــدها بالضــم 
تنهـا بـه ایـن    . »آرامش سـاختیم  مایۀ

  .الفعل مستقبل مضـموم اسـت   معنا عین
 :روزگار[.  

ــبوت ســرده: م ــوش: . م : . بیه
  . کرده بیمار ستان خفته و چشم فراز

گ بـر [چرمهاي گاو به قَرَظ : سبت
و . جهـت نعـل   پیراسته به ]درخت سلم
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ب یـا صـاح  : حدیث. منه النعال السبتیۀ
: و از آن است[سبتیتَیک  علَالسبتَینِ اخْ

ــرم  ــهاي چ ــاوي کفش ــاحب . گ اي ص
  . ]گاوي، آنها را درآور کفشهاي چرم

بِتنْسم طَبخرما کـه بیشـتر از   : ر
  . وي پخته باشد

مــرد دلیـــر  : ســبنْتَی و ســبنْدي  
حاق لْو الیاء لإل. درآینده در حرب پیش

تَلْحقُـه،   نّ الهـاء أي ال للتأنیث، أال تَـرَ 
یاء در آن براي [سبنْتاةٌ و سبنْداةٌ  :یقال

آیـا  . سـاختن  پیوستگی است، نه مؤنث
بینی چون هاء تأنیث به آن پیوندد  نمی

و . پلنگ: . ]سبنتاة و سـبنداة : گویند
ــوز  ــمأیج ــذلک لجنْ یس ــأَرْی ب و [ه ت

رواست که پلنگ را چنین بخوانند، به 
  . ]اشدلیل دلیري

ــبرُوت مــن األرض .ســبرت زمــین : س
ــی ــات خشــک ب ــبارِ: ج. نب یتس . :
رجـل  . مرد درویـش : . چیزي اندك

ة سـبروتَۀٌ و  سبروت و سبریت، و امـرأَ 
مـــرد و زن [یت ســـبارِ: ج. ســـبریتَۀٌ
   .]بینوایان. تهیدست

و سـت   جـالٍ ستَّۀُ رِ. شش: ستَّۀ .ستت

نسل من السین . ةٍودفأُب ،سدو أصله س
و أُ األخیرة تاءدغنّـک  فیهـا، أل  الدالُ م

تقول فی تصغیرها سدیسۀٌ، و فی الجمع 
اصل آن سـدس اسـت، سـین    [أسداس 

دوم تــاء گشــته و در دال ادغــام شــده 
   اســت، زیــرا مصــغّر و جمــع آن را   

قـال  . ]سدیسـۀ و أسـداس  : گـویی می
و  یقال عندي ستَّۀُ رجـالٍ  :السکیتابن

ـ  نسوةٍ، و کـذلک کـلُّ   عدنْ أ یحتمـلُ  د
یفْرَد منه جمعانِ، مثل السـت و السـبعِ،   

 ال ما اذا کان عدداًأف. فلک فیه الوجهان
ــلُ ــردأ یحتم ــل   نْ یف ــانِ مث ــه جمع من

لرفع ال و األربـع و الـثالث فـا    سِمالخَ
ـ معنـدي خَ  :تقـول . یرغ رجـالٍ و   ۀُس

جـاء فـالنٌ سادسـاً و     :و یقـال . نسوةٌ
ن قـال سادسـاً بنـاه    فم. سادیاً و ساتّاً

علی السدس، و من قال ساتّاً بناه علی 
لفظ ستَّۀٍ و ستّ، و من قال سادیاً أُبدل 

السینُ یاء .دبالحـروف   ونَلُو قد ی بعض
فی أما أیما، و فـی تَسـنَّنَ   یاء، کقولهم 

 عتَقَضَّی، و فی تَلَع نَّی، و فی تَقَضَّضتَس
ـ أو . تَلَعی و فی تَسرَّر تَسرَّي م  ـتا اس
 نّ أصـله ســتَه فهـو مـن بـاب الهـاء أل    
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گویند کـه شـش مـرد و    : السکیت ابن[
، )سه مرد و سه زن(زن نزد من هستند 

ز و چنین است هر عددي که هر کدام ا
آن دو جمع مذکر و مؤنث تنها همـراه  
آن بیایند، مانند شـش و هفـت کـه دو    

اما اگر . توانی آنها را بیاوري گونه می
عددي بود که نتـوانی آن دو جمـع را   

و چهار و سـه،   جتنها بیاوري، مانند پن
: گوییمی. دهی نه جز آنپس رفع می

و زنـانی  ) مجـرور (نزد من پـنج مـرد   
ـ . هستند) مرفوع( او هفـت بـار   : دگوین

سادسا، کلمـه را از  : که بگوید آن. آمد
: آن کــه بگویــد. سـدس گرفتــه اســت 

ساتّا، کلمه را از ستّه و سـت گرفتـه و   
سادیا، سین را یاء کـرده  : آن که بگوید

تازیان برخی حرفهـا را بـه یـاء    . است
هاي یادشـده  گردانند، مانند نمونهبرمی

هـاء   اسـت از بـاب   کلمـۀ اما . در باال
و در (است، زیرا اصل آن سـتَۀ اسـت   
  .)]آن باب از آن سخن خواهد رفت

أسـحت  . حرام: سحت و سحت .سحت
الحـرام   تسـب الرجلُ فی تجارته، اذا اکْ

ــدجویی [ مــرد در بازرگــانی خــود پلی

  . ]ناروا کار کرد کرده و به
ــحتَه  ــحتَه و أسـ ــلَه: سـ . استأْصـ

ل مسـحوت  ما. »ذابٍفیسحتَکم بع«آیه
تــح سو م : بــذْه ــه [م آن را از ریش

ــد ــه «. برکن ــد(ک ــه ) خداون ــما را ب ش
ــکنجه ــرده و نــابود   ش اي گرفتــار ک
ــازد ــاه . »سـ ــی تبـ ــده و از  دارایـ شـ

  . ]رفته دست
ــحت  ـــ[س ــحت ـَ ــت از : ]س گوش

ــدن ــتخوان رندی ــحوت . اس سرجــل م
الجوف عشْـبمـردي کـه   [ ، اذا کان ال ی

  . ]سیري نپذیرد
ــخْت .ســخت یعنــی [هــو الشــدید : س
ـ و ی .هذا حـرٌّ  . ]دشوار فـی   تعملُس

ــی  ــم بمعنً ــرب و العج ــالم الع ــن [ ک ای
ایـن کلمـه در   . گرمـایی سـخت اسـت   
یـک معنـا بـه       زبان تازي و پارسی به

  . ]رودکار می
پِست : . بسیار: . کک: سخْتیت

  . گرد بلند بررفته: . ناآمیخته
  .ماسفرونشستن آ: اسخیتات

بسـیار شـراب   : سفت ـَـ. سفْت .فتس
  .خوردن که تشنگی نشکند
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. ســکْت و ســکوت و ســکات .ســکت
ـ  ی سـاکَتَن . خـاموش شـدن  : سکَت ـُـ

سـکَت  . أسکَتَه و سکَتَّه بمعنًـی . تُّهفَسکَ
کَنَ: الغَضَبعـن   «آیه. س ـکَتا سو لم

ــب ــی الغَضَ موس« .ــم ــم الرجــلُ ث  تکلَّ
ألـف، فـاذا انْ  بغیـر   ،سکت ـه   قطـعکالم
ــم ــکَت  فل ــت أس ــتکلَّم قل خاموشــم [ی

او را . کـــردمســـاخت، و خاموشـــش 
و «. نشسـت خشم فرو. خاموش ساخت

مـرد  . »چون خشم موسـی فرونشسـت  
. سخن گفت سپس اندکی خاموش ماند

  به این معنـا، فعـل بـی الـف بـه کـار       
اگـر سـخنش پایـان یافتـه و     . رودمـی 

ــا  ــه باشــد، ب ــف  دیگــر ســخن نگفت   ال
  . )]یعنی باب إفعال(گویند می

دارند بچه را بازآنچه به وي : سکْتَۀ
: سکِّیت و سـاکوت . و خاموش کنندش

  . همیشه خاموش
کاتۀٌ سیر بـه حتـی     اذا لم: حشْـعی

لْیغَد .کاتـ  کنت علی س ۀهذه الحاج :
: رمیته بسـکاته . راکهاف من إدرَعلی شَ

دیـده نشـود تـا     ماري کـه [بما أسکَتَه 
: حیـۀ سـکُوت  [ آنگاه کـه نـیش زنـد   

نزدیک به رسیدن به ایـن نیـاز    ].کک
دلیل  او را به. و برآورده شدن آن بودم

کــرده و مــتهم ســرزنش اش  خاموشــی
  . ]ساختم
الواحد. فرج زن کرانۀدو : تانِکَإس: 

تکَإس .  
اسـب بازپسـین   : سـکَّیت سکَیت و 

ــ ــز رِهــان و آن را قاشــور و فُس کُل نی
 مســابقۀبازپســین اســب در [خواننــد 

  . ]دوانی اسب
 جـو برهنـه، یعنـی بـی    : سـلْت  .سلت

  . پوست
ؤْ: اللَۀسذُخَما ی من جـ  بِوان القَصۀِع 

 تَتَنَظَّفآنچه با انگشتان از گرداگـرد  [ل
  . ]آب برگیرند تا پاکیزه شود کاسۀ

آب کاســه بــه : ]ســلَت ـُـــ[ ســلْت
بینـی از بـن   : . انگشت پـاك کـردن  

: . و نـام مـردي  . نـع : أسلَت. بریدن
: . دستبند حنا از دسـت دور کـردن  

  . تازیانه زدن: . سر ستردن
زنـی کـه حنـا نبسـته     : ة سلْتاءامرأَ

  . باشد
س مسلُوت و محلُوت و مسبوت رأَ
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  . سر سترده: و محلُوق
ـ  . سمت .سمت راه و روش : سـمت ـُـ
: . گمان رفـتن  به حدس و: . نیکو

ـ مـا أح . به راستی و میانه راه رفتن نَس 
ـ ي هدأسمتَه،  چـه نیکوسـیرت یـا    [ه ی
. القَصــد: الســمت !رفتــار اســت خــوش

الهیئَـۀ  : السـمت . أقْصد له: أسمت لکذا
  او : هــو حســنُ الســمت  . و الطریــق

   .]آهنگ استچهره و نیکخوش
  . ]کرد آهنگ آن[قَصده : همتَستَ
: ـ.نام خدا گفتن بر چیزي: میتستَ

رْیــح ــه ک اهللام ــتن عطس ــده را گف . دهن
االختیـار   :قـال ثعلـب  . کـک : میتشْتَ

نّه مأخوذ من السمت، و هـو  بالسین، أل
الشـین   :قال أبوعبیـد . القَصد و المحجۀ

ــر   ــم و أکثَ ــی کالمه ــی ف ــب[أعل : ثعل
ــرا    ــر اســت زی ــین برت ــا س تســمیت ب

معناي آهنگ  ت بهت اسبرگرفته از سم
چیزي یا کاري کردن، و راه راسـت و  

ایـن کلمـه بـا    : ابوعبید. هاي آننشانه
  . ]تر و بیشتر استهشین در زبانشان ب

أسـنت  . به قحط افتـادن : إسنات .سنت
و أصله من السنَۀ . القوم، و هم مسنتون

قلبوا الواو تاء لیفْرِقوا بینه و بین قـولهم  
 نَی القومنَۀً فـی موضـع  أساذا أقاموا س .
إذ  توهمــوا الهــاء أصــلیۀً :قــال الفــراء

وجتقـول منـه  . دوها ثالثۀً فقلبوها تاء :
ــاء   ــنَۀُ بالت هم الســاب ــار  [أص ــوم دچ ق

خشکسالی و گرسنگی شـدند، و آنهـا   
اصل کلمـه  . روزي هستند گرسنه و بی
واو را تاء کردند تا میان . از سنَۀ است

قـوم یـک سـال    (ن دیگرشا گفتۀآن و 
: فراء. جدایی اندازند) در جایی ماندند

چون هاء را سومین حرف کلمه دیدنـد  
از . آن را اصلی پنداشته و تـاء کردنـد  

خشکسـالی و  : گـویی آن است که می
  .]گرسنگی گرفتارشان ساخت

تنمردي کـه  [ الخیرِ قلیلُ: رجل س
  . ]در او هیچ نیکی نباشد

کریمه خواستن مرد لئیم زن : تسنُّت
را به قوت توانگري خـود و درویشـی   

  .زن
طَرَحـت  : سنَّت القدر. زیره: سنُّوت

. ]در دیگ زیـره ریخـتم  [فیها الکَمون 
 :ــنَّوت، مثــل . عســل یقــال هــو الس

  . ]و برخی آن را سنَّوت گویند[السنَّور 
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  فصل الشین 
اسـبی  [اسب شـکوخنده  : شَئیت .شأت

و لـیس لـه   . ]که بلغزد و بر سر درآید
از این کلمه فعلی نیست [فعلٌ یتصرَّف 

  . ]که صرف شود
شَـت  . پراکنـدن : شَت و شَـتات  .شتت

شَتَاألمرُ و اسو تشتَّت کـار  [ بمعنًـی  ت
  . ]پراکنده شد

یت. کار پراکنده: أمر شَتکک: شَت .
ـ  ـ تَ. دنـدان گشـاده  : ر شَـتیت ثَغْ : تیتشْ

  . پراکنده کردن
ـ   ا ءوجـا . یاء شَـتَّی قوم شَـتَّی، و أش

الحمد هللا الذي جمعنـا  . متفرِّقین: أشْتاتاً
 ّقوم پراکنده و جدا از هـم، و  [من شَت

آنها پراکنـده و جـدا   . چیزهاي پراکنده
سپاس خدایی کـه مـا را   . از هم آمدند

  . ]از پراکندگی گرد آورد
شَتّانَ ما هما، و شَتّانَ مـا عمـرو و   

ـ . بینهمـا بعد مـا  : أخوه  :ال األصـمعی ق
و قـول   :قـال . الیقال شَتّانَ مـا بینهمـا  

  :الشاعر
  يونِ فی النَییدزِالی لَشَتّانَ ما بینَ

ـیزِـیس مٍـدلَی مِو األغَرِّ ابنِ حات  

و الحجـۀُ  . ما هـو مولَّـد  ، انّلیس بحجۀٍ
  :یاألعشَ قولُ

  ی کُورِهای علَموما ی شَتّانَ
  ابِرِـی جانَ أخـحی ومـو ی

میان آن دو، و میان عمرو و بـرادرش  [
این سخن را : اصمعی. فرق بسیار است

  :شاعر گفتۀگویند و  بین نمی کلمۀبا 
ق بسیار رفدر جوانمردي و بخشش 

  است بین دو یزید
رّ ـلیم و آن أغـن یزیدي از سـای

  د حاتمـفرزن
ــه او    ــرا ک ــت، چ ــان نیس ــۀ (بره ربیع

ــ ــالم ) رمیـال ــس از اس ــاعران پ  از ش
 گفتــۀبرهــان . نــه پــیش از آناســت، 

  :اعشی است
رق باشد میان روزگارم بر ـسا فـب

  )شتر(کنار پاالن آن 
  ].رـرادر جابـان بـار حیـو روزگ

شَتّانَ مصروف عن شَـتُت، فالفتحـۀ   
التی فی النون هی الفتحه التی کانت فی 

 تَــالتـاء، لألَّ علـی  د عــن  نّــه مصـروف
َُـرْ . یالماضو وََُِشْـکانَ،   عانَو کذلک س

  ـرُعو س شُـکتقـول . مصروفان من و: 
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وشْکانَ ذاخُروجاً، و سرْعانَ ذاخُروجـاً  
نـون آن   فتحـۀ . شتّان از شتُت اسـت [

تاء در شـتُت اسـت، بـراي     فتحۀهمان 
نشان دادن اینکه از فعل ماضی صـرف  

مانند سرعانَ و وشکانَ کـه  . شده است
. انـد هر دو از فعل ماضی صـرف شـده  

نزدیک شد بیرون شـدن، و  : ییگومی
  . ]بشتاب بیرون رو

: فی المجلـس شُـتُوت مـن النـاس    
آیـی  در گردهم[واحدة  لیسوا من قبیلۀٍ

  وابســته بـــه  (گروههــایی از مـــردم  
  .]هستند) هاي گوناگونقبیله

قـد  . شخات: ج. باریک: شَخَت .شخت
فهـو شَـخْت و شَـخیت    . شَخُت الرجل

او خـرد  پـس  . الغر و باریک شد دمر[
  . ]کالبد و نیک الغر است

شاد شدن بـه  : شَمت ـَـ: شَماتَۀ .شمت
 بلیلـۀِ  بات فـالنٌ . شَمت به. غم دشمن
تالشَوام :   الشَـوام تبلیلـۀٍ تُشْـم از [ت

بالیی که به دشـمنش رسـید شـادمان    
فالنی حالش چنـدان بـد شـد کـه     . شد

ــی شــبی را   ــد، یعن ــه او نمان امیــدي ب
ــمنان   ــه دش ــد ک ــادکام گذران ش را ش

  .]ساخت
 کـلُّ . دعاي عطسـه گفـتن  : میتشْتَ

داعٍ ألحت    دـمسو م تشَـمبخیر فهو م
. هر آن که براي کسی دعاي خیر کند[
  . ]کک: سمیتتَ

عجـماتاً   رش القـوم : قـوم  [ ینَبِخـائ
  . ]نومید و خوار بازگشتند

، و هی اسـم  الدواب مقوائ: شَوامت
له شامتَۀً،  اهللاُ كرَال تَ :قال أبوعمرو. لها

وپـاي سـتور و    چهار دسـت [ۀً مي قائأ
: گویـد . این کلمه نامی است بـراي آن 

  . ]خداوند دست و پایی برایش نگذارد
  فصل الصاد

بانـگ و  : صـتیت . کوفتن: صت .تصت
قـاموا  : حدیث. گروهی از مردم. فریاد

ــتیتَینِ،  دو گــروه دو [ي جمــاعتینِ أص
  . ]دگروه برخاستن

مازِلْــت . کــردن مخاصــمه: صــتات
ــاً ــمه : أصــات فالن پیوســته بــا [أُخاص

  . ]کردمفالنی دشمنی می
  . مهتر گرامی: صنْدید ، أيصنْتیت

مرد توانـاي  : صفْتیت و صفْتات .صفت
انٌ تّصـف  رجـل . کـک : صـفتّان [آور تن
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  .]مرد پرگو: عفتّانٌ
. صـلُوت . پیشانی گشاده: صلْت .تصل

: . ]پیشـانی شـدن   گشـاده [صلُت ـُـ 
  . نام مردي
  . أصالت: ج. بزرگکارد : صلْت

یتــل و . شمشــیر زدوده: ســیف إص
ــ نْ یکــونَأیجــوز  ــی معنَ ــلَت ف صی م

معناي تیغ برکشـیده از   رواست که به[
  . ]نیام هم باشد

ــلْت ــه: ص ــیر ب ــلَتَه . زدن شمش ص
ا او ر[ مصـلَت ضَرَبه به، و هو : بالسیف

ــه ــیر ب ــیر زد، و او شمش ــورده  شمش خ
. ریختن آنچه در جام باشد: . ]اسـت 
 :تاختن اسب .  

سـیف  . شمشـیر آهیخـتن  : إصالت
لَتصآهیخته: م.   

لَتصو. مـورِ ماضٍ فـی األُ : رجل م 
    ـالتصو م تـلنْصو م یـلَتکذلک أص

  . ]مرد کارا در کارها: یک معنا همه به[
 ـ  فـالنٌ  جـاء یصـلت، و مـرَقٍ   نٍ ببلَ
المــاء  کثیــرُ مِالدســ ي قلیــلُأیصـلت،  

فالنــی شــیر یــا آبگوشــتی آورد، بــا [
  . ]چربی اندك و آب بسیار

فی س انْصلترهی :قَضَمبدر [ ی و س
رفتن یا در کار خـود کوشـید و پـیش    

  . ]افتاد
: . خر سـخت و اسـتوار  : صلَتانٌ

  . اسب با نشاط هشیار
ـ   .صمت ت و صـمـمات صوت و صم .

ـ . خاموش بـودن : صمت ـُـ مات و إص
. خـاموش گردانیـدن  و . کک: میتصتَ

مـرد بسـیار   : سکِّیت ، أيرجل صمیت
  . ]خاموشی[سکْتَۀ : صمتَۀ. خاموش

بما صـمت  : رمیتُه بصماته و سکاته
کَتاألمـر  . به و س ـماتفالن علی ص :

القـوم   بات مـن . هضائاذا أشْرف علی قَ
ماتعلی ص :أًرْبمي و مسفی القرب  عٍم

کرده و  سرزنشاش او را به خاموشی[
فالنی بـه انجـام کـارش    . متهم ساختم

نزدیک قوم فرود آمـد،  . نزدیک است
یعنــی جــایی چنــان نزدیــک کــه او و 

  . ]سخنش را بتوانند دید و شنید
 و ال نـاط تقما له صام :مـاد و  الج

الحو الذَأوان، یهو  ، و اإلبـلُ ۀضَّب و الف
ــ   او را هــیچ نیســت، نــه طــال و [م نَالغَ
  . ]اي، و نه شتر و گوسفندينقره
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شـیر بسـته و   [شیر خفتـه  : صامت
  . ]ستبر

  . نام اسبی: . زره: صموت
هـر چیـز سـخت و    [رست : مصمت

ـ . ]درشت، تـوپر و ناکـاواك   ماتإص :
آگنـده میـان   [رست کـردن چیـزي را   

کـردن، و یـک رنـگ     کردن، خاموش
باب . یکرنگ جامۀاسب و : . ]کردن
 : إغالقُه مهبدري که هنگام بستن [م

  . ]بانگدر بی. آن صدا ندهد
ــه ــدةِ   لَقیتُ ــمت، و ببلْ شِ إصحــو ب

تمبـه  بمکانٍ قَفْرٍ: إص غـص  . ال إنْس
آب و علف کـه  در جایی خشک و بی[

  . ]آدمیزادي نبود به او برخورد کردم
ـ . صوت .وتص آواز و آواز : صات ـُـ

  . کردن
ــائت ــع : صــ ــده، [نــ آوازدهنــ

  . کک: ویتصتَ. ]فریادکننده
 تـیکــک: صـات . آواز سـخت : ص .

رجل صات، و حمار صات، کما یقـال  
و  المــالِ ي کثیــرُأرجـل مــالٌ و نــالٌ،  

ش صاف، و یـوم طـانٌ، و   بالنَوالِ، و کَ
رجـل   ر ماهۀٌ، و رجـل هـاع الع، و  ئْبِ

ها فَعـلٌ  خاف، و أصل هذه األوصاف کلُّ
: آواز، چنانکه گوینـد  مرد و خر سخت[

مــرد تــوانگر و بخشــنده، و دیگــر     
آنهـا   همـۀ یادشده که اصل هاي  نمونه

  . ]فَعل است
ــ ــواو . آوازه: یتص و أصــله مــن ال

ما قبلها، کما قـالوا   یاء لکسرةِ تبلَقَفانْ
ـ أرِیح من روح، ک علـی فعـلٍ    هونّهم بنَ

  ت المـوـ للفرق بـین الص سو بـین   وعِم
تشرَ صوتُه ما قالوا انْو رب. المعلوم رِالذکْ

اصل آن واو [ی الصیت فی الناس، بمعنَ
پـیش از آن یـاء    ةدلیل کسر بوده که به

ــح    ــه از روح، ری ــت، چنانک ــده اس ش
گویند، گـویی کلمـه را بـر وزن فعـل     

دنی با یـاد  نهادند تا میان هر بانگ شنی
گـاه  . شده جدایی اندازنـد  و نام شناخته

بانگ او میان مـردم پخـش   : هم گویند
  .]او ةشد، به همان معناي آواز

فانْصات یعو أقبلَ: د و هو أجاب ،
ــن الصــوت  ــلَ م ــال از [انْفع ــاب انفع ب

فراخوانده شد، پس پـذیرفت و  : صوت
  . ]روي آورد

ــات ــت: منْص ــت راس ــات . قام انْص
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بلندایش پـس از  [استَوت قامتُه : الرجلُ
  . ]خمیدگی راست شد

  فصل الطاء 
و هـو طَـس   . معـروف : طَست .ستط

ي السینین تـاء  دحابلغۀ طَیئٍ، أُبدل من 
ــ ــلإلس ــت إتثقال، ف ــغَّرت أذا جمع و ص

نّک فصلت بینهما بألف رددت السینَ، أل
ــیس   أ و طُس ــاس ــت طس ــاء، فقل و ی
. طَـس  :طی قبیلۀم زبان مرد به. شتت[

دلیل گرانی تـاء شـده    یکی از سینها به
اگر آن را جمع یا مصغّر سـازي،  . است

گردانـی، زیـرا میـان دو     سین را برمی
ــف یــا یــاء آورده و      ــین یــک ال س

  . ]شت کوچکتشتها و ت: گویی می
  فصل العین 

سـخن را دوبـاره   : عت ـُـ. عت .عتت
ــه بالمســأَ. بازگردانیــدن ــح اذ :لۀعتَّ ا ألَ

مازِلْــت أُعــات فالنــاً عتاتــاً، و . علیــه
بـر پرسـش خـود پـاي     [أُصاتُّه صـتاتاً  

پیوسته سخن را بدو بازگردانده . فشرد
  . ]و رسوایش کردم

خوانـدن بـز را، یعنـی عـت     : عتْعتَۀ
  . عت گفتن

یسـتمرَّ فیـه    اذا لـم : فی کالمه تَّتعتَ
  . ]و دنبال نکرد سخنش را پیگیر نشد[

جنبیدن نیـزه و  : عرَت ـِـ. عرْت .عرت
 شـدید : برق عرّات و رمح عرّات. برق
  . ]پرجنبش ةبرق و نیز[ طرابِاالضْ

دسـت برتـافتن   : عفَت ـِـ. عفْت .فتع
. گفـتن سـخن را   شکسـته : . کسی را

لغـت تمـیم، آن کـه سـخن       بـه : أعفَت
مـرد چپـه و   : . دشوار بتوانـد گفـتن  

  . گول
صوف حلقه کردن پشم و : تعم .عمت

ـ أبـرٍ  تَۀٌ مـن و عمی. بهر رشتن و صوف :
کما یقال سبِیخَۀٌ مـن  . یک حلقه از وي

: چنانکه گویند[قُطْن، و سلیلَۀٌ من شَعرٍ 
 تافتــۀ رشــتۀبنــدك پنبــه، و کالــه و 

  . ]موي
و یقـال  . الرقیب الظریف  هو: عمیت
ــلُ ــعیف الجاه ــا و  [ الض ــان دان نگاهب
  . ]نادان ناتوان زیرك، و

. منـد شـدن  بـزه : عنت ـَـ. عنَت .عنت
ذلـک  «و آیه. »یزٌ علیه ما عنتُّمزِع«آیه

ـ ، یعنی الفُ»لمن خَشی العنَت منکم جور 
گران است بر او که بـه رنـج   «[نا و الزِ
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آن بــراي «و » و دشــواري درافتیــد 
کســـانی از شماســـت کـــه از گنـــاه 

دري و  ، یعنــی از گنــاه پــرده»بترســند
  . در کاري دشوار افتادن: . ]زناکاري

در کــاري : . رنجانیــدن: إعنــات
ــدن  ــوار افکن ــه: . دش را  پیوندگرفت

عنتّـاً   أعنت المجبور فصار. بازشکستن
ــاً  ــوش[و معنَت ــتخوان ج ــورده را  اس خ

  . ]شکست، آن هم شکسته شد
جاءنِّتاًنتَعی فالنٌ م :اذا جاء  یطلـب 
نـی در پـی لغـزش و آزارم    فال[زلَّتَک 
  . ]برآمد

  فصل الغین
غَتَّـه  . غوطـه دادن در آب : غَت .غتـت 

او را در آب فرو کـرد  [غَطَّه : فی الماء
: غَتَّه بـاألمر . رنجانیدن: . ]و چرخاند

. ]او را به رنج و دشواري افکنـد [کَده 
 :ـ . پنهان داشتن ةخند : کحغَت الضَ

  . ]کرداش را پنهان خنده[أخْفا 
قـال  . واحـد  غَلت و غَلطَ بمعنًی .غلت

غَلَت فی الحساب و غَلَطٌُ فی  :أبوعمرو
غَلَت را در شمارش و غَلَـط را  [القَول 

  . ]در گفتار به کار برند

دشـنام و   بـه : إغْلنْتاء، مثل إغْرِنْداء
  . قهر زدن و فروگرفتن

ـ [غَمت  .غمت آمـدن   گـران : ]غَمت ـِـ
ثَقُـلَ علـی   : الطعـام  غَمتَه. طعام بر دل

  . ]خوراك بر دلش سنگینی کرد[قلبه 
  فصل الفاء 

. گفـتن بـر کسـی    باطـل : إفْتئات .فأت
او نادرسـت گفـت و   بـر  [إفْتأَت علیه 
بـه  [برأْیه  لَمع: هأْیِبرَ . ]دروغ بست

. ]روي کـرد  تک. نگرش خود کار کرد
ایـن کلمـه   [هذا الحرف سمع مهمـوزاً  

  . ]یده شده استگونه مهموز شن همین
فَتَّه، . ریزه کردنریزه: فَت ـُـ. فَت .فتت

یتفْتوت و فَتفهو م .ضُدع فَت  ـدي و ه
ــکْر آن را ریزریــز کــرد، پــس آن [ی ن

بازویم از کار ماند . خرده و ریزه است
ــدند  ــده ش ــارانم پراکن ــی . و ی ــت ف فَ

نیرویم را گرفـت یـا از کـار    : عضُدي
ر اینجا یعنـی نیـرو و   عضُد د. انداخت

  .]معناي من استتوانایی، و فی به
  .ریزه شدن: تاتنْفاتفتُّت و 

 سوختۀ: فَتَّۀ. هر چیزي ةریز: فُتات
ریزه که زیر جقماق نهند تـا آتـش بـه    
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  . وي درگیرد
ریزهنان: ]وتتُو فَ[یت فَت .  

کوچـک   ةپرنـد [معروف : فاختَۀ .تفخ
: ج. ]طوقــدار ماننــد کبــوتر و قمــري

  . فَواخت
  .ماهتاب: فَخْت

 یاهو م  ماء. آب خوش: فُرات .فرت
 ] آب و آبهاي خوش و گـوارا[ . :

  . جوي کوفه
  . فُرات و دجلَۀ: فُراتانِ

کـان  . اندیشهکار ناگاه و بی: فَلْتَۀ .فلت
آن کـار  [بال تـدبرٍ و تفکُّـر   : فَلْتَۀً األمرُ

آخـرین  : . ]فکـر و اندیشـه بـود   بی
آخرین روزي کـه  : . ماه شبی از هر

  . بعد از وي ماه حرام باشد
 لَّت و انْفلت بمعنًیفَأفْلت الشیء و تَ

آن چیز رها شد : همه به یک معناست[
دیگـــري [أفْلَتَـــه غیـــره . ]و رســـت

  . ]رهانیدش و آزادش کرد
الکالم لَه : افْتلَتتَجسـخن را بـر   [ار

  .]درنگ گفت بدیهه و بی
تو افْتُل :فَ ماتو . ]ناگاه مـرد [ ةًأَج

 تَتهافْتُلکک: نفس.  

ـ : فرس فَلَتانٌ نَشیطٌ حد الفـؤَ  یـداد ،
ـ  [ مثل صلَتانِ : ج ک هشـیار اسـب چاب

  . ]فلْتانٌ
ال: کساء فَلُوت ضَنْیرَفـاه علـی   طَ م

تنگـی کـه دو    جامۀ[ره غَسه، من صالبِ
  . ]کنار آن از کوتاهی به هم نرسد

. کـک : فَـوات . ندرگذشت: فَوت .تفـو 
آن چیـز از  [فات الشیء و أفاتَه غیـرُه  

. رفـت  در او درگذشت و از دستش بـه 
دیگري بر او پیشی گرفـت و آن را از  

مـات فـالنٌ مـوت    . ]بـرد  در دستش به
به مـرگ ناگهـانی   [وجِئَ ي فُأالفَوات، 

  . ]مرد
رزقَه فوت  اهللاُ لَعج :متْیقال فی الشَ

ی هو منِّ. الیه لُصی راه و الحیث ی: همفَ
 :دشـنام در [غه یبلُ حیث ال: حمت الرُوفَ

ــد روزي ــانش خداون اش را دور از ده
بنهد، یعنی جایی که آن را ببیند ولـی  

ــ ــده آب ــه مــن   . ن نرس   او دســتش ب
  . ]رسدنمی

. میـان دو انگشـت   فرجۀنیز : فَوت
ــ: افْتیــات. أفْــوات: ج قُهــو السالــی  ب

ـ تالشیء دون ائْ ر مارِ مـؤْتَمیقـال . ن ی: 
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و . ي فاتَـه بـه  أتات علیه بأمر کـذا،  أفْ
شـیء   لُیعم ي الأیفْتات علیه،  فالن ال

پیش رفتن به سـوي کـاري   [دونَ أمره 
بـی  . یا چیزي، بـی رایزنـی بـا کسـی    

رایزنی با کسی به آن کار پرداخـت و  
بی فرمان او کـاري انجـام   . پیش رفت

  . ]نشود
ات علیه فی أمـر  مثْلیِ یفْت أ: حدیث

ه بآیا در کار دختران همچون منـی  [نات
آمـده کـه    لساندر (دیگران نظر دهند 

عبـدالرحمن فرزنـد ابـوبکر     گفتـۀ این 
ــر آنکــه  . اســت   ایــن گــواهی اســت ب
هـاي بسـیاري از مسـلمانان نـزد     گفته

. شـده اسـت  برخی حدیث نامیـده مـی  
ــابراین درســتی نســبت بســیاري از   بن

ه در ایـن کتـاب و   حدیثها به پیامبر، چ
چه در کتابهاي دیگر، سزاوار گمـان و  

  . )]اندیشه است
ــتَ ــهفَ ــه : وت علیــه فــی مال ــه ب فاتَ

  . ]اش دست بردخودسرانه در دارایی[
الشـیئانِ تَفاو ـ : ت تباعمـا بینهمـا    د

تَفاوتاً، بثالث لغات علی غیـر قیـاس،   
ـ   نّ المصدر من تَفاعلَ بضمأل  االعـین، الّ

آن دو چیز از [ی هذا الحرف ما روِي ف
الفعـل در  عـین . هم جـدا و دور شـدند  

بـه هـر   مصدر تفاوت، برخالف قیاس، 
آمده، اما باید دانسـت کـه    سه حرکت

العـین  مصدر در بـاب تفاعـل مضـموم   
  . ]است، جز در این کلمه

  فصل القاف 
. چینـی کـردن   سخن: قَت ـُـ. قَت .تتق

ي نَمام أ، قَتّات الجنَّۀَ لُخُدی ال: حدیث
چینـی بـه بهشـت    هـیچ سـخن  : فرمود[

. روغن در گُـل پـروردن  : . ]درنیاید
ـ انّه ادهـنَ بزَ : حدیث. کک: تیتقْتَ یت 

قَتَّتغیر م  رِمحپیامبر با روغن [و هو م
زیتون ناآمیخته به بوي گلهـا خـود را   

آیـین حـج    مۀجاچرب کرد، آنگاه کـه  
: قَتَّـۀ . تـر  سپسـت : . ]بر تن داشـت 

  . و نام زنی. یکی
  . چینی سخن: قتِّیتَی، مثال هجیرَي

خشـک شـدن   : قَرَت ـُِـ. قُرُوت .تقر
خـون  مردن  فرو: . خون بر یکدیگر

  . در جراحت
مغاکی در کـوه کـه آب در   : قَلْت .تقل

ــد ــرد آی ــالت: ج. وي گ ق . ِــین : الع
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ــامِاإلب . تُهــانُقْرَ ــالنُ: ه ــی قْ ــی ف رَةُ الت
الوقْبـۀ  : یـدةِ الثَرِ . دغِالص . أسفلها

گـودي پـایین انگشـت    . گودي چشم[
فرورفتگی گیجگـاه،  . شست دست و پا

گودي ترید که روغن . خمیدگی گیسو
  . ]در آن گرد آید

ـ . قَلَت مـا  . هـالك شـدن  : قَلت ـَـ
ه و متاع انّ المسافرَ. انْفلَتوا و لکن قَلتُوا

ـ مهلَ: قْلَتَۀم. ا ما وقَی اهللاُی قَلَت الّلَعلَ ۀ کَ
مسـافر و  . رها نشدند، هـالك شـدند  [

انـد، جـز آنکـه    کاالیش بر گذر تباهی
ــد نگهــدارد پرتگــاه نیســتی و . خداون

  . ]تباهی
ناقه کـه یـک بـار زایـد و     : مقْالت

زنی که فرزنـد او  : . دیگر بار نگیرد
  . نزید

هـذا  . فرمانبرداري کـردن : وتقُنُ .نتق
ـ «هو األصـل، و منـه آیـه    ینَ و انتو الق

تاتاصل معنایش همـین اسـت،   [» القان
ــان «: و از آن اســـت و مـــردان و زنـ

در پیشـــگاه  (فرمـــانبردار فـــروتن  
: حــدیث. قیــام نمــاز: . ]»)خداونــد
و منــه . طــولُ القُنــوتالصــالةِ  أفضــلُ

برترین نماز آن است کـه  [قُنوت الوِتْرِ 
قنـوت  . در آن بیشتر بـر پـاي ایسـتاد   

  . ]رکعتی نماز یک
خـورش  : قات ـُـ: قَوت و قیاتَۀ .تقو

ــه  . دادن ــات أهلَ ــانواده [ق ــه خ اش ب
یقـوم بـه    هو ما. ا: قوت. ]خوراك داد

ــدنُ  ــام اإلنْســانِ ب آنچــه از [مــن الطع
ــدان   ــان بـ ــن انسـ ــه تـ ــوراك کـ خـ

ـ . ]پابرجاست وت لیلـۀٍ، و قیـت   عنده قُ
خـوراك شـبی بـیش    [لیلۀ، و قیتَۀُ لیلۀ 

  . ]ندارد
ــه  ــاقُتُّ ــالتفاقْت ــا یق ــه  :، کم رزقْتُ
به او خوراك دادم، او هـم آن  [فارتَزَقَ 

  . ]را گرفت و خورد
ـ فی ک: شیمن الع تقائهو فی  ۀ فای

  . ]اي دارداو روزي بسنده[
ـ تَفـالنٌ ی . ه القُوتلَأَس: استَقاتَه وت قَ

فـالن  او . از او خوراك خواسـت [بکذا 
  . ]خوردرا می) خوراك(

ـ أطْعمها الح: نارِك قیتَۀًاقْتَت ل و ب طَ
  . ]روي آتشت اندکی هیزم بریز[

  . ]بر آن توانا شد[تدر اقْ: أقات علیه
و «آیـه . به قُـوت دادن  توانا: مقیت
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ـ  کـان اهللاُ علـی کـلِّ    و «[» یء مقیتــاًشَ
خداوند نگاهـدار و تواناسـت بـر هـر     

: . ]»)بـه روزي دادن بـه او  (چیـزي  
  . واه و حاضرگ: . نگاهدارنده

  فصل الکاف
ـ  [کَبت  .کبت . بازگردانیـدن : ]کَبـت ـِـ
 :خوارکردن . :بر روي درافکندن .

صرَفَه و أذلَّـه و صـرَعه   : العدو کَبت اهللاُ
لوــج ــوار و  [ه هِ ــمن را خ ــد دش خداون

  . ]ناتوان ساخت و به روي درانداخت
و هـو  . آواز شـتر جوانـه  : کَتیت .کتت

و آن بلندتر از کشیش [فوق الکَشیش 
گاو و پوست مار و بانگ اشتر و ماده(

  . ]است) زنهجوشیدن شراب و آتش
 . ناًیصاح صیاحاً لَ: کَت ـِـ البعیرُ

. غَلَـت : ت القدر . بضَالرجلُ من الغَ
ـ  ةُرَّکذلک الج الجفیهـا    د ـبیـدةُ اذا ص

مـرد  . شتر بـانگی آرام بـرآورد  [الماء 
دیـگ بـه   . ر خشم بـرآورد بانگی از س
مانند سـبوي نـو هنگـامی    . جوش آمد

  . ]که در آن آب بریزند
ـ  أتانا بجه    شٍیعـدد کَـتمـا  : مـا ی

با سپاهی افـزون از شـمار بـر    [یحصی 
  . ]سر ما درآمدند

  . و هو دون القَهقَهۀ. خندیدن: ۀکَتْکَتَ
سـال   یـک [تامـۀ  : سـنَۀٌ کَرِیـت   .کرت
  . ]تمام

. هزاردستان: ت، مثال التصغیرکُعی .عتک
ــان: ج ــرأَ. کعت ــۀٌام ــیرة : ة کَعتَ زن [قَص

  .  ]قد کوتاه
ــت ــت .کف ـ . کَفْ ــ ــت ـِ ــه: کَفَ ــود  ب خ

فتُـوا  اکْ: حـدیث . فرازگرفتن چیـزي را 
ـ  خَطْفَـۀٌ   إنّ للشـیطانِ صبیانَکم باللیل ف

ــود   [ ــار خ ــب کن ــان را در ش کودکانت
 کَفَتَـه . ]رباینده استاهریمن گیرید که 

ــه عــن او را از جهــتش [صــرفه : وجهِ
ــد ــز: . ]بازگردان ــدن تی ــت. ران : کَفَ

ــرع یــت. أسو کَف ســریع : رجــل کَفْــت
  .]مرد چاالك. شتاب کرد[

هو الموضع الذي یکْفَت فیـه  : کفات
 ،أشیءضَمآیه. ي ی»  ـلِ األرضعألم نَج
جــایی کــه در آن چیــزي    [» کفاتــاً

ــا زمــین را دربرگ«. گذارنــد ــده آی یرن
  .خُرد دیگ: کفْت .]»نکردیم؟

رنگ سرخی که به سیاهی : ۀکُمتَ .کمت
  . زند در اسب

. سـیاه  فـش و دم  اسب سرخ: کُمیت
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ـ  :قال سیبویه. نث= مذ الخلیـلَ لْأَس ت 
ه بین ألنّ غِّرَما هو صنّا :عن کُمیت، فقال

السواد و الحةرَم .  
ــقَر   و ــت و األشْ یــین الکُم ــرق ب الف
ین مـرَ حأانّهما اذا کانا . ف و الذَنَببالعرْ

ودین فهو کُمیت ر، و اذا کانا أسفهو أشْقَ
ــیبویه[ ــار : س ــل درب ــت  ةاز خلی کمی

آن مصـغّر شـده اسـت،    : گفت. پرسیدم
زیــرا رنگــی میــان ســیاهی و ســرخی 

  .است
فرق میان اسب کمیت و أشـقر بـه   

اگر یال و دم سـرخ  . یال و دم آنهاست
ر ســیاه بــود کمیــت بــود أشــقر، و اگــ

 بـنُ  و هو زید. نام شاعري: . ]اسـت 
  .سنَاألخْ

إکْممـص : یتـات تات و إکْم .  ـتاکْم
بعیر کُمیت، کما یقـال  . ماتالفرس و اکْ

ـ الخَ کُمیت من أسـماء . فرس کُمیت رِم 
شـتر سـرخ و   . اسب سرخ و سیاه شـد [

  .]یکی از نامهاي شراب. سیاه رنگ
و . چنـین و چنـان  : کَیتَ و کَیتِ .تکی

فصـارت تـاء   . التاء فیه هاء فی األصل
تاء آن در اصل هـاء بـوده   [فی الوصل 

  . ]شده است ءکه در پیوستگی تا
یباال کوتاه: کُوت .  

  الالم فصل
استوار : . درآشوردن پِست: لَت .لتت

. عجنَه: لَت السویقَ. کردن و چفسانیدن
 ثقَه : هرا بـا آب  آرد گندم یا جو [أو

  . ]آن را استوار کرد. یا روغن آمیخت
لُزَّ بـه و قُـرِنَ معـه    : لُت فالنٌ بفالن

  . ]کنارش آمد و همدم شد او را[
کمـا  . دزد، به لغـت طـی  : لَصت .صتل

 تطَس اسـت  [یقولون للطس صهمان ل
به زبان مردم طَی، چنانکه طس را نیـز  

  . لُصوت: ج. ]طست گویند
ــ ــت .تلف ـــ. لفَ ــت ـِ ــتن و : لَفَ درنوش

انّ مـن  : عن حذَیفَۀَ، حدیث و. پیچیدن
ـ  للقرآن منافقـاً ال  أقْرَإ الناسِ یدمنـه   ع

ا یلْفتُه کما تَلْفت البقـرةُ  واواً و ال ألفاً، الّ
در حـدیثی از حذیفـه   [سـانها  الخَلَی بل

زیبـاترین قاریـان   از : آمده اسـت کـه  
الفـی را  قرآن منافقی است که واو یـا  

کند، مگر اینکـه آن را در  هم رها نمی
چرخاند که گـاو گیـاه   زبانش چنان می

گردانیــدن از  روي: . ]تــر و تــازه را
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. ]از او روي گردانیـد [لَفَت عنه . کسی
 :از راي برگردانیدن کسی را .  

ستَـــــی قـــــار: ألْفَـــــتقَچ 
لغـت   و کنکالج بـه . درپیچیده هم به شاخ

  . قیسلغت  تمیم، و گول به
  . گول بدخو: لَفات
زنی که از شوي دیگـر بچـه   : لَفُوت

  . دارد
اي حلوا، گونه[سطبر  ةعصید: لَفیتَۀ

  . ]کاچی
فُّـت  لَتَ. برگشـته نگریسـتن  : فاتتالْ
بیشتر از التفات، برگشـتن و  [منه  أکثر

  . ]نگریستن
: . چیـزي  نیمـۀ : . شلغم: لفْت

 ال. شـقّاه  :لفْتـاه . ي شقُّهألفْتُه معه، . یار
اش نیمه[الیه  رْتَنْظُ ال: تَلْتَفت لفْت فالنٍ

بــه . آن نیمــۀدو . بــا اوســت) یــارش(
  . ]سویش نگاه نکن

تَمـنٍّ،   و هـی کلمـۀُ  . کاشـکی : لَیت .تلی
و ترفَتنص ع الخبـر، تقـول  ب االسم:   لیـت

 ـبزیداً ذاه.  ـ  العـربِ  و بعـض تعملها یس
نِ و یلـی مفعـولَ  بمنزلۀ وجدت، فیعـدیها ا 

زیـداً   لیت :ي األفعال، فیقولیها مجرَیجرِ

آرزوست که اسـم را   کلمۀآن [شاخصاً 
: گـویی مـی . نصب و خبـر را رفـع دهـد   
). یعنـی بـرود  (کاش زیـد رونـده باشـد    

برخی تازیان آن را مانند وجـدت فعلـی   
ــد  ــه و گوین ــولی گرفت ــد را : دو مفع زی

  . ]برجسته یافتم
تلَیـ ی و لَی ـ   تَن لِّـی و لعلَّنی ی، مثـل لَع

هنگام افزوده شدن بـه یـاء   (کاش من [
  . )]متکلّم

و هما لیتـانِ  . یک سوي روي: لیت
دو گونـه  ( آنها دو سوي روي هستند[

  . ])یا دو سوي گردن
: . بازداشـــتن: الت ـُِــــ. لَیــت 

ـ بح: هـه جالتَه عـن و . بازگردانیدن ه س
عن وجـن    ال«هآی. هفَرَهه و صـتْکم ملی

ــیئاًعأ ــارش [» مـــالکم شـ او را از کـ
ــیچ از «. نیـــدبازداشـــت و بازگردا هـ

  . ]»نکاهدو  کارهایتان بازندارد
: ما أالتَه من عمله شیئاً. کک: إالتَۀ

 از کـارش هـیچ  [ما نَقَصـه، مثـل ألَتَـه    
باب افعال مانند ثالثی مجـرد  . نکاستم

  . ]آن است
ــ ــ«هآی ح نــاصٍو التــال . »ینَ م ق
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ـ  :خفشاأل روا مشَبهوا الت بلیس و أضْ
قـال . الفاعل فیها اسم:  و الیکـون الت 

و قـال  . ا مع حینَ، و حذف فی الشعرالّ
 ، فرفـع »و الت حـینُ منـاصٍ  «بعضهم 
هـی   :قال أبوعبید. الخبرَ رَمضْأَحین و 

ت فــی حــین، و مــا زیــدال، و التــاء انّ
ـ تکُ و أوانَ، کذلک فی تَالنَ بم ـ ت ، ةًدرَفْ

  :کقول الشاعر
ینُفُالعاطونَ تَح ن عاطما مف  

مونَ زمانَ أیطْعنَو الم مطْعالم  
فی الت کمـا   التاء زیدت :المؤرجقال 

زیدت  تبو ر تو نبود هنگام «[فی ثُم
الت را بــه : اخفــش. »گریـز و رهــایی 

لیس مانند کرده و اسم فاعل را در آن 
تنها با حین به کار الت . ضمیر گرفتند

ــی ــعر آن را  م ــم در ش ــاه ه   رود، و گ
گونـه   برخـی آیـه را ایـن   . اندازنـد می

کـه حـین را مرفـوع سـاخته و      هخواند
و نبود آنگـاه،  (اند خبر را ضمیر گرفته

اصـل  : ابوعبیـد ). گاه گریـز و رهـایی  
کلمه الست و تاء به حین افزوده شـده  
است، مانند تاء در تَـالنَ، هرچنـد کـه    

  :شاعر گفتۀنوشته شود، مانند جدا 

  خود به هنگام نبود مهربانیانان ـمهرب
  دستگیران در زمان گفتن کو دستگیري

تاء به الت افزوده شـده، همـان   : مؤرج
  . ]یادشده نمونۀگونه که در دو 

  فصل المیم
مـت فـی   [ کشیدن: مت ـُـ. مت .متـت 
د پیون:  .]مده: مت الشیء. مد: السیر

فــالن یمــت الیــک . خویشــی جســتن
فالنی در پی پیوند [سلُ وتَي یأرابۀٍ، بقَ

  . ]خویشاوندي با تو است
وسـیله،  [وسـیلت  : . پیوند: ماتَّۀ

: متْمـت الرجـلُ  [ موات: ج. ]آویز دست
  . ]تَقَرَّب بمودةٍ أو قَرابۀ

سـخت و صـلب از هـر    : محت .حتم
ـ  شـدید : یوم محت. چیزي مثـل  رِّالح ،
 تمروز بسیار گرم[ح[ .  

روزمـان بسـیار گـرم    [محت یومنا 
  . ]شد

. علـف و نبـات  بـی  بیابان: مرْت .مرت
: الحاجِـبِ  رجل . مکانٌ بینُ المروتَۀ

ـ یکن علـی حاجِ  اذا لم   جـاي  [ ه شَـعرٌ بِ
ــاه و علــفبــی ــا ابروهــاي . گی   مــرد ب
  . ]موبی
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ــرُّوت ــام و: م ــیان ــهو . دی ــوم من  ی
جنگ [المرُّوت، بین بنی قُسیر و  تَمیم 

  .]هقبیلدو آن مرّوت میان 
ـ . مقْت .مقت . دشـمن گـرفتن  : مقَت ـُـ

قوتمو م یتقفـی   . فهو م قْـتکاح المن
یـه  ةَ أبِالرجلُ امـرأَ  نْ یتزوجأ: الجاهلیۀ

پیوند زناشویی . او دشمن منفور است[
مرد بـا زن پـدر خـود، پـس از مـرگ      

  . ]در جاهلیتوي، 
: و یمـات  مـات یمـوت  . مـوت  .تمو

فهو میت و میت، و هـم  . مرگ و مردن
تَی و أموتـون میوات و م .   ـتیأصـل م

ـ   ثـم یخفَّـف    مغدأُمیوِت علی فَیعـل، ف
تیتـاً  «آیه. فیقال میلْـدةً مبه ب یِیلنُح «

اصل آن بر وزن فَیعـل  . مردگان. مرده[
وده که پس از ادغام و تخفیـف شـده   ب

) باران(تا زنده کنیم بدان «. است میت
  .نث=مذ. ]»جان راسرزمینی بی
هـو  : یمـت  ن لـم یقال لم :قال الفراء

مائ تیعن قلیلٍ و م به کسـی  : فراء[ت
او دم مـرگ  : که هنوز نمـرده، گوینـد  

  . ]است
ــۀ ــردار: میتَ ــۀَ و  . م ــۀ، کالرِکْب میتَ

مـات میتَـۀً   . نـوعی از مـردن  : سۀالجِلْ
  . ]به مرگ خوبی مرد[حسنَۀً 

. به ما أموت قَلْبه رادی ماانّما أموتَه، 
منـه   جـب عتَی ال یـد زَتَی ال لٍعف نّ کلَّأل
زیـرا هـر فعلـی    ! اي داردچه دل مرده[

ســاز هــم کــه افــزون نگــردد شــگفتی
ــود  ــد ب ــیغۀاز آن ( نخواه ــب  ص تعج

  . ])دنسازن
خصـم و نـامنتفع   زمـین بـی  : موات

هرچـه  : . ]مردم و ناآبـاد  زمین بی[
  . مرگ: موات. جان ندارد

 موتانـۀُ ة رجل موتانُ الفؤاد، و امـرأَ 
کودن. مرده مرد و زن دل[ الفؤاد[ .  

ــوان : موتــان یبیجــان، [خــالف الح
  . ]خالف جاندار

، رِ الحیـوانَ شْـتَ تَ رِ الموتـانَ و ال اشْتَ
ـ تَ األرض و الـدور و ال  رِتَیعنی اشْ رِ تَشْ

ــد قالرَ ــقَ و ال ــدیث. وابی ــانُ : ح موت
ـ  یـا منهـا   األرضِ هللا و لرسوله، فمن أح

شیئاً فهو له، یعنی المـوات مـن األرض   
. خانه و زمین بخر، نـه بـرده و سـتور   [

زمینهاي بایر و ناآباد از آن خداونـد و  
از اوست، پـس هـر کـه چیـزي      پیامبر
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  . ]آنها را آباد کند، از آن او شود
ـ و. مرگامرگی ستور: موتان فـی   عقَ

ومیـر   در سـتوران مـرگ  [المال موتانٌ 
  . ]افتاد

وتَـه،  أماتَـه اهللاُ و م . میرانیدن: إماتَۀ
بـاب  . خداوند میرانـدش [شدد للمبالغۀ 

: . ]تفعیل بـراي مبالغـه در معناسـت   
ــت. فرزنــدمرده شــدن زن و ناقــه  أماتَ

فرزنـد  [اذا مات ولـدها  : فالنۀٌ و الناقۀُ
  . ]شتر مرد ماده بچۀ. آن زن مرد

. و بنونَأاذا مات له ابنٌ : أمات فالنٌ
: ج. و ممیتَـۀٌ ممیت و هی ممیت أو هو 

ــت  فالنــی فرزنــدش مــرد، یــا [مماویِ
پـــس آن مـــرد یـــا زن . فرزنـــدانش

  .]فرزندمرده است
  . ائیمرد پارساي مر: متَماوِت

مومائ تکقولهم لیلٌ الئ ،تذُخَؤْلٌ، ی 
 ؤَمن لفظه مـا ی مـرگ بسـیار   [بـه   کَّـد

گیرنـد  از خود کلمه صفتی مـی . سخت
  .]براي تأکید بر معناي آن

ملألمـر تَس یتم :مـل لـه  رْتَسس . :
مقْتَسل فی الحرب الت یالموتی من بال 
پـروا در  مـرد بـی  . مرد پایدار در کار[

  . ]هراس از مرگنگ و بیج
. صـرع و جنسـی از جنــون  : موتَـۀ 

جعفـر   مقتلنام زمینی که : مؤْتَۀ، بالهمز
  ). رض(طیار است

  النونفصل 
نَأَت، فهـو  . نالیدن: نَأَت ـِـ. نَئیت .نأت

پـس او  . مـرد نالیـد  [نَآت، مثل نَهـات  
  . ]ناالن است

ـ . نَبت .نبت رسـتن  : . گیـاه : نَبت ـُـ
. بت بمعنًینَبت و أنْ .ل و م: نْباتإ. گیاه

فهو منبوت، علی غیـر قیـاس    أنْبتَه اهللاُ
باب افعـال آن هـم الزم اسـت و هـم     [

خداونــدش . گیــاه روییــد . متعــدي
بـر  (رویاند، پس او رویانده شده است 

: منْبِـت . )]شد منْبتقیاس باید می پایۀ
  . جاي رستن گیاه

الغالم تتَ: أنْبعانَتُه اذا نَب کـودك  [ت
، هنگـامی کـه مـوي شـرمگاهش     بالید

  . ]برآید
: نَبت الشجرَ. درخت نشاندن: بیتنْتَ

ــرَغَ تهس . ــین ع ــک ب ــت أجلَ نَبــنَی ک ی
ــتم[ ــان . درخــت کاش ســرآمدت را می

  . ])به مرگت بیندیش( چشمانت بدار
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ما أحعلیـه  : نَ نابِتَۀَ فالنٍس تما تَنْب
رویش  زمینۀچقدر [ أموالُهم و أوالدهم

فالنــی ) دارایــی و فرزنــدان(و بــالش 
نَشَـأَ لهـم   : نَبتَت لهم نابِتَـۀٌ . !]نیکوست

  ـغارــ   انّ بنــی. نَشَـأٌ ص رٍّ فـالن لَنابِتَـۀُ شَ
فرزندان کـوچکی برایشـان پـرورش    [

براســتی کــه فرزنــدان فالنــی . یافــت
  . ]اندبدي و پلیدي ةپرورد

ــ ــن األحــ  تنَوابِ ــار األغْ: داثم م
  . ]پروردگانی از نوجوانان ناآزموده[

ــه: نَبِیــت ــوت. اي از یمــنقبیل نْبی :
  . درختی

: نُحاتَۀ. تراشیدن: نَحت ـِـ. نَحت .نحت
سرشـت و  : یتَۀنَح. تیشه: منْحت. تراشه

  . طبیعت
مـردي  [یلٌ فی القوم خهو د: نَحیت

سم : رٌ حاف. ]که به قوم دیگر درآید
  . ها سوده هکران

خاموش بودن و گوش : إنْصات .صتن
خـاموش  [أنْصتُوه و أنْصتُوا لـه  . داشتن

ایـن کلمـه در   ( بدان گوش فرا داریـد 
  . ])بی آمده استاي از نُ آیه

وصفْته : نَعتُّه و انْتَعتُّه. صفت: نَعت .عتن

ــردم[ ــاعتون. ]آن را وصــف ک ــام : ن ن
  . جایی
تیرك زدن دیـگ  : نَفَت ـِـ. نَفیت .نفت

مرْجـل  . القدر تَنافَت و تَنافَطُ. جوشان
طُ. نَفُوتنْفغَضَباً و ی تنْفـی  : فالن یغْلی

جوشد و جوشـش آن چـون   دیگ می[
تیرهــاي کــوچکی بــه بیــرون پرتــاب 

دیگ چنان جوشان کـه مـایع   . شود می
درونش را چون تیرهـاي کوچـک بـه    

فالنی از خشـم بـه   . بیرون پرتاب کند
  .]جوش آمد

اي آش گونـه [ آردهالهآشام : نَفیتَۀ
  . و جز آن ]کاچی. از آرد گندم

. مغز بیرون کـردن : نَقَت ـُـ. نَقْت .نقـت 
ـ : نَقَت المخَّ و نَقَوتُه ـ اس نّهم أتخرجتُه، ک

 مغــز آن را بیــرون [أبــدلوا الــواو تــاء
گویا در این کلمـه واو را تـاء   . کشیدم

  . ]کرده باشند
ــ ــت  .تنک ـ [نَکْ ــ ــت ـُِ ــ: ]نَکَ ــر  هب س

ــه فنَکَتَــه. درافکنــدن ألْقــاه علــی : طَعنَ
هورأْس ه، فانْتکَت . رَّ الفـرسم  نْکُـتی :
او را بـا نیـزه   [عن األرض  وبنْنْ یأهو 

ســر  او هــم بــه. ســر درافکنــد زد و بــه
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پـا   اسب در پـویش خـود کلـه   . درافتاد
آمـد و   شد، یعنی با زمـین راه نمـی  می

  .]شدهماهنگ نمی
: رطَبۀ منَکِّتَۀٌ. خجک: قْطَۀنُکْتَۀ، کالنُ

اذا ب طابخرماي رسـیده و  [دا فیها اإلر
  . ]شده پخته

 ت البعیر ما ینحرفعهو من نَ: ناکت
ـ   قَمرْفَ ه ه حتی یقع علـی الجنْـب فیخْرِقَ

ــه   [ ــاه ک ــت، آنگ ــتر اس ــف ش آن وص
آرنجــش بگــردد و بــه پهلــویش گیــر 

  . ]کرده و آن را پاره کند
  . نَواتی: ج. بان کشتی: نُوتئٌ .وتن
. بانگ کردن شیر: نَهت ـِـ. نَهِیت .هتن

ـ  . یـر ئو هو دون الزَ األس ـتنَه و آن [د
تـر از غـرش   بانگی است اندکی پایین

  . ]شیر غرّید. شیر
اتنَه حمار . أسد : ـاقرجـل  . نَه

 : ــار حــده[ز خــر . شــیر بســیار غرّن
ــده ــیار عرعرکننـ ــیار . بسـ ــرد بسـ مـ

  . ]کننده وناله آه
  فصل الواو 

گـاه   هنگام: میقات. هنگام: وقْت .وقت
مواضـع احـرام بسـتن بـه     . و جاي آن

و عمر ،حج .  

قَتَه، فهو موـ و اذا بـینَ للفعـل   : وتقُ
ــاً ــه. وقْت ــ«آی ةَالانّ الص  ــت ــیکان  عل

ؤْالممینَن کتاباً مي مفروضاً فی أ، »وتاًقُو
بــراي آن زمــانی گذاشــت، [األوقــات 

ــت  ــد اس ــس آن زمانمن ــر «. پ ــاز ب نم
، »باورمنــدان فرمــانی زمانمنــد اســت

 )روز از شبانه ویژه( یعنی در زمانهایی
  . ]باید انجام گیرد

وقَّتُّه لیـوم  . وقت پیدا کردن: قیتوتَ
و اذا الرُسـلُ  « و قُـرِئَ . کذا، مثل أجلْته

دة و مخفَّفۀ و »أُقِّتَتمشد ،»لغۀ » أُقِّتَت
ـ  ـ ت، کمـا فـی و  فی وقِّتَ جـ و أُ وه وه ج

ــان روزي  [ ــراي چنـ ــام آن را بـ هنگـ
ــتم ــامبران را  «. گذاش ــه پی ــاه ک و آنگ

هـاي   را بـه گونـه  » هنگـام پدیـد آیـد   
  . ]اندیادشده در باال نیز خوانده

مصـدر  [مفْعلٌ مـن الوقـت   : موقت
  . ]میمی از وقت

فی عینـه  . خجک: وکْتَۀ، کالنقطۀ .وکت
  . ]اي استهدر چشمش لک[وکْتَۀٌ 

دا فیها من اذا ب: کیتاًووکَّتَت البسرَةُ تَ
انــدك خرمــا انــدك ةغــور[طــاب اإلر

  . ]رطب شد
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. گـرفتن گوشـت   بـوي : إیهـات  .هتو
هأوهو أی اللحم ت گوشت گندید و [ت

  . ]بو گرفت
  فصل الهاء

ثَبِیـت  . عقـل مرد بددل بی: هبِیت .هبت
  . ]تدلیر و خردمند، ضد آن اس[ضده 

رجـل مهبـوت   . نُخب: هبِت الرجلُ
ـ أفی عقله هبتَۀٌ، . ادالفُؤَ مـرد  [ف عي ضَ

. خـرد مرد بددل بی. خرد شدترسو و بی
  . ]دارد سنگ برمیعقلش پاره

  . ]او را زد[ضَرَبه : ]ـِـ[هبتَه 
 خفیف کثیـرُ : رجل مهت و هتّات .هتت

اذا یقال للرجـل   :قال األصمعی. الکالمِ
دیکان ج للحدیث یاقِالس : ـ هـو ی رُسه د

تّاً رْستُّه ههمغز پرگـو  مرد سبک[داً و ی .
او : به مرد سخنور و نیکوگفتار گوینـد 

  .]گوید سخن در سخن آورد و نیکو 
گوشت پخـتن  : ]هرَت ـُِـ[هرْت  .هرت

چندان پختن که گوشـت  [و مهرّا کردن 
: . نجامـه درانیـد  : . ]از هم بپاشد

هـرَت  . طعن کـردن در عـرض کسـی   
  . ]آبرویش را برد[طَعن فیه : عرْضَه

زن هر : . دهان کنجفراخ : هرِیت

  . شده دو مخرج یکی
ـ  . هرَت فـراخ و گشـاد   [: هـرِت ـَـ

ـ أسد أهرَت، و هو مهروت ال. ]شدن . مِفَ
رَّتَۀُ األشْداقِکهم فـراخ  شیر دهان[ الب .

ي دهانشـان را  هـا سگهایی کـه گوشـه  
  . ]فراخ کرده باشند

ـ  [هفْـت و هفـات    .هفـت  از : ]هفَـت ـِـ
خفـض و  شـیء انْ  کـلُّ . سبکی پریـدن 

اتَّضع  و انْهفت فَتهر چیز که از [فقد ه
  . ]سبکی فرود آید و پایین افتد

ــت . پــاره افتــادنپــاره: تَهافُــت تَهافَ
هـا  پروانـه [تَسـاقَطَ  : راش فـی النـار  الفَ

  . ]در آتش افتادندیکی یکی
  . گول: لَفات مثلهفات، 

ورــذین  د ــاس، ال ــن الن ــۀٌ م ت هفیتَ
ــنَۀُ   ــتْهم الس مــردم  [أقْح ــی از م گروه

کشـیده درآمدنـد،    دیـده و رنـج   سختی
یعنـــی کســـانی کـــه خشکســـالی و 
ــردن   ــوچ ک ــه ک ــان را ب تنگدســتی آن

  . ]واداشته است
  . گیاهی: هلْتَی، مثال فَعلَی .هلت
صـاح بـه و   : ت به و هوت بههی .هیت
  . ]او را فریاد زد و فراخواند[دعاه 
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ــم : هیــــت لــــک ــا[هلُــ . ]بیــ
. نّ العدد فیما بعدهأا الّ. نث=مذ=ج=مفـ

در ایـن  [هیت لکما و هیت لَکُنَّ  :تقول
  کلمــه، ضــمایر پــس از آن صــرف    

شما دو مرد، و  ییدبیا: گویی. شوندمی
  . ]شما زنان ییدبیا

ووتَۀهزمین پست: تَۀ و ه .  
یتقـال  . نام شـهري بـر فـرات   : ه
اصل : گوید[أصلها من الهوة : األصمعی

زمــین گــود و پســت،   (آن از هــوة 
  . ]است) پرتگاه

یـا رجـلُ   . بیار و بده: هات هـات :
نطیا هـاتوا للتثنیـۀ و الجمـع،    . یأعهات

ی للمؤنّث، هاتال . ینَ لجمعهاهات هـات 
تانْ کانْ. هاتَی هاتـاةٌ هاتمـا  . ت بک م

یــکأُهات :الیقــال منــه . یــکمــا أُعاط
! نشان نـده ! بده[ینْهی بها  هاتَیت، و ال
بـه تـو   ! خـواهی ببخشـی  بده اگر مـی 

از ایـن کلمـه، مـتکلم    . بخشمندهم و ن

ــده ــی    وح ــل نه ــته و فع ــان گذش زم
ـ   :قال الخلیل .]نگویند م ن أصل هـات

ـ لآتَی یؤْتی، فقُ بت  األلـف  اصـل  [ هـاء
هات از آتَی یؤْتی اسـت کـه الـف آن    

 . ]هاء شده است
 

  فصل الیاء
 ]یاکَنْد[. مع. فار. معروف: وتیاقُ .یقت

  . یتواقی: ج. یکی: یاقوتۀ. و هو فاعول
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  باب الثاء
  

  فصل األلف
بـا   ]ةبا نـاز خرامنـد  [ ةفیرند: أبِث .أبث

  . نشاط
شیر شتر خوردن تـا  : ]ـأبِثَ ـَ[أبث 

  . آنگاه که شکم برآرد
انبوه شـدن مـوي و   : أثَّ ـِـ. أثاثَۀ .أثث
نسـاء  . نَبات أثیت، و شَـعرٌ أثیـت  . گیاه

ـ  : أثائثُ اللَح گیـاه انبـوه، و   [مِ کثیـرات
  .]زنان فربه و پرگوشت. موي پرپشت

ال  :قـال الفـراء  . رخت خانـه : أثاث
مـالُ أجمـع،   هو ال :قال أبوزید. واحد لها

. مثل اإلبلِ، و الغَنَمِ، و العبِیـد، و المتـاعِ  
ایـن کلمـه واحـد    : فـراء [واحدها أثاثَۀ 

دارایـی اسـت،    همـۀ آن : ابوزید. ندارد
ــدگان و   ــفندان، بن ــتران، گوس ــد ش مانن

   .]است أثاثهواحد آن . کاالي خانه

  . نام مردي: أُثاثَۀ
ــه واو فــی . میــراث: إرث .ثأر و همزتُ
ي فـی  أهـو فـی إرث صـدقٍ،    . صلاأل

ي أهو علی إرث من کـذا،  . أصل صدقٍ
علی أمرٍ قدیمٍ تَوارثَه اآلخرُ عـن األول  

بنیان . آن در اصل واو بوده است ةهمز[
او بــر . او بــر راســتی و درســتی اســت

کاري کهن است که هر یک از دیگري 
  . ]اندبه ارث برده

: . ]بر انگیختن[برآغالیدن : تَأْریث
  . آتش برافروختن

جهـت آتـش    سرگین آماده بـه : أُرثَۀ
  . افروختن

النار ثَتثَـۀِ    : تَأَرفـی األُر تاذا اتَّقَـد
  . ]آتش در سرگین افروخته شد[

  .إناث و أُنُث: ج. ماده: أُنْثَی .أنث
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. آنَثَت، فهی مؤْنث. ماده زادن: إیناث
رجل . مئْناثو اذا کان ذلک عادتَها فهی 

هما یستَوِیانِ فی مفْعـالٍ  یضا، ألنَّأمئْناثٌ 
زاي آن زن مــاده زاییــد، پــس او مــاده[

اگر همه دختر زاید بـه او مئنـاث   . است
مئناث گوینـد، زیـرا   نیز مرد به . گویند

  . ]در وزن مفْعال زن و مرد یکسانند
أنَّثْتُـه  . تأْنیثُ اإلسم، خـالف تـذکیره  

بــرخالف  مؤنّــث کــردن اســم،[فتَأَنَّــثَ 
ــت  ــردن آن اس ــذکر ک ــث . م آن را مؤنّ

  . ]کردم، آن هم مؤنّث شد
  . آهن نرم: أنیث

دو : . ]دو بیضه[دو خُصیۀ : أُنْثَیان
  . گوش

. پراکندن و فاش کـردن خبـر  : بثّ .بثث
: بثَثْـت الغُبـار  . نشـرَه : بثَّ الخَبرَ و أبثَّـه 

. خبر را پخش و پراکنده ساخت[هیجته 
  . ]اك کردمگرد و خ
خبـر را  [شـدد للمبالغـه    ،الخَبرَ بثَّثَ

براي مبالغه در معنـا  . جا پخش کرد همه
  . ]مشدد شده است

ــثَّ و پخــش و پراکنــده [ انْتشــرَ: انْب
  . ]گشت

  .اندوه: . حال: بثّ
قـالَ  «آیـه . أظْهرْت لک بثِّی: أبثَثْتُک

ـ انّما أشْکُوا بثِّـی و   زْنالـی اهللاِ  یح« . 
انـدوهم را برایـت   [أظْهرتُه لـک  : يسرِّ

حـال روزگـار و   : گفـت «. آشکار کردم
انــدوه خــود را تنهــا بــه خداونــد گلــه 

رازم را برایــت آشــکار . »خــواهم کــرد
  . ]کردم

کَنْزُه، یعنی نیکـو   یجد لماذا : تَمرٌ بثٌّ
جـاي  نه دروده باشند خرمـا را و جـاي  

ل قـا . ماء غَـور  :و هو کقولهم. مانده بود
ي منْثـور متفـرِّقٌ   أتَمـرٌ بـثٌّ،    :األصمعی

شـان   آن مانند این گفته[بعضُه عن بعضٍ 
آن : گویـد . آب فرورفته در زمین: است

خرماي پراکنـده و از هرگونـه آمیختـه    
  .]است
بحثْـت  . کاویـدن : بحثَ ـَـ. بحث .بحث

فَتَّشْـت عنـه   : عن الشیء و ابتَحثْت عنـه 
کـــرده و آن را  آن چیـــز را جســـتجو[

  . ]کاویدم
همچـون  [کالْباحث عن الشَـفْرَةِ  : مثَل
از آنجاست که سخن این (کارد  ةجویند

کافت گوسفندي با سم خود زمین را می
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تا اینکه کـاردي از زیـر خـاك بیـرون     
  . )]آمد و با همان هم سرش بریده شد

  ـثباحقَـرِ ترکتُه بمي بالمکـانِ  أ، الب
آب و ایی دور و بــیاو را در جــ[القَفْــرِ 

  . ]علف رها کردم
بِراث، أبـراث  : ج. زمین نرم: برْث .برث

  . و برُوث
  . یثبراغ: ج. کیک: برْغُوث .برغث
ــث .بعــث عـــ. ب ــثَ ـَ عــرانگیختن و : ب ب

ــت ــی . ادنفرس ــه بمعنً ــه و ابتَعثَ ي أ، بعثَ
ــثَ   عــلَه، فانْب ســم  [أر ــتادش، او ه فرس

فـی جیشـه   : نٍکنت فی بعث فال. ]رفت
در [جیــوش : بعــوث. الــذي بعــثَ معــه

سپاهی که با او فرستاده شـد همـراهش   
: بعثَـه . بیدار کـردن : . ]لشکرها. بودم
  . ]از خواب بیدارش کرد[أهبه 

در رفـتن  [أسـرع  : انْبعثَ فی السـیر 
  . ]شتاب کرد

نّـه سـالَ   أانْبعثَ، ک: تَبعثَ منِّی الشعرُ
  . ]از طبعم روان شدشعر [

عنام شاعري از تمیم: یثب .  
 عـاثب ومج   : یسِ و الخَـزْراألو یـوم

ــاث [ ــرد (جنــگ بع   جنگــی کــه گرداگ

أوس میـان آنهـا و    قبیلۀاي از آن قلعـه 
  . )]خزرج رخ داد قبیلۀ

. نوعی از مرغان مردارخوار: بُِغاث .ثبغ
ي مـن  أبأرضنا یستَنْسرُ،  انّ البغاثَ: مثَل

پرنـدگان کوچـک و   [جاورنا عـزَّ بِنـا   
ــرکس   ــا ک ــرزمین م   غیرشــکاري در س

ما شود  همسایۀشوند، یعنی هرکس می
  . ]بزرگ و گرامی گردد

من جعلَ البغـاثَ واحـداً    :قال یونس
و من . فجمعه بِغْثانٌ، مثل غَزال و غزْالن

، قال للذکرِ و األُنْثَی بغاثَۀٌ، فالجمع بغـاثٌ 
بغاثُ الطیرِ  :قال الفراء. مثل نَعامۀ و نَعام

هر کس بغـاث  : یونس[یصید منها  ما ال
 ،شود بِغْثـان را یکی بگیرد، جمع آن می

آن بغاثَۀ گویـد،   ةو هر کس به نر و ماد
: فـراء گویـد  . شـود بغـاث  جمع آن مـی 

ــکار    ــه ش ــتند ک ــدگانی هس ــاث پرن   بغ
  . ]کنندنمی

یـب مـن األغْبـر    قر. رنگ تیره: أبغَث
ــتري [ ــه خاکس ــک ب ــاي : . ]نزدی ج

  . ناك ریگ
ــاء    ــل رقْط ــنَم، مث ــن الغَ ــاء م : بغْث

. مردم آمیخته: . قوزپیسه ]گوسفندان[
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فـی عامـۀِ النـاسِ و    : دخَلْنا فی البغْثـاء 
در گروههاي گوناگون مردم [جماعتهم 
  . ]درآمدیم

  . کاویدن: بوث، مثل بحث .بوث
  . بیرون آوردن: استباثَۀ

فـالنٌ  . اي از سـلَیم پدر قبیله: بهثَۀُ .بهث
  . ]فالنی حرامزاده است[لزِنْیۀٍ : لبهثَۀٍ

  فصل التاء
کـالقَص و  . از شـرایط حـج  : تَفَث .تفث

الحلْقِ و النَحـرِ و الرَمـی، و مـا أشْـبهها     
مانند چیدن موي، تراشیدن سر، قربانی [

ریمن، و ماننـد  کردن، سنگ زدن به اهـ 
  . ]آنها

  فصل الثاء
  . سه زن: ثَالث. سه مرد: ثَالثَۀ .ثلث

  . ثَالثاوات: ج. شنبهروز سه: ثَالثاء
ت دحت الثـاء زِ فاذا فت. یک سه: ثُلُث

 ییاءـبِیع و    ثٌفقلت ثَلـین و سمثـل ثَم ،
ــیف ــیس و نَص یس و خَمــد و أنْکــرَ . س

ثـاء را   چون[أبوزید منها خَمیساً و ثَلیثاً 
مفتوح سازي، یائی هم به آن افـزوده و  

. هـاي بــاال ثَلیــث، ماننـد کلمــه : گـویی 
ابوزید خَمیس و ثَلیث را از ایـن گـروه   

  . ]داند نمی
بـار نوبـت    روز یک هر سه به: ثلْث

 ال :قــال األصــمعی. آب مــر درخــت را
نّ أقْصـرُ  یستَعمل الثلْثُ فی وِرد اإلبلِ، أل

الرِفْه داإلبـلُ کـلَّ    أو هو  الوِر نْ تَشْـرَب
و هو  یومٍ، ثم بأالغ  عیوماً و تَـد نْ تَرِد
تَفَع من الغب فالظمء الرِّبـع،  ذا ارإیوما، ف

شْر  ثمو کذلک الی الع ،سمگویـد [الخ :
این کلمه در آب خوردن شتران به کـار  

رود، زیــرا کوتــاهترین زمــان آب  نمــی
است و آن اینکـه هـر   خوردن آنها رِفْه 
ــد ســپس غــب اســت، . روز آب بخورن

بیشـتر از آن،  . روز در میـان  یعنی یـک 
بـار اسـت، سـپس پـنج      چهار روز یـک 

ــک ــه ده روز    روز ی ــد ب ــا برس ــار، ت   ب
  . ]باریک

نّهما ثُالثُ و مثْلَثُ غیرُ مصروفَین، أل
عدال من ثَالثَۀٍ الی ثُالثَ و مثْلَثَ، و هما 

مررت بقوم مثْنَـی و   :لنّک تقوصفتانِ أل
أُولی أجنَحۀٍ مثْنَی و ثُالثَ و «آیه. ثُالثَ
باعو هذا قولُ سیبویه، و قال غیـره . »ر: 

فیه فی اللفـظ   لِدر العلتکرُّ یصرف ما لمانّ
ـ نّه عدلَ عن لفظ اثْو المعنَی، أل الـی   نِینَ
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الـی   نِینَی اثْلفظ مثْنَی و ثُناء، و عن معنَ
الخیـلُ   جـاءت  :نینِ، یقـال نینِ اثْثْی امعنَ

ــی،  ــینِ اثْي اثْأمثْنَ ــینِ، ن وا  ي جــاءأن
. ، و کذلک جمیع معدول العددمزدوجِینَ

   ،ـیثُنَی ،ـدیفانْ صغَّرتَه صرفْتَه و قلت أُح
الی  نّه مثل حمیرٍ، فخرجثُلَیثٌ و ربیع، أل
و لیس کذلک أحمد و . مثال ما ینصرف

بالتصغیر عـن وزن   نّه الیخرج، ألأحسنُ
مـا   :نّهم قد قـالوا فـی التعجـب   الفعل، أل

 کلمـۀ دو [أُمیلح زیـداً، و مـا أُحیسـنَه    
انـد، زیــرا  ثُـالث و مثْلَـث غیرمنصــرف  

باشند، معدول از ثَالثَۀ بوده و صفت می
از کنـار قـومی کـه    : گـویی چرا که می

. تا بودنـد، گذشـتم  تا سهدوتا دوتا و سه
گانه و دارندگان بالهایی دوگانه و سه«

 امـا . سیبویه است گفتهاین . »چهارگانه
ممنـوع الصـرف شـدن    : انددیگران گفته

دلیل تکرار عدل هم در لفـظ   آن تنها به
ي آن است، زیـرا مثْنَـی و   او هم در معن

بار معدول از لفظ اثنین اسـت،   ثُناء یک
. ي اثنین اثنـین ابار معدول از معن و یک

اسـبها مثْنَــی  : گـویی گـامی کـه مــی  هن
آمدند، یعنی دوتا دوتـا، و جفـت جفـت    

همـین   معـدولها در عـدد    همۀو . آمدند
اما اگـر آن را مصـغّر سـازي،    . اند گونه

ــی   ــرده و م ــرفش ک ــاه ص ــوییآنگ   : گ
ــی ــاي    یک ــا دوت ــک، دوت ــی کوچ یک

ــا ســهکوچــک، ســه تــاي کوچــک و ت
زیرا اینها هـم  . چهارتا چهارتاي کوچک

هستند ) خر کوچک(حمیر  لمۀکهمانند 
هـاي أحمـد    اما کلمه. شود که صرف می

گونــه نیســتند، زیــرا بــا  و أحســن ایــن
رونـد  تصغیر از وزن فعـل بیـرون نمـی   

هنگـام   ، و تازیـان بـه  )که صرف شوند(
زید چـه کوچولـوي بـا    : شگفتی گویند

و او چه کوچولوي زیبایی  ،نمکی است
  . !]است

. مـال سـتدن  یک  سه: ثَلَثَ ـُـ: ثُلُث
سه تمام کـردن  : . سیوم قوم شدن: ـِـ

ثَلَثْت القوم أثْلـثُهم، و کـذلک   . چیزي را
ربعـت القـوم    نّک تفـتح أا الی العشرة، الّ

ــبعهم و أتْ هــم، و أسعبهم، لمکــان أرــع س
ــال . العــین ــدأق ــانوا تســعۀً و  :ةبوعبی ک

ي صـرت بهـم تمـام    أعشرین فثَلَثْـتُهم،  
ینثالث .تُهم،  و کانوا تسعۀً و ثالثعین فـرَب

قوم را بـا پیوسـتن خـود بـه     [الی المائۀ 
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چنین است تا ده، جز . آنها سه نفر کردم
قوم را با پیوستن خود به آنهـا  : آنکه در

چهار نفر کردم، و نیـز هفـت نفـر و نُـه     
الفعـل، آن را در  نفر، بنا به جایگاه عـین 

: ابوعبیـده . سـازي مستقبل مفتـوح مـی  
امـین آنهـا    نه نفر بودند، من سی و ستبی

. شدم، یعنی با آنها سی نفر تمـام شـدیم  
نه نفر بودنـد، مـن چهلمـین آنهـا      و سی

  . ]شدم، تا برسد به صد
ی ۀُثَثالآمدگی کـوه کـه   بیرون: األثاف

دو سنگ دیگر به دو جانب وي نهند تا 
و . سه پایه گردد و دیـگ بـر وي نهنـد   

 ـدتَّقن ییمالفتنـۀِ و     یقال هذا ف منـه نـار
کسی گوینـد   ةاین را نیز دربار[الداهیۀِ 

که آتش فتنـه و بـال از از او افروختـه    
رمـاه بثالثَـۀِ األثـافی، أي    : یقـال . گردد

بـه دشـوارکاري   : رماه بعظیمٍ من األمـر 
   .]درانداختش

صاروا ثَالثَۀً: أثْلَثَ القوم .  القـوم عبأر
قـوم  . نفـر شـدند   قـوم سـه  [الی العشْرَة 

  . ]چهار نفر شدند، تا برسد به ده نفر
ــ ــو ثال ــی ه ــۀٍ، باألضــافۀ، ال ثُ ثَالث
ـ  تلفنِ اخْإف. ونُنَی العشْرَة، و ال العدانِد ،

ـ    ئْانْ ش کمـا مـرَّ، و انْ ش أضـفت ت ئْت
ـ   :نونْت و قلت ـ أع ثالثَـۀٍ  هـو رابِ ع و رابِ
. واًب عمـر ب عمروٍ و ضارِثالثَۀً، کضارِ

هـذا   :ذا اتَّفقا فاإلضافۀ ال غیرُ، و تقولإف
نَثُ اثْثالیرهما  أثٌ اثنـینِ،  نِ و ثالي صـی

ـ ع ثُو کذلک هو ثال. بنفسه ثالثَۀً و  ،رَشَ
بالرفع و النصب الـی تسـعۀ    ثالثَ عشَرَ،

ثالثـۀَ   ثالـثٌ  أردت :قال فمن رفع. عشر
رَشَع فحذفت ثالثاً علـی   الثالثۀَ و ترکت

ی إعراب الثالثۀ طَو من نصب أع. إعرابه
  لَمعلَ لـینْ هاهنـا شـیئاً   أالمحذوفَۀِ األو

ـ ي عهذا الحـاد  :و تقول. محذوفاً و  رَشَ
الثانع کلُّ رَشَی ه، لما الی العشرین، مفتوح

ــاه ــث هــذه الحاد. ذکرن ــۀَ و فــی المؤنّ ی
ل    شْعخرةَ، و کذلک الـی العشـرین، تُـد

ــا ج  ــاء فیه ــاًاله ــاز  . میع ــلُ الحج و أه
أتَـونی   :حال، یقولون کلِّ یینْصبونَها عل

کـذلک  . ثَالثَتَهم و أربعتَهم الـی العشـرة  
و غیرهم یعرِبـه  . أتَینَنیِ ثَالثَهنَّ و أربعهنّ

فاذا . بالحرکات الثالث، یجعله مثل کلّهم
جاوزا النصب، تقولیکن الّ العشرة لم ت: 

 دی أحنشَـرَهم أتَوشَرَهم و تسعۀَ عو . ع
  ینّ و ثَمـانشْرَتَهي عدنَنیِ إحکذلک أتَی
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او سـومین سـه نفـر    : گوینـد [عشْرَتَهنّ 
. تنوین ترکیب اضافی، بی گونۀ است، به

تـوانی  اگر دو عدد گوناگون بودند، می
ترکیب اضافی بیاوري، چنانکـه   گونۀ به

: تنوین بیـاوري و بگـویی  یا با گذشت، 
چهارمین سه نفر است، یـا چهـارمین   او 

عمـرو، و   ةاست سه نفر را، مانند زننـد 
ــرو را ــده عم ــدد یکــی  . زنن ــر دو ع اگ
ترکیـب اضـافی    گونۀ بودند، آنها را بـه 

او : گـویی نیز مـی . آوري نه جز آن می
و ایــن ســومین  ،ســومین دو نفــر اســت

است دو نفر را، یعنـی آن دو نفـر را بـا    
او : چنـین اسـت  . خودش سـه نفـر کـرد   

سیزدهمین نفر اسـت تـا نـوزدهمین، بـا     
کسی کـه بـا رفـع گویـد     . رفع و نصب

ترکیب اضافی آورده و  گونۀ درواقع به
آنگاه ثالثۀ را حذف کرده و ثالث را بر 

که بـا   و آن. إعرابش برجا گذاشته است
ــه   نصــب  ــع إعــراب ثالث گویــد، درواق

شده را به ثالث داده تا روشن کند  حذف
. ي حـذف شـده اسـت   که در اینجا چیـز 

این یـازدهمین و دوازدهمـین   : گویی می
ــا بیســتمین، و همــه مفتوحنــد،   اســت ت

 همـۀ براي مؤنّث نیز در . چنانکه گفتیم
مردم حجاز آنهـا را  . افزاییآنها هاء می

نـزد مـن   : درهرحال نصب داده و گویند
آمدند سومین و چهارمین نفـر آنهـا تـا    

. همین گونـه بـراي مؤنـث    به و، دهمین
آنهـا را بـا   ) جـز مـردم حجـاز   (گران دی

. آورند، مانند کلُّهـم گانه میحرکات سه
باالتر از عدد ده هم تنهـا نصـب داده و   

ــی ــویی م ــوزدهمین، : گ ــازدهمین، و ن ی
گونـه   همـین  بـه . نفرشان نزد من آمدنـد 

  . ]است براي مؤنّث
اي کـه سـه خنـور شـیر     ناقه: ثَلوث

شـده و   سه پستان خشک ناقۀ: . دهد
  . اندهیکی م

دان که از سـه پوسـت   توشه: مثْلُوثَۀ
  . تاهرسن سه: حبلٌ مثْلُوث. ساخته باشند

از سه :  ]رابشَ[. گوشه سه: مثَلَّث
  . ]سیکی[یکی مانده 

ــه ــثَ بِناقت ــۀَ : ثَلَّ ــا ثالثَ ــرَّ منه اذا ص
. شَطَّرَ بهـا  :نْ صرَّ خلْفَین قیلإف. الفأخْ

و . خَلَّـف بهـا   :قیل رَّ خلْفاً واحداًنْ صإف
قیلانْ ص عمه و  :رَّ أخْالفَها جبِناقت عمأج

 شهنگامی که سر سه پستان شـتر  [أکْم
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. اش از آنها شیر نخـورد  را ببندد تا کره
دو تـا را  : اگر دو پستان را ببندد، گویند

اگـر یکـی را   . بست و دو تا را رها کرد
 همـۀ اگـر  . در باب تفعیل گویندببندد، 

  . ]آن سخن را گویندها را ببندد، آن
  فصل الجیم

ـ . جأْث .جأث پـر بـار رفـتن    : جأَثَ ـَـ
  . ستور

فهو مجؤوثٌ، . اذا أُفْزِع: جئثَ الرجلُ
او . مــرد بــیم داده شــد  [ي مــذْعور أ

  . ]شده است داده بیم
شـخص مـردم، ایسـتاده و    : جثَّۀ .جثـث 
  . خفته

ــه ــه: جثَّ ــه. قَلَع ــه اقْتَلَ: اجتَثَّ او را [ع
  . ]آن را از بیخ برکند. کن کرد ریشه

ــث ــا : جثیِ ــال خرم ــۀ، . نه ي أجثیثَ
 یثۀً حتی تُطْعم، ثـم ثج زالُتَ و ال. فَسیلَۀ

. خرمـا  قلمـۀ یعنـی نهـال و   [هی نَخْلَۀ 
همواره نهال است تـا آنگـاه کـه خرمـا     

  . ]دهد، پس از آن درخت خرماست
  . وکا درخت تیشۀ: مجثَّۀ و مجثاث

. لْتَفم :نَبت . ملْتَف: شَعرٌ جثاجِثٌ
. موي پرپشت و پیچیده[م خْضَ: بعیرٌ 

شتر درشت و . پیچیده گیاه انبوه و درهم
  . ]ستبر

موي و پر زنبـور در  : . موم: جثّ
  . عسل

  . گیاهی تلخ: جثْجاث
ــدث ــدث .ج ــور: ج ــدث و : ج. گ أج
  . أجداث

  . گور ساختن: إجتداث
  . نوعی از ماهی: جِرِّیث .ثجر

هـو مـن   . اصل هر چیـزي : جِنْث .جنث
لُغَـۀٌ  . ي من أصـلک أجِنْثک و جِنْسک، 

. تـو اسـت   ریشـۀ او از اصل و [او لُثْغَۀٌ 
اي مسـتقل اسـت، یـا    این کلمه یا کلمه

  . ]جنس کلمۀتلفظی دیگر از 
ِنْثجگرزره: ی.  
بـه   ]دژي[نـام حصـنی   : جواثَی .جوث

  . بحرین
  ل الحاء فص

حثَّـه علیـه و   . بـرانگیختن : حـثّ  .حثث
ـ  أ، استَحثَّه بمعنًی . ثَّي حضَّه علیـه فاحتَ

ــی  ــه بمعنً ــه و حثْحثَ ــرآن [ حثَّثَ او را ب
در . برانگیخـت، او هــم برانگیختــه شــد 

  . ]برانگیختن او تالش کرد
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. مســـرِعاً حریصـــاً: ولَّـــی حثیثـــاً
» لُبـه حثیثـاً  یغْشی اللیـلَ النهـار یطْ  «آیه

خداوند روز «. آز و شتاب بازگشت به[
شتاب در پی شـب پویـد، بـه     را، که به
  . ]»پوشاندشب می

ـ الم عامِیتَحاثُّونَ علی طَ ال سال: ینک 
یکدیگر را به خـوراك دادن  [یتَحاضُّونَ 

  . ]انگیزند به بینوایان برنمی
  . کک: حثْحوث. برانگیختن: حثِّیثَی

ـ سریع لیس فیه فُ: حاثٌقَرَب حثْ ور تُ
سسـتی در شـب    شتاب و بی پویشی به[

  . ]براي رسیدن به آب در روز
اذا حـثَّ جـاءه   : فرس جواد المحثَّـۀِ 

ــرْيٍ  ــد ج ــرْي بع اســبی کــه چــون [ج
برانگیختــه شــود پیوســته پویــد و دور 

  . ]رود
قالَه . نُمت ما: اکْتَحلْت حثاثاً ما :یقال

بوعبیـد هـو   أسر، و قـال  األصمعی بالک
 حاصـمعی  . نخوابیدم: گویند[بالفتح أص

آن را حثاث گوید و ابوعبیـد حثـاث را   
  . ]داندتر میدرست

: . ریگ درشت: . ریزهکاه: حثّ
پِست [پِست ناشورانیده : . نان خشک

ــت  ــاووت اس ــان ق ــات : هم آرد و حبوب
  . ]کرده بریان

ضـد  [نقـیض قـدیم   . نو: یثدح .حـدث 
 و ال. ی ما قَدم و ما حـدثَ أخَذَن. ]هنک

ا فی هذا الموضع، و ذلـک  یضَم حدثَ الّ
ــی االز ــدم، عل ــرا در [واج دلمکــانِ قَ م

. برگرفت اندیشه و اندوه، از کهنه و نو
این کلمه بـا دال مضـموم تنهـا در ایـن     

. ]دلیل همراهی بـا قَـدم   آید، به سخن می
 :ج. و جـــز آن )ع(خبـــر رســـول :

ــأنُــرَي  :قــال الفــراء. یــثأحاد نّ واح د
األحادو یثدثَـۀٌ أُح ، ثـم جلـوه جمعـاً   ع

للحواحـد   اند که ما نمودهبه : فراء[یث د
ــه اســت  آن را جمــع  وأحادیــث اُحدوث

  .]اند براي حدیث نهاده
. شدن چیزي که نبوده باشد: حدوث

ثَ أمرٌ، اذا وقعدثَـه اهللاُ . حدثَ   أحـدفح
خداونـد آن را پدیـد   . ري پدید آمدکا[

  . ]آورد، آن هم پدید آمد
آغـاز  : حدثان(پدیده، حادثه [حدث 

ــار  ــختیهاي روزگ ــار، س ــدثَی،  ،)]ک ح
ثانِثَــحادــدــۀ و الح همــه [ ه بمعنًــی، کلُّ

  . ]پدیده: یک معناست به
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اذا أنْقَـض وضُــوءه  : أحـدثَ الرجــلُ 
  . ]مرد وضویش را باطل کرد[

اسدراًتَحخَب ثْت :وجخبراً جدیداً د ت
  . ]اي یافتمخبر تازه[

نْ ذکرت السنَّ فإ. شاب: رجل حدثٌ
اگـر هـم   . مرد جوان[نِّ یثُ السحد: قلت
: گـویی وسـال او را یـاد کنـی، مـی     سن
  . ]سال تازه

ي أحـداثٌ  أحـدثانٌ،   مـانٌ لْالء غهؤُ
  . ]اینها پسرانی جوان هستند[

: تَحادث، تحدث و تَحدیثمحادثَۀ، 
روشـن  : محادثَـۀُ السـیف  . سخن گفـتن 

  . ]جال دادن شمشیر[کردن وي 
حســنُ : رجــل حــدثٌ و حــدثٌ  

ي أرجل حدیثٌ، مثال فسـیق،  . الحدیث
ـنَۀً،    . کثیرُ الحدیثسیثَی حـدح تعـمس

  ــی ــل خطِّیب ــوش [مث ــرد خ ــخن و  م س
ی نیکـو  سـخن . مرد پرسـخن . گفتار نیک

  .]شنیدم
  . افسانه: أُحدوثَۀ

  ،ــوك ــدثُ مل ــو ح ــاحأه ب ي ص
حثُ     دـدرهم، و کـذا هـو حـمیثهم و س
ن او همسـخن و همداسـتان شـاهان    [ساء

به همین معنـا، او همسـخن زنـان    . است
  . ]است

ي أافْعلْ بحدثانـه و بحداثَتـه،    :یقال
از این کار را در آغ[ فی أوله و طَراءته 
  . ]و تازگی آن بکن

  . گمان مرد درست: محدث
ــرْث .حــرث ورزیــدن و کشــاورزي : ح
نّـک  أحـرُثْ لـدنْیاك ک  أُ: حدیث. کردن

براي دنیایـت چنـان   : فرمود[تَعیش أبداً 
در (کن که گویی همیشـه   کشت و کار

  . ]زندگی خواهی کرد) آن
سر کوه شام که او را جوالن : حارِث

کوههـاي بلنـدیهاي    قله یکی از[خوانند 
 أبـو . نام مـردي : . ]جوالن در سوریه

  .شیر کنیۀ: الحارِث
رَثَ و احح  درعو از عرتَرَثَ، مثـل ز

ــراي کشــت شــیار کــرد و  [ زمــین را ب
  . ]کشت کرد
  .کشاورز: حرّاث

یقـال بلْحـارِث، لبنــیِ الحـارِث بــن    
نّ کعبٍ، و هـذا مـن شـواذِّ التخفیـف، أل    

ــون و  ــاالن ــالم قریب ــ ال ــرجِ، فلم ا المخ
هم اإلدغام لسکون الـالم حـذفوا   یمکنْ لم
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و ظَلْت تسو کذلک . النونَ، کما قالوا م
فیها الم المعرفۀ  رُهظْقبیلۀٍ ی یفعلون بکلِّ

 الـالم  یظهـرِ  فاذا لم. مثل بلْعنْبرِ و بلْهجیمِ
حارث  قبیلۀبه فرزندان [فالیکون ذلک 
ایـن تخفیـف   . بلْحارِث: بن کعب گویند

بسیار اندك است، زیرا چـون دو حـرف   
نــون و الم قریــب المخــرج بــوده و الم 
تعریف هم سـاکن اسـت، نتوانسـتند آن    
دو را ادغام کنند، بنابراین حرف نون را 

مسـت و   کلمۀانداختند، چنانکه در دو 
اي کـه الم  در نام هر قبیله. ظلت کردند

نند، مانند بلعنبرِ معرفه بیاید نیز چنین ک
اگر هم الم تلفظ نشود، چنین . و بلهیجمِ

  . ]کنندنمی
  . گیاهی: حرْبث .ربثح

و هو القبـۀ  . سرگین شکنبه: حفث .حفث
و آن شــیردان و هــزارالي گوســفند   [

  . ]است
  . آزاربی ةمار دمند: حفّاث

: . بـزه و گنـاه  : حنثَ ـَـ. حنْث .حنث
ثَ فی یمینـه و  حن. خالف کردن سوگند

ـ عي المأبلَغَ الغالم الحنْثَ، . أحنَثْتُه صو  ۀَی
سـوگندش را شکسـت، و او را   [ ۀَالطاع

پسـربچه بـه   . به سوگندشکنی واداشـتم 
حـــد تکلیـــف، یعنـــی سرکشـــی یـــا 

  . ]فرمانبرداري رسید
بد و اعتزلَ األصـنام، مثـل   عتَ: تَحنَّثَ

ـ  کـانَ  :حدیث. نَّفحتَ یـ أْت ـ ی غ ح ارراء 
أَثَّم تَی: فالن یتَحنَّثُ من کذا. فیتَحنَّثُ فیه

خدا را پرستش کـرد و از پرسـتش   [منه 
به غـار حـرا    )پیامبر(. بتان کناره گرفت

ــه را  مــی ــد و در آنجــا خــداي یگان آم
فالنـی از ایـن کـار    . کـرد  پرستش مـی 

ــود     ــاه را از خ ــی گن ــرد، یعن ــه ک توب
  . ]انداخت

  . یثُح: = حوث .حوث
ـ الکَ: حوثاء جگـر و  [یهـا  لو مـا ی  دبِ

  . ]آنچه گرداگرد آن است
هم حوثَ بوثَ، و حوثـاً بوثـاً، و   کَرَتَ

ـ    م و رَّقهحیثَ بیثَ، و حـاث بـاث، اذا فَ
ــ بدــان  [هم د ــده و پریش ــا را پراکن آنه

  . ]ساخت
بیرون آوردن : استحاثَۀ، مثل استباثَۀ

اذا ضـاع فـی   : ت الشـیء استَحثْ. چیزي
آن چیز را کـه در خـاك   [ته بلَالتُراب فطَ

  . ]افتاده و گم شده بود جستجو کردم
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هی کلمۀٌ تـدلُّ علـی   . کجا: حیثُ .یثح
و هـو  . الزمـان  المکان، مثل حینَ علـی 

ـ اسم مبنی علی الضم، یبنَی علیه تَ بیهاً شْ
ا مضـافۀً الـی   تجیء الّ نّها لمبالغایات، أل

جملۀ، کقولک أقُوم حیثُ یقـوم زیـد، و   
یها نبو من العرب من ی. زید یقل حیثُ لم

اس ،مـع  علی الفتح، مثل کیف تثقاالً للضم
اي است کـه داللـت بـر    این کلمه[الیاء 

مکان دارد، مانند حـینَ کـه داللـت بـر     
ــر   ــی ب زمــان دارد، و اســمی اســت مبن

آن را براي هماننـدي بـا غایـات    . ضمه
اند، زیرا ایـن کلمـه   نی بر ضمه کردهمب

ترکیـب اضـافی بـه جملـه      گونۀجز بـه 
خیـزم   برمـی : آیـد، چنانکـه گـویی   نمی

ــزد  ــد برخی ــه زی ــایی ک ــد. ج : و نگوین
از تازیـان  . جـایی کـه زیـد   خیزم  برمی

کسانی هم آن را مبنی بر فتحـه کننـد،   
  . ]دلیل سنگینی ضمه به همراه یاء به

ـ ل مـا علیـه فتَ  و تدخُ شـرط،  لل یرُص
ـ  لأج سلجحیثُما تَ :تقول ی س، فـی معنَ

و ال«مـا، آیــه نَأی الســاح ــحفْلرُ حیــثُ ی
» أینَ أتَی«مسعود و فی حرف ابن. »أتَی

اي ما بر سر آن درآمـده و آن را کلمـه  [

: گـویی مـی . گرداندبراي بیان شرط می
ـ  نشینم، بـه  هرجا بنشینی، می ي هـر  امعن

که درآید و جادوگر از هرجا «. کجا که
مسعود از  در خوانش ابن. »پیروز نگردد

حیثُ، أیـنَ آمـده    کلمۀجاي  این آیه به
  .]ي هرکجاااست، به معن

ي من حیـثُ  أ، ملَعتَ نَ الئْت من أیجِ
  . ]دانیاز جایی آمدم که نمی[تعلم  ال

  فصل الخاء
و [و هو ضد طَیـب  . پلید: خَبِیث .خبـث 

  . ]آن ضد پاکی است
ـ   .خَباثَۀ خَبـثَ الشـیء و   . خَبـثَ ـُـ

ي أفهـو خَبِیـثٌ،   . ثـاً الرجلُ خَباثَۀً و خُب
 يءدآن چیز یا آن مرد پلید و ناپـاك  [ر

  . ]پس آن پست و تباه است. شد
ـ لَّمع: أخْبثَه ثَ و أفْسه ه الخُباو را [د

  . ]پلیدي آموخت و تباهش کرد
ـ اتَّ: أخْبثَ فهـو  . ذَ أصـحاباً خُبثـاء  خَ

دوستانی پلیـد  [یثٌ مخْبِثٌ و مخْبثانٌ بِخَ
گـزین   پـس او پلیـد و ناپـاك   . برگرفت

  .]است
= مـذ  !اي ناپـاك [ یقال یـا مخْبثـانُ  

  . ]نث
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بـۀٌ ثَۀٌفالنٌ لَخفالنـی  [ ، کما یقال لَزِنْی
ــد ــاك و پلی ــت ناپ ــداس ــی : ، مانن فالن

  . ]زنازاده است
یا خُبثُ، کمـا یقـال یـا     :و فی النداء

یـا خَبـاث، بنـی علـی      :ةلمـرأَ لُکَع، و ل
: در نـدا گوینـد  [الکسر، و کذا یا لَکـاعِ  

اي پسـت و  : چنانکه گوینـد ! اي ناپاك
ــه ــد ! فرومای ــه زن گوین ــه: ب ! اي لکات

هر دو مبنی بـر  ! اي پست بدکاره: مانند
  . ]کسره هستند

ثُ الحدیدریم آهن: خَب .  
  . بول و غائط: أخْبثانِ

  . رخت خانه: خُرْثی .خرث
. دو تاه و شکسته شـدن : ناثانْخ .خنث

  . غص. و نام زنی. ا: الخُنْثُ
. طَّفععطَفْته فتَ: نَّثَخَخَنَّثْت الشیء فتَ

نَّثَ فـی کالمـه   خَتَ. و منه سمی المخَنَّثُ
از این . آن را خم کردم، آن هم خم شد[

ــامرد زن: کلمــه اســت ــرم و . صــفت ن ن
. رتکســ: تَخَنُّــث. شکســته ســخن گفــت

طَویت الثَـوب علـی أخْناثـه، أي علـی     
   .]جامه را بر چینهایش تا زدم: کُسورِه

أخْنَـثُ  : مثَل. سست و دو تاه: خَنث

  . ]نرمتر از ناز زن[من داللٍ 
ــی ــري و  : خُنْثَ ــت ن ــه او را آل آن ک

  . مثل حبالَی. خَناثَی: ج. مادگی باشد
ثَنَیتُه الی اذا : خَنَثْت السقاء و اخْتَنَثْتُه

ـ  و انْ کسـرتَه الـی   . ت منـه برِخارجٍ فشَ
بیـرون  مشـک را بـه   [داخلٍ فقد قَبعتَـه  

اگـر آن را  . کج کـرده و از آن نوشـیدم  
  . ]ايبه درون کج کنی، سرش را بسته

ی الـبطْنِ  مسـتَرْخ : رجل أخْـوثُ  .خوث
ثنُ الخَویگنده و فروهشـته   مرد شکم[ ب

زن فربـه و نـرم و   [. نـث : خَوثاء]. شکم
  . ]فروهشته اندام

  فصل الدال
ي أدأَثْـت الطعـام،    :قال األصمعی .دأث

  .]خوراك را خوردم[ته لْأکَ
و قد یحـرَّك لحـرف   . کنیزك: دأْثاء

نّ فَعالء بفتح العـین  و هو نادر، أل الحلقِ
یجیء فی الصفات و جاء حرفانِ فـی   لم

ـ   اء، و األسماء فقط، و هو فَرَمـاء و جنَف
در این کلمه، گـاه چـون   [هما موضعانِ 

حرف سـاکن کلمـه حـرف حلـق اسـت      
شود، و این بسیار کم پـیش  متحرك می

آید، زیرا در بیان صـفات، فَعلَـاء بـا    می
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آیـد، جـز در دو   الفعل مفتـوح نمـی   عین
کلمه، یکی فَرَماء و دیگري جنَفـاء کـه   

هــم  لســاندر (هــر دو نــام دو مکاننــد 
ما گفته شده که درسـت آن  فَرَماء آمده ا

قرقـري   ناحیۀقَرَماء است، روستایی در 
اي تــازي فَرَمــاء نیــز کلمــه. در یمامــه

صـاحب  . اي اسـت  نیست و نـام گردنـه  
جسـداء را نیـز بـر آن دو     کلمـۀ  لسان

  . )]افزایدمی
  . باران ریزه: دثّ و دثاث .دثث
دعثَ الرجلُ، . اول بیماري: دعث .دعث

مرد سسـت و  [ور تُشعرار و فُاذا أصابه اقْ
پریده شد و پوست بدنش خشـک   رنگ
  . ]گشت
ــۀ دالثٌ .دلــث شــتر  مــاده[ســریعۀ : ناق
  . نُوقٌ دلُثٌ: ج. ]تندرو
انْخَـرَقَ و  : دلَثَ علینا فـالنٌ یشْـتَم  انْ

بث. انْصلنْدم : الـذي یـ م ضـ رْی و ی  بکَ
ره الأْس ثْین بـر  شـتاب   فالنی به[یه شیء

. گفـت  که ناسـزا مـی   ما گذشت درحالی
که راهی را در پیش گیرد و بگـذرد   آن
  . ]آنکه چیزي او را باز داردبی

ثُ الوادداليم : لهیس عدافجاهـایی  [م

ا روان از دشــت کــه آب ســیل از آنجــ
  . ]شود

: و دالهثٌ رجل . شیر: دلْهاث .دلهث
  . ]مرد دلیر بیباك[ يء مقْدمجرِ
: ج. نـاك  جاي نـرم ریـگ  : دمث .ثدم

نـرم و همـوار   [دمثَ ـَــ  . دمث. دماث
  . ]گشت

ما کان أدمثَ فالناً . خویینرم: دماثَۀ
و آسـانگیر   خـو فالنی چـه نـرم  [و ألْینَه 

  . !]بود
ــوث مــادن در  : أُد ــاج نه ــاي کوم ج

  . آتشدان
دمـثَ مضْـجعه   . نرم کـردن : میثدتَ

  . ]کردبستر خوابش را نرم [
طریـقٌ  . رام و نـرم کـردن  : ییثدتَ .دیث

ــدیثٌ،  ــذَلَّل أم سپرشــده و راه پــی[ي م
  . ]هموار

و هـو  . حمیت و بی غیرتبی: دیوث
که نسبت به زن خود رشـک   آن[ذُع القُنْ

  . ]نداشته باشد
  فصل الراء 

ــث .ربــث بـــ. ر ــثَ ـُ بــتن از : ر بازداش
  . حاجت
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رِبیثَـی، مثـال   . کار بازدارنـده : ربِیثَۀ
 اذا کـان یـوم  : حـدیث . کک: خصیصی

بلیس جنُـوده الـی النـاس    إثَ عب الجمعۀِ
کَّـروهم  ي ذَأذوا علـیهم بالرَبائـث،   فأخَ
ـ  الحوائثُهم التــی تَــرْ جدر روز آدینــه، [ب

اهریمن سپاهیانش را سوي مردم فرستد 
تا آنان را با کارهاي بازدارنـده گرفتـار   

آنهـا را بـه یـاد نیازهـاي      یعنی. سازند
ــا از کارهــاي     ــان اندازنــد ت کوچکش

  . ]بزرگتر بازمانند
در راهـش  [تَلَبـثَ  : یرهسبثَ فی مرَتَ

  . ]درنگ کرد و کندي نمود
ـ  : اربثَّ أمـرُهم  حتـی   أَضَـعف و أبطَ

کارشان سستی و کندي گرفـت  [تفرَّقوا 
  . ]تا آنجا که پراکنده و پریشان شدند

  . رِثاث: ج. کهنه: رثّ .رثث
. کهنه و سـوده شـدن  : رثَّ ـِـ. رثَاثَۀ

ثُّ الهفالنٌ رئَیۀِ، و فی هـ ئَی ثاثَـۀٌ،  تي أه ر
اش  جامـه ، و پـوش  فالنی زشـت [بذاذَةٌ 

  . ]زشت و بد است
ثَّ الثوبجامـه کهنـه و   [أخْلَـقَ  : أر

  . ]فرسوده شد
رِثَث، مثـل  : ج. رخت خانه کهنه: رِثَّۀ

ۀ و قرْبرَب، و رِثاثق . :زن گول . :
ارتَثَثْنـا رِثَّـۀَ   . مردم فرومایـه و ضـعیف  

ه نهاي کهرخت و جامه[جمعناها : القوم
  . ]مردم را جمع کردیم ةو فرسود

کسی را خسـته و مجـروح   : ارتثاث
فـالن  . برداشتن کـه هنـوز زنـده باشـد    

یحاً جرِ رکۀِعمن الم ي حملَأ. رتُثَّ، مجأُ
  فالنــــی زخمــــی و [ و بــــه رمــــقٌ

  . ]جان از میدان نبرد بیرون برده شدنیمه
: ثَـۀ و رعثَـۀ  رع. گوشوار: رِعاث .رعث
  . یکی

ــت ــرأَ تَرَعثَ ــقَتَ: ةُالم آن زن [ت رَّطَ
  . ]گوشوار در گوش کرد

بشّار بـن بـرد،   [نام شاعري : مرَعث
کـه در کــودکی گوشـواري بــه گــوش   

  . ]داشت
  . و غبغب خروستاج : یکالد رعثَۀُ

ــاء ــت: شــاةٌ رعث ــا تحــت اذا کان  له
 کرانـۀ گوسفند از هر دو : زنَمتانِ األُذنینِ

گوسـفندي  [گوش کفانیده و معلّق مانده 
گوشــت  کــه زیــر دو گوشــش دو پــاره

  . ]باشد
پشمهاي رنگین که از هـودج  : رعث

  . سازند ]آویزان[عالقه 
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زن و میش با شیر و جز : رغوث .رغث
  . آن

ــرأةُ أر ــت الم ــدهاأغَثَ ــۀُ ول : و النَعج
اش را شـیر  زن یا گوسفند بچه[أرضَعتْه 

  . ]داد
بز نـر   بچه[رضعها : رغَثَ الجدي أُمه

  . ]یکساله از مادرش شیر خورد
رگهاي شـیر در  : رغَثاء، مثال عشَراء

  . پی زیر پستان: . پستان
ـ . آکَلُ من بِرْذَونَۀٍ رغُوث :قولهم ی فه

ــ ــول بمعنَ ــول ألفَع ــۀ ی مفع ــا مرْغوثَ نّه
یعنــی   ،پرخــوارتر از اســب شــیرده  [

  . ]دوشند ستوري که شیرش را می
علیــه  ي کَثُــرَأ. رغـثَ الرجــلُ، مـج  

مـا عنـده     ؤَالس نْفَـدآن مـرد  [الُ حتـی ی
  کفگیرش به ته دیگ خـورد، یعنـی آن  

از او درخواست کردند تـا آنچـه    اندازه
  . ]داشت ته کشید

ـ  . رفَث و رفْثَا و رفاثـا  .رفث : رفَُِـثَ ـُِـ
مـرد  : رفَثَ الرجلُ الیها و أرفَـثَ [ جماع

کنایه از نزدیکـی  (به آن زن تن در داد 
ســخن : . گفــتن فحــش: . )]کــردن

رفَُِـثَ الرجـلُ و أرفَـثَ    . زنان در جماع

  .  ]آن مرد ناسزا گفت[ی بمعنً
  . چراگاه شتر از شورگیاه: ثرم .رمث
مثَ ـَـ. ثرمچـوب کـه بـر هـم     : ر

خـوردن شـتر   : . بندند و عمد سازند
فهـی  . شورگیاه را و رنجور شدن از وي

شـتران رنجـور از   [إبل رمثَۀٌ و رمـاثَی  
بــاقی شــیر در : . ]خـوردن شــورگیاه 

ـ . پستان ي أع، رْرمثْت و أرمثْت فی الضَ
اندکی از شیر در پستان [أبقَیت بها شیئاً 

  . ]نهادمجا  به
 الشــیء ثْـتمتُه : رــحســلَحتُه و مأص

آن چیز را با دستم مالیدم و نـرم  [بیدي 
  . ]کردم

ریسـمان کهنـه و   [أرمـام  : حبلٌ أرماثٌ
  . ]پوسیده

راثَ . روث: ج. ســرقین :روثَــۀ .روث
 ثَــل. الفـرســ: مشُّــک و تَرُوثُني أی، أح

طأُعیک الحشاسب سرگین ریخت[ یش .
سرگین پـس  دهم، تو به تو علف می من
این را کـه سـخن مـردي بـه     ! دهی؟می

اسبش است در ناهماهنگی کار نیـک و  
 ]نـوك [طرف : . ]گویندپاداش بد می

  . بینی
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راثَ علـی  . درنـگ کـردن  : ریث .ریث
رب عجلَـۀٍ وهبـت   : مثَـل . أبطَأَ: خبرُك

، و رب و رب فَرُوقَـۀٍ یـدعی لَیثـاً   [ریثاً 
ي أک علینا؟ ما أراثَ .]یکن غیثاًغَیث لم

خبـرت دیـر بـه مـا     [بک عنّـا؟   أَما أبطَ
بسا تندي کـه کنـدي آورد بـار    . رسید

رهرو آن است کـه آهسـته و پیوسـته    (
بسا ترسو که شیري آیدش پـیش،  . رود

چـه چیـز   ). و بسا ابري که بارانی نبارد
   دیگه سري بـه مـا  ( داشتترا از ما باز 

  . ]؟)زنینمی
یاي از قیسپدر قبیله: ثٌر .  

ــثٌ یرجــل ر :ــب ــد و [یء ط   مــرد کن
  . ]وپا دستبی

ـ  : رجل مرَیثُ العینَین طاذا کـان ب یء
  . ]مرد کندنظر[ رِظَالنَ

  . درنگ خواستن: استراثَۀ
  فصل الشین 

چنگ وازدن و درآویختن : تشبث .شبث
  . ]یزانمرد آو[نع : ثٌرجل شَبِ. از چیزي

جانوري که پاهاي بسیار دارد : ثشَب
ــا[ ــبثان: ج. ]هزارپ ــرَب و  . ش ــل خَ مث

  . خرْبان

شَـنْبثَ  . عالقـه : شَنْبثَۀ، بزیادة النـون 
عشـق در دلـش   [علـق بـه   : الهوي قلبه

  . ]آویخت
مـزه   بوي تلـخ  گیاهی خوش: شَثّ .شثث

  . که دباغت کنند به وي
کـف  سـطبر و درشـت   : شَرَنْبث .شربث
گاه [ به األسد فما وصو رب. وپاي دست

: شُـرابِث ]. شیر را بـه آن وصـف کننـد   
  .کک

ــعث .شــعث ــم اهللاُ . پراکنــدگی کــار: شَ لَ
خـدا کـار   [ رَشتَنْأمرَك الم عمج: شَعثَک

ــامان بخشـــد ةپراکنـــد ــرا سـ : . ]تـ
  .موي شدن ژولیده

مرد غبارآلوده [ أْسِالمغَبرُ الرَ: أشْعثُ
و منه األشاعثَۀ، و . نام مردي:  .]موي

، و اوأشاعثَه منسـوب بـه   [ب سالهاء للنَ
  . ]هاء آن براي نسبت است

اسـبان  : غیـرُ مفَرْجنَـۀٍ   :خیلٌ شُـعثٌ 
  . ناخاریده پشت

ـ تَشَعثَه فَ ـ رَّقَـه فتَ فَ: عثَشَ آن را [رَّقَ فَ
  . ]پراکنده ساخت، آن هم پراکنده شد

: شَـثَن  مقلوب[ن قلب الشَثَ: شَنَث .شنث
  . ]زبر و خشن
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ـ : شَنثَت مشافرُ البعیرِ  لِغَلُظَت من أکْ
لبهــاي شــتر از خــوردن خــار [ كوالشَــ

  . ]ستبر و خشن شد
  فصل الضاد

ضَـبثْت و  . پنجه گـرفتن  به: ضَبث .ضبث
 ثْتعلیه بکفِّـک  اضْطَب آن [به، اذا قبضت

  .]را با کف دست گرفتم
ــبوثٌ ــۀ ضَ ــک: ناق ــمنها  یشَ ــی س ف

شتري کـه   ماده[ي تُجس بالْید أفتُضْبثُ، 
در فربهی آن گمان باشد، پس بـه کـف   

: رجـلٌ  . دست بدنش را بررسی کنند
اش  خشکی که بـراي خـانواده   مرد ناخن

  .  ]هزینه نکند
ضــابِثُ األســدم :خالــم حــدیث. هب :

هم ضـات بي فـی قَ أهم، طایا بین أضْباثالخَ
 کژرویهـا و گناهـان در  . یرهاي شپنجه[

  .]آنان استمشتهاي 
ــغْث .ضــغث گیــاه درآمیختــه  دســته: ض

ـ  . خشک و تـر  الحددرآمیخـتن  : یث
اي بـر  بافـه : إبالَـۀٍ علی  : یقال[سخن 
  .)]قوز باال قوز(هیزم  پشتۀ

  و [خوابهاي شوریده : أضغاثُ أحالمٍ
  .]درهم آمیخته

ــاغث ــود در  : ض ــان ش ــه پنه آن ک
  .کان را به آواز ترساندپوششی و کود

تـا  [ مالیـدن کوهـان  : ضَغْثُ السـنامِ 
  . ]الغري یا فربهی آن را بدانند

ــبوث   ــل ضَـ ــغُوثٌ، مثـ ــۀ ضَـ    ناقـ
شتري کـه در فربهـی آن بـدگمان    ماده[

   .]باشند
  فصل الطاء

  . کودکان بازیچۀنوعی از : طَثّ .طثث
  . بازي آنآلت : مطَثَّۀ
جــوا رَخَ. گیــاهی: ثُــوثطُرْ .طــرث

تَنُونَـه  أتَطَرْثَثُونَ، یجبیـرون رفتنـد   [ي ی
ــالی ــده و   درحـ ــاه را چیـ ــه آن گیـ   کـ

  .]خوردندمی
  . دختري بردن: طَمثَ ـُِـ. ثطَم .طمث

طَمـثَ  = حایض شدن زن: طَمثَ ـُـ
الطَمـث   :قال أبـوعمرو . فهی طامث. ـُـ
و ذلک فی کـلِّ الم ،و    س ،ـسمی شـیء

 و ما. ع قَبلَنا أحدتَرْلما طَمثَ ذا ما :یقال
مسـها   ي ماأطُّ، لٌ قَبح طَمثَ هذه الناقۀَ

طَمـث همـان   : گویـد . زن حایض[عقالٌ 
مس است، و آن براي هر چیـزي اسـت   

کسی پـیش  : گویند. مالی شود که دست
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. از ما به ایـن چراگـاه در نیامـده اسـت    
شـتر   هرگز ریسمانی به بـدن ایـن مـاده   

ــی هــیچنرســیده ــد  ، یعن ــدي او را بن بن
  .]نکرده است

  فصل العین 
  . یکی: عبثَۀ. بازي: عبثَ ـَـ. عبث .عبث

ـ . عبث پنیـر  : . آمیخـتن : عبثَ ـِـ
  . ساختن

اجعلیِ  :کُلی و اعبِثیبأُ. ةُعبثَت المرأَ
ــۀً  ــۀً و عبِیثَ آن زن از آمیخــتن دو [بکیلَ

اي زن، بیـامیز و  . چیز غذا درست کـرد 
یی بســاز، یعنــی آرد و روغــن یــا غـذا 

هـم بیـامیز و چیـزي     گندم و جو را بـه 
  . ]درست کن

. خوراکی که در وي ملخ کنند: عبِیثَۀ
 :ــب ــزش نَس ــۀٌ، . آمی ــالنٌ عبِیثَ ي أف

. مؤْتَشَب، یعنی فی نَسبه خَلْـطٌ و مغْمـزٌ  
 ِهمأخْالطُ: الناس .بِیثَۀٍ فی  جاءفالنٌ بع

فالنـی  [یر قد خُلطـا  شَعي برٍّ و أوِعائه، 
ــیدگی و  در نَســـبش آمیـــزش و پوشـ

 مـردم درآمیختـه از هـر   . بدگویی است
ــه ــه. گون ــی عبیث ــه فالن اش اي در کاس

  . ]شده آورد، یعنی گندم و جو آمیخته

یلَۀً واحـدة، و  نَالغَ ظَلَّتکبِیثَۀً و بع م
ــو  ــنم اذا لَأه ــقنّ الغ ــرَي ی ــاً أُخْ ت غنم

و هذا مثَلٌ، أصله . طالَتَفدخلت فیها و اخْ
ــ ــلُ بالس ــویقِ یبکَ و الس ــطــن األقمن م

آمیخته و یکـی   گوسفندان درهم[ل کَؤْفی
اي و آن هنگامی اسـت کـه گلـه    ،شدند

گوسفند به گوسفندان دیگري برخـورده  
و . و در آنها درآمده و آمیختـه گردنـد  

اش درآمیخـتن  این مثَلی است که ریشه
و جـو و روغـن، و   کشک و آرد گندم 

درست کـردن خـوراکی بـراي خـوردن     
  .]است
ادیـم و   دیوچـۀ [پشـم   متّۀ: عثَّۀ .عثث
  . ]پشم

ـ  . عثّ متّـه در افتـادن در   : عـثَّ ـُـ
 عثَیثَـۀٌ تَقْـرِم  : مثَل. وفعثَّت الص. صوف

ضْ. لَساجِلداً أمرَی ب للرجـل یـ تَج نْ أ دهِ
فی الشیء فال رَثِّؤَی قْیدـ  ر مـا  و رب. هعلی

در پشـم بیـد افتـاد    [قیل للعجـوز عثَّـۀٌ   
اي پوست نـرم   بیدچه ).پشم بیدزده شد(

ــازك را  را  ســخنایــن . خــورد مــیو ن
کنـد   که تالش مـی گویند مردي  ةدربار

گـاه  . تواندبه چیزي دست یابد ولی نمی
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  .]بید: گویندبه پیرزن هم می
إزاء  :لفُه، کما یقالمتْ: فالنٌ عثُّ مالٍ

اسـت، یعنـی    سـتوران فالنی بیـد  [الٍ م
: اســت، چنانکــه گوینــدهآن ةکننــد تبــاه

سـتوران   ةدهند و پرورشفالنی نگهبان 
  . ]است

اي که بر وي توده باالي ریگ: عثْعث
  . زمین نرم: عثْعثَۀ. نبات نباشد

. هو الرجلُ الکثیرُ التکشُّف: أعفَث .عفث
ـ کان الزُب: ثیحد فَـثُ   رُیمـردي کـه   [أع

زبیر أعفث . بسیار برهنه شود عورت او
  . ]بود

  . گیاهی: عنْکَث .عکث
علَثْـت  . آمیخـتن : علَثَ ـِـ. ثعلْ .علث

ــعیر ــرَّ بالش ــالن یأْ. الب ــلُف ــثَ و  ک العلیِ
ي خُبـزاً مــن حنْطَـۀٍ و شَــعیر   أالغَلیـثَ،  

نـان از  او . گندم را به جـو درآمیخـتم  [
  .]خوردآمیخته می گندم و جو درهم

و . آمیختـه همپنیر و مسکه به: عالثَۀ
هـر دو  [تَهما فهما عالثَۀ طْشیئَین خَلَ کلُّ

  چیـزي را کـه بـه هـم بیـامیزي عالثَــه      
  . نام مردي: . ]شوندمی

لَثَ الزَنْدورِ اذا لم: عنْـداً  . یتَلَثَ زو اع

رِي أم یـد  یـدرِ أ  ه و لـم أخذَ: رجمن الشَ
 یتَخَیـرْ  ثُ الزِنـاد، اذا لـم  فالنٌ یعتَل. یصلد

  . زنـــه آتـــش نـــداد آتـــش[منْکحـــه 
ــش ــهآت ــت و  زن ــت برگرف اي از درخ

دهد یا تنها بانـگ  ندانست که آتش می
ــدگیاو . ســر دهــد ــراي زن زن اش را ب

  .]گزیندزناشویی بر نمی
ممـا  ، المختلطـۀِ  رِجقطَع الشَ: أعالث

  یقْــدح بــه، مــن المــرْخِ و الیبِــیس     
هاي درختان گوناگون که با آنهـا  اخهش[

زنـه تـا   آتش بسازند، از چوبهاي آتـش 
  . ]چوبهاي خشک و ستبر

ــث  ــث و غَلَ ــگ و  : علَ ــختی جن س
  . بودن در حرب همیشه

زیـان و تبـاهی رسـانیدن    : عیـث  .عیث
ـ  ئْعـاثَ الـذ  . گرگ در رمه م نَب فـی الغَ

  . ]گرگ به گله زد[
چیزي جستن بـه دسـت در   : ییثعتَ

  . یتاریک
  فصل الغین 

. آمیختـه  هم مسکه و پنیر به: غَبِیثَۀ .غبث
مص: ثغَب .  

الی الغُبـرَة، و هـو قلـب     لَونٌ: أغْبث



 265/  اءباب الث  
  

 

رنگـی کـه بـه    [. مـص : إغْبِثاث. أبغَث
ایـن کلمـه مقلـوب أبغـث     . تیرگی بزند

  . ]است
ـ  . غَثاثَۀ و غُثُوثَـۀ  .غثث الغـر  : غَـثَّ ـَِـ
 غَـثَّ . ]الغـر [نـع  : غَـثّ و غَثَّـۀ   .شدن
یثٌ. اللحمغَـثَّ و أغَـثَّ   . فهو غَثٌّ و غَث

أغَثَّ الرجـلُ فـی   . فَسد و ردؤَ: حدیثُهم
نْطــه م ــد [ق ــر ش ــت الغ ــس آن . گوش پ

سخنشــان تبــاه و . گوشــت الغــر اســت
گفتار آن مـرد بیهـوده و   . بیهوده گشت

  .]ناپسند شد
ـ : أغَثَّ الرجلُ اللحم  . راه غثّـاً تَاشْ

. خرید گوشت را الغر[هزِلَت : ت الشاةُ
  . ]گوسفند الغر شد

یثَۀُ الجریم و خون جراحـت : رْحِغَث .
 :یثغَثَّ ـِـ. گوشت مرده، غَثّ و غَث :

اسـتَغَثَّه   و. خون از جراحت رفتن ریم و
هصاحـ : ب أغَـثَّ  . ه منـه و داواه اذا أخرج

الجو سالَ: رْح دیثَـۀٌ . أمو  فَ: فیه غَث سـاد
ـ سـاد ع یضا فَأیثَۀٌ غَث. مدةٌ دوسـتش  [ لٍقْ

ریم و خون را از زخم او بیرون کرده و 
ریـم و زرداب از زخـم   . درمانش کـرد 

. در آن تباهی و چـرك اسـت  . روان شد

  . ]تباهی خرَد
ثُّ علیه شیءغالیقول فـی  : فالن ال ی

هیچ چیـز بـراي   [ه کُرُتْنّه رديء فیأشیء 
چ فالنی بد و بیهوده نیسـت، یعنـی هـی   

شمارد تـا آن را رهـا   چیز را بیهوده نمی
  . ]ن بداردآکرده و دست از 

ــرَث .غــرث ـــ. غَ ــرِثَ ـَ . گرســنگی: غَ
غَرْثَـی و غَراثَـی و   : ج. گرسـنه : غَرْثان
ةٌ امـرأَ . ة غَرْثَی و نساء غراثٌامرأَ. غراث

ـ قي دأغَرْثَی الوِشـاحِ،   زن [ الخَصـرِ  ۀُیقَ
ریکی بـا  زن میان. گرسنه و زنان گرسنه

که ماننـد گرسـنگان کمـر و تهیگـاهی     
  . ]الغر و فرورفته دارد

ــرَّثَ . گرســنه گردانیــدن: ریــثغْتَ غَ
سگهایش را گرسنه نگـه  [ها جوع: کالبه

  . ]داشت
غَلَثْـثُ  . آمیخـتن : غَلَثَ ـِـ. غَلْث .لثغ

هـو  . فهو مغْلوثٌ و غَلیـثٌ . البرَّ بالشَعیرِ
یثَ  لُکُأْیه جو درآمیختمگندم را ب[الغَل .

ــت   ــه اسـ ــس آن آمیختـ ــان . پـ او نـ
  . ]خوردشده از گندم و جو می درست

ـ   طعام: مغْلوث و الـزُؤَان فیـه الم رد .
 ــقاء س : َــالت ــدبوغاً ب ــأ رِمم سر و بالب
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. خوراك آمیخته بـه خـاك و خاشـاك   [
مشکی که با خرماي رسـیده یـا نـارس    

  . ]پیراسته شده باشد
فـالنٌ  . ی جنگسخت: غَلثَ ـَـ. غَلَث

ـ : غَلثَ بفالنٍ لُـه لَزِمقاتـثٌ و   . ه یهـو غَل
اذا لَزِمهـا  : م فالنٍنَب بغَئْغَلثَ الذ .مغالثٌ

فالنی با فالنی درگیر شد و بـا  [یفْرِسها 
. پیکـار اسـت   او سـخت . او پیکار کـرد 

گرگ به گوسفندان فالنی زد، آنگاه که 
  .]گرگ به گله زند و آنها را بدرد

ــوث ــواث  .غ ــواث و غُ ــاد: غَ : . فری
 عاءه ود اهللاُ أجاب :قال الفراء. فریادرس

یأْت فی األصوات شیء  و لم :قال. غَواثَه
، مثل بکاء ی بالضمتأْما یبالفتح غیره و انّ

و بالکسر، مثل نـداء و صـیاح   أو دعاء، 
خـدا بـه درخواسـت و فریـادش     : فراء[

م از هم او گوید که هیچ کـدا . پاسخ داد
اسمهایی که داللت بـر صـوت دارد بـا    
فتحه نیامده است، جز این یکی، که این 

  . ]آیدهم با ضمه و کسره هر دو می
 ]بــه فریــاد رس[ثــاه وواغَ: ویــثغْتَ
  . گفتن

فریـاد  : استغاثَۀ. فریاد رسیدن: إغاثَۀ

  . خواستن
الـواو یـاء لکسـرة     صارت. ا: غیاث
ـ  ةدلیل کسـر واو به[ماقبلها  یش از آن پ

  . ]یاء شده است
  . اي از یمنقبیله: غَوث

غـاثَ  . باریـدن : . بـاران : غَیث .غیث
ثُ األرضباران بـه زمـین   [أصابها : الغَی

. الدغـاثَ اهللاُ الـبِ  . بارانیـدن : . ]رسید
ــاثُ  ــت األرض تُغ ــۀٌ و  . غیثَ ــی مغیثَ فه

خدا بر آن سرزمینها باران فـرو  [مغْیوثَۀٌ 
پـس آن  . مین بـاران خـورد  آن ز. بارید
 . ]خورده است باران

  فصل الفاء
ي أثُّ مـاالً،  فالن یقُ. کشیدن: قَثّ .قثـث 

ــرُّه  جــی [ی ــتوري فالن ــال س ــه دنب   را ب
  . ]کشیدمی

نَخْلٌ قَرِیثاء و بسـرٌ   :قال الکسائی .قرث
بغیر تنوین نوعی از خرماي : ، ممدود

 تَمـرٌ  :احِالجرّ بوأقال . مزهشیرین خوش
   .مد قَرِیثَا، بال
جِرِّیـث، و هـو ضَـرْب مـن     = قرِّیث

الساي از ماهی استن گونهآ[ک م[ .  
 . أسـرف : أقْعثَ الرجلُ فی ماله .قعث
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له العطزَ: ۀَیگـزاف   مـالش را بـه  [لَهـا  أج
بخشش خود را بـر او بسـیار   . خرج کرد

  . ]کرد
. سیل بسـیار : . باران بسیار: قَعیث

: سیارعطاي ب .  
حفَنْت لـه  : قَعثْت له قَعثَۀً: قال بعضُهم
ــۀً، اذا أع ــیطَحفْنَ ــیالًتَ ــ. ه قل ــن فجعلَ ه م

یـک مشـت بـه او بخشـیدم،     [األضداد 
پـس ایـن   . هنگامی که اندکی ببخشـی 

  . ]کلمه را از أضداد نهادند
 و. ي سـقَطَ أضَـرَبه فانْقَعـثَ،    :یقـال 

ثَ الحائأ، طُانْقَعله، مثـلُ من أص طَقَي س 
 فبـه آن کوفـت، آن هـم    : گوینـد [انْقَع

دیوار فروریخت، یعنی از جـا  . فروافتاد
  . ]کنده شد

  الکاف فصل
و . اراكة پخته از میـو نیک: کَباث .ثکب

و آنچه نارس باشد [یونع فهو برِیرٌ  ما لم
  . ]بریر است

گوشت [یرَ و أروح غَاذا تَ: محکَبِثَ اللَ
  . ]گرفت وي بددگرگون گشت و ب

  . انبوه شدن: کَثَّ ـُـ. کَثاثَه .کثث
حلۀٌی ـۀِ  . کَثَّۀٌ و کَثّاءیلحرجل کَـثُّ ال .

ــثٌّ ــوم کُ ــر : ق ــوه[کثی ــش انب ــرد . ری م
  . ]مردم بسیار. انبوه ریش

. سنگریزه و خـاك : کَثْکَث و کثْکث
  . !]خاك در دهانش[بِفیِه الکثکثُ 

  . انوعی از تره و گندن: کُرّاث .کرث
اندوه بر او [تد علیه اشْ: کَرَثَه الغَم ـُـ

. کـک : أکْرَثَـه . ]سخت و دشوار گشـت 
مـا یقـال   الیقال کَرَثَه و انّ :قال األصمعی

  . أکْرَثَ
تـره هـم   [ی بـه  أُبال ما: أکْتَرِثُ له ما

  . ]کنمبرایش خُرد نمی
گیاهی کـه بـر درخـت    : کَشُوث .کشث

  . ]پیچک[رود بی بیخ 
  فصل الالم

. درنگ کردن: لَبِثَ ـَـ. لَبث و لَباث .بثل
علی غیر قیاس، النّ المصدر مـن فَعـلَ   

قیاساذا لم ه التحریک     ـبمثـل تَع ،یتعـد
ــاً ــثٌ  . تَعب ــو البِــثٌ و لَبِ و قُــرِئَ . فه

ایـن  [ ، لَبِثـیِنَ »بِثیِنَ فیهـا أحقابـاً  ال«آیه
مصدر خالف قاعده است، زیـرا مصـدر   

الفعـل مکسـور    ثالثی مجرد الزم با عین
 نمونـۀ در ماضی، متحرك است، ماننـد  

این آیه به جاي البِث، بـا لَبِـث   . یادشده
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کننـدگان  درنگ«: هم خوانده شده است
  . ]»در آن براي روزگارانی دراز

  . فرمودن درنگ: بیث و إلْباثلْتَ
ألَـح  : ألَـثَّ علیـه  . ستیهیدن: إلْثاث .لثث

ــه  ــود   [علی ــت خ ــر خواس ــتیهید و ب س
مقیم بـودن  : . ]و زاري کرد پافشاري
تُلثُّوا بِـدارِ معجـزَةٍ    ال: حدیث. به جایی

ـ سـازي نمان  در سراي ناتوان: فرمود[ د ی
آنجا که ز کار و هنـر و علـم بمانیـد،    (

  . کک: لَثْلَثَ. ])نمانید
  . ددرَتَ: لَثْلَثَ و تَلَثْلَثَ فی األمر

فی تَلَثْلَثَ . تُهسبح: لَثْلَثْتُه عن حاجته
قْعاءرَغَ : الددر آن کار دودلی کـرد و  [م

او را از نیــــازش . کنــــدي ورزیــــد
وتــاب  ســتور در خــاك پــیچ. بازداشــتم

  . ]خورد
ــرُ  ــثَّ المطَ ــته  [دام : ألَ ــاران پیوس ب

  . ]بارید
ــ ــۀ .وثل : . سســتی و آهســتگی: لوث

ناقـۀ  . بـرانگیختن : . نوعی از جنـون 
ـ  : ذات لُوثَۀٍ ، ذات محکثیرةُ اللحـمِ و الشَ

پیه و گوشت، گول و  شتر پر ماده[هوجٍ 
  . ]مغز سبک

  . نیرو و قوت: لَوث
الثَ . دستار پیچیـدن : الثَ ـُـ. لَوث

دسـتار را  [عصـبها  : العمامۀَ علی رأْسـه 
هـو  . گرفتن پناه: . ]دور سرش پیچیـد 

ـ  ـ  : ییلُوثُ بِ او بـه مـن پنـاه    [ی یلـوذُ بِ
: الرجلُالثَ . گشتن گرد: . ]آورد می
 مرد چرخید[دار[ .  

درآمیختن و التفـات کـردن  : یاثإلْت .
الخُطُوب القلـمِ  أْسِالْتـاثَ بـرَ   و. إلْتاثَت 

ـ : و الْتاثَ فی عملـه  .شَعرَةٌ گامهـا  [ أَأبطَ
مویی به سـر قلـم گیـر    . هم درپیچید به

  . ]در کارش درنگ کرد. کرد
ـ  مـا : الثَ فـالنٌ  ما فالنـی  [س باحتَ

   .]درنگ نکرد
تیره کـردن  : . آلوده کردن: ویثلْتَ

  . آب را
جمـاعتی از هـر   : لَوِیثَۀ، علی فَعیلَـۀ 

  . قبیله
  . رو از فربهی مرد آهسته: ملَیث
ـ . سسـتی : لَوث یمد ثـاءبـاران  : ۀٌ لَو

  . آهسته
نّهـم  أ :یقال لألشراف. گیاه انبوه: لیث

بـه  [ي یطـاف بهـم و یـالثُ    ألَمالوِثُ، 
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ــالوِث، از : رگــوار گوینــدمهتــران بز م
آنکه مردم گردشان را گرفته و به آنهـا  

ــی ــاه م ــد پن ــالث. ]آورن ــی: م : ج. یک
  . و مالوِثَۀٌ یثُ، مالوِمالوِثُ

ة امـرأَ . تشنه: لَهثان. تشنگی: لَهثَان .لهث
  .]زن تشنه[لَهثَی 

  . ]تشنه شدن[لَهِثَ ـَـ . لَهث و لَهاث
 زبـان : . حـرارت تشـنگی  : لُهاث

بیرون آوردن سگ و جز آن، از تشنگی 
  .و ماندگی

إنْ «آیـه . کک:لَهثَ ـَـ. لَهث و لُهاث
» و تَتْرُکْــه یلْهــثْأ تَحمــلْ علیــه یلْهــثْ

اگـر دنبــالش کنـی زبــان درآورده و   «[
کند، اگر هم رهایش کنی بـاز  پارس می

  . ]»کندزبان درآورده و پارس می
ـ  : . شیر: لَیث .لیث وت نـوعی از عنکب

  .که به جستن گیرد مگس را
خویشتن را بـه شـیر ماننـد    : مالیثَۀ

هو . مفاخرت کردن به دلیري: . کردن
هو  :بوعمروأقال . ع من لَیث عفرِّینَجأشْ

ـ   :و قال األصمعی .األسد مثـل   ۀٌهـو داب
ــب الــی  ضالحربــاء یتعــرَّ للراکــب، نُس

    بلـد رِّینَ، و هـو اسـمفاو دلیرتـر از [ع 

ابـوعمرو آن را شـیر   . خوار استمورچه
اي ماننـد  اصمعی آن را جنبنده. داندمی

  دانـد کـه بـه سـوار     پرسـت مـی  آفتاب
ایـن جنبنـده منسـوب    . شودور میحمله

  . ]به عفرّین است که نام جایی است
  فصل المیم

مالیـدن دسـت بـه    : مـش = مـثّ  .مثث
  . یاهگیا  مندیل

] ربرا چیزي چـ [سبلت : بهمثَّ شارِ
نَتَح و رشَح، و الیقال : مثَّ النحی. مالید

 خیک روغن چربی پـس داد [فیه نَضَح .
تراوش یا چکـه  : گویندبه این معنا نمی

  . ]کرد
مثْمثَـت  . آمیختن و شورانیدن: مثْمثَۀ

أخَـذَه  . مزْمـزَه : مثْمثَـه . خَلَّطَتْـه : أمرَهم
ه و أقْبـلَ بـه و   رَّکَاذا ح: فَمثْمثَه و مزْمزَه

آن . آن زن کارشان را بـه هـم زد  [أدبرَ 
آن را گرفـت و  . را جنبانده و تکـان داد 

جنباند، یعنی آن را تکان داده و پـس و  
  . ا: مثْماث. مص: مثْماث. ]پیش برد

مالیدن و سودن چیـزي در  : مرْث .رثم
الکَها : عهی إصببِمرَثَ الص. آب تا گدازد

  . ]ش را مکیدکودك انگشت[
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صـبور علـی الخصـام    : ممرَثٌرجل 
ــگ و   [ ــمنی و جن ــکیبا در دش ــرد ش م

  . ]آویزش
: مغَثُـوا فالنـاً  . مرَثْتُه: مغَثْت الدواء .مغث
ــ ــوا . وه ضــرباً لــیس بالتشــدیدبرَضَ مغَثُ

دارو را [شـانُوه و مغَصـوه   : عرْض فالنٍ
او را نـرم  . در آب خیسانده و حل کردم

. ند چنانکـه دردش نگرفـت  و آهسته زد
دار کرده و زبان به آبروي فالنی را لکه

: مغثٌ من الرِجـالِ . گشودند اش بدگویی
   .]مرد بسیار پست و بدکار
 اذا أصابه المطرُ: کَلَأٌ مغیثٌ و ممغُوثٌ

ه رَفصخـورده چنانکـه بـر     گیاه باران[ع
  . ]روي زمین پهن شده باشد

درنـگ  : ـُـ مکَثَ و مکُثَ. مکْث .مکث
: مکْث و مکْـث . انتظار کردن: . کردن

  . ]درنگ[. ا
رزِیـنٌ  : رجل مکیـثٌ . تلبثَ: کَّثَمتَ

مـرد آرام و  . درنگ کرد و برجا مانـد [
  . ]استوار

  . درنگ کردن: مکِّیثَی، مثال خصیصی
کِّثاً صارتَمماً : متَلَوآرام و آهسته[م-

  . ]کار گشت

سـخنی   بـه چـرب  : لَثَ ـُـم. ملْث .ملث
 ةوعـد : . کسی را از کاري بازداشـتن 

تُـه ملَـثَ   یأتَ. زبان دادن کـه وفـا نکنـد   
تلطَ الظالم عند المغـرب  حینَ اخْ: الظالم

هنگـام   :درآغاز تاریکی نـزدش رفـتم  [
هـم   غروب که تاریکی و روشنایی بـه 

  . ]آمیخت
ـ . موث و موثان .موث سـودن  : ماثَ ـُـ

مثْت الشـیء فـی المـاء    . چیزي در آب
آن چیز را [أموثُه، فانْماثَ هو فیه انْمیاثاً 

در آب حــل کــردم، آن هــم بــه آب    
= مثْتُه أمیثُـه . ]آمیخته و در آن حل شـد 

  . مثْتُه
مثـل  . میـث : ج. زمین نـرم : میثاء .میث

  .نام دختري: . هیفاء و هیف
األرض ثَتو  : تَمی فَالنَـت ـرَتطاذا م 

رَب تزمین باران خورد و نرم و سـرد  [د
  . ]شد

  النون فصل
کاویـدن زمـین بـه    : نَبثَ ـُـ. نَبث .نبـث 
  . ]مانند کندن زمین[مثلُ نَبش . دست

خَبِیـثٌ  . خـاك جـوي و چـاه   : نَبِیثَۀ
  . ]پلید و پست[. تبع: نَبِیثٌ
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  . فاش کردن خبر: نَثَّ ـُـ. نَثّ .نثث
ــث ـــ. نَثی ــثَّ ـِ ــدن : نَ ــکترائی . خی

تـو  [أنت تَنـثُّ نَثیـثَ الحمیـت    : حدیث
ــس    ــی پ ــن چرب ــک روغ ــون خی   همچ

  . ]دهیمی
خـاك جـوي و   [جِیثَۀ، مثل نَبِیثَۀ نَ .نجث
بـدا  . من قبیحۀٍ رَهما ظَ: الخبرِ . ]چاي

خبر زشتی که [سرُّهم  رَهظَ: نَجِیثُ القومِ
راز قوم آشـکار  . آشکار و پراکنده شود

  . ]شد
یسـتَغیثُ بـه و   : فالنـا  فالن ینْجـثُ 

 یضـاً أیسـتَغْویه   :قال أبوعبیـد . یستَعویه
فالنــی از فالنــی یــاري و فریادرســی [

ابوعبید گویـد کـه بـه ایـن     . خواهدمی
ــت  ــز اس ــا نی ــی  : معن ــتار گمراه خواس

  . ]اوست
مثـل  . أنْجـاث : ج. غـالف دل : نُجث

  . خاکین نشانۀ: نَجِیث. طُنُب و أطْناب
مدن به چیزيپیش آ: تنجاثاس .  
لُّ و هو أقَ. دردمیدن: نَفَثَ ـُِـ. نَفْث .نفث

و هنَّ . »العقَد اثات فیفَّالنَ«هآی. من التَفْل
السو. رُواح اذا نَکزَت ،مُثُ السۀُ تَنْفیالح .

نَفْـث  [ نْ ینْفـثَ أال بـد للمصـدور   : مثَل

دمیدنی تند که کفـک  (تر از تَفْل آهسته
دمنــدگان در «. اســت) درآیــداز دهــان 

ــره ــدها گ ــا و پیون ــان  . »ه ــان زن و آن
و مـار هنگـامی کـه بگـزد     . افسونگرند

که بـه سـل    آن. ریزدزهر از دهانش می
اي جـز بیـرون   سینه دچـار اسـت چـاره   

ریختن چـرك و ریـم سـینه نـدارد، تـا      
این را هنگـامی گوینـد کـه    (بهبود یابد 

ــی از فشــار درد و انــدوه زبــان     کس
  . )]تلخ و درشت گویدبگشاید و 

ـ  . نَفَثْتَه من فیک ما: نُفاثَۀ لْأَلـو سی تَن
طما أُع واكیتُکهانَفاثَۀَ س . ـ و هو مـا ب ق ی

آنچـه از دهـان   [منه فـی فیـک فنَفَثْتَـه    
اگر از من کفک مسـواك  . بیرون ریزي

و آن  ،دهـم را هم بخواهی، به تـو نمـی  
چیزي است که هنگام مسـواك زدن در  

  شــده و آن را بیــرون  دهانــت جمــع  
  . ]ریزيمی

  . قومی از عرب: فاثَۀَبنونُ
خونی کـه  [ اذا نَفَثَه الجرْح: دم نَفیثٌ

  .]از زخم روان شود
: قـاث قیـث و انْت نْتَ. شـتافتن : نَقْث .نقث
  . کک
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غاز گردانیدن پشم کنانه را : نکْث .نکث
ــود   ــته ش ــاره رش ــا دوب ــاب : . ت ت

. ن عهدشکست: . بازگردانیدن از رسن
 :نام مردي .  

ــۀ فــالنٌ شــدید . کــار دشــوار: نَکیثَ
ي النفسأیثَۀ، النک .غَلَب یثَۀَ بعیرهفالن نَک :

ه فی السی مجهودأقْصیثَـۀَ فـی   . ریال نَک
و سرشـتی   فالنـی خـو  [ال خُلْـف  : قوله

فالنــی بیشــترین . نیکـو و اســتوار دارد 
تالش و تـوان شـترش را در رفـتن بـه     

شـکند  هرگز سخنش را نمی. کار گرفت
  ]. گذاردو زیر پا نمی

 ــم ــه ث ــالنٌ حاجتَ ــب ف ــثَ  طل انْتَکَ
فالنی نیازش [صرف الیها ي انْأي، ألُخْرَ

جست، سپس آن را واگذاشـت و  را می
  . ]به نیازي دیگر پرداخت

  فصل الواو 
مالی که از مرده رسد بـه  : میراث .رثو

ـ . کسی اء و أصله موراثٌ، انْقلبت الواو ی
اصل آن مـوراث بـوده   [لکسرة ما قبلها 

پـیش از آن یـاء    ةدلیل کسـر  که واو به
و أصـلُ التـاء   . کـک : تُراث. ]شده است

 تاء در اصل واو بوده است[فیه واو[ .  

وِرث، وِراثَۀ، إرث، بـاأللف المنقلبـۀ   
بـا الـف کـه منقلـب از واو     [من الـواو  

بـا  [و رِثَۀ، بالهاء المبدلۀ من الواو  ]است
ـ . ]هاء که مبدل از واو اسـت  : ورِثَ ـِـ

ـ  . میراث گـرفتن  ی، و ورِثْـت  ورِثْـت أبِ
الـواو مـن    ما سقطَتو انّ. یالشیء من أبِ

و کسرة و هما  المستقبل لوقوعها بینَ یاء
متجانسان و الواو م  تهما، فحـذفتضـاد 

مـن   الـواو  تسـقط  الکْتنافهما ایاها، و لم
ــلُ لو جویــاء ــین ی و فتحــۀ، و  قوعهــا ب

من ییعـرُ و ییسـرُ لتَقَـوي     الیاء تسقط لم
إحینِدأو . يباألُخْرَ ي الیاءها ا سـقوطُ م

أُطَمن ی و یسعلّۀ أُخْ عي ذکرناها فی رَفل
سـاد مـا   فَ بوجِی و ذلک ال. باب الهمز

ـ کْتَماثُـلُ الح  وزجنّه یقلناه، أل ممـع   نِی
دلیـل   واو در مستقبل به[لعلَّتین اختالف ا

یاء و کسره افتاده، چون این  آمدن میان
دو همجنسند و واو میـان آنهـا جـدایی    

 انـدازد، پـس چـون آنهـا واو را در     می
امـا  . اند، واو را هم انداختند میان گرفته

یوجلُ که واو میان یاء و فتحه  کلمۀدر 
 هـاي ییعـرُ و  در کلمه. افتددرآمده، نمی

ــا    ــدام از یاءه ــر ک ــون ه ــز چ ــرُ نی سیی
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. افتدبخشد، یاء نمی همدیگر را نیرو می
  هاي یطـأ و یسـع    اما افتادن یاء در کلمه

دلیل دیگري است کـه آن را در بـاب   به
ــه ــمهمــزه گفت ــا را  ،ای ــار م ــن گفت و ای

ــدبودن دو  نادرســت نســازد، زیــرا مانن
ــل   ــونی دالیـ ــین دگرگـ داوري در عـ

  . ])نیست روا: لساندر ( رواست
وه، و هم ورثَـۀُ  ثَه الشیء أبأور :یقال

پدرش آن چیز را بـرایش  : گویند[فالنٍ 
برنـدگان   به ارث گذاشـت، و آنهـا ارث  

  . ]فالنی هستند
او [لَه شریکاً علی ورثَتـه  خَأد: ورثَه

  . ]برندگانش کرد را شریک دیگر ارث
آن را مهتري [ راً عن کابِرٍتَوارثوه کابِ

  . ]ز مهتر دیگر به ارث برده استا
زمـین سـخت    پـاي بـر  : وطْـث  .ثوط

  .وطْس= زدن
جاي نرم که پاي فرو رود : وعث .ثوع

: . آســانی نتــوان رفــتن بــر وي و بــه
  .گرانسنگ شکستۀاستخوان 

ثَ القومعث : أوعقَعوا فی الوقـوم  [و
  . ]به ریگزار دشوار رو درافتادند

زن فربـه و  [ةُ اللحمِ کثیر: ة وعثَۀٌامرأَ

  . ]پرگوشت
الس ثاءعرِفَو :رنـج و سـختی   [ه قَّتُشَم

  . ]سفر
ــوثٌ  عوــل م ــاق: رج ــص الحن بِ س

ــاقص  [ ــژادش ن ــوهر و ن ــه گ ــردي ک م
  . ]باشد

ـ : أوعثَ فی مالـه  رَأسمـالش را  [ ف
  . ]گزاف خرج کرد به

ــث .ولــث ــدك: ولْ ــاران ان ــد : . ب   عه
   .اختیار و قصد نااستواربی

) رض(و منه قول عمـر . ولَثَ له عقْداً
ـ برَضَلوال ولْثُ عقْد لَ :لجاثَلیقِ ک ت عنُقَ

از آن . اي بـا او بســت پایــهپیمـان بـی  [
اگـر  : است سخن عمر به مهتر ترسـایان 

خاطر سستی و نااستواري پیمان نبـود   به
  . ]زدمگردنت را می

با چوبدستی [ضَرَبه : ولَثَه بالعصا یلثُه
  . ]شزد

  فصل الهاء 
  . شوریدگی کار و سخن: هنْبثَۀ .هبث
. شـتاب باریـدن بـاران    بـه : هثْهثَۀ .هثث

تْه لَأرس: هثْهثَت السحابۀُ بقَطْرِها و ثَلْجِها
ابر بـارانش  [ظَلَم : یهثْهثَ الوال. بسرعۀٍ
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فرمانـدار بـه   . شتاب و پربار بارید را به
  . ]مردم ستم کرد

و . أحمق: وس، مثال فردوسهلْب .ثهلب
  . ]نادان و زشتخوي[فَدم  :یقال
ـ  . چیزي اندك دادن: هیث و هیثان .ثهی
 :ــدن ــیش  . جنبی ــل ه ــبش و [مث جن

  . ]آشوب
هیشَـۀ   مثـلُ . گروهی از مـردم : هیثَۀ

 . ]مردم درآمیخته از هر دست[
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  باب الجیم
  

  فصل األلف 
 لُ الجـیم تُبـد : قال أبوعمرو بن العالء

من الیاء  رِّيو م یمدة، کما فی فُقَیالمشد
و علی و عشی و برْنی، قـالوا فُقَـیمج و   

جرْنو ب جشو ع جلو ع رِّجو من الیـاء  . م
تجی و بِالمخفَّفۀ فی مثل ح  تـیسی و أم

ـ   جی فی أشـعارهم حسج و بِـج و  و أمت
قـال  . ه قبـیح أمسجت و أمسجا، فهذا کلُّ

 لکـانَ  رده إنسـانٌ  وو لَ :یمرْالج بوعمرَأ
ذْمهجـاي   برخی از تازیان بـه : گوید[ اًب

آورنـد،  یاء مشـدد و مخفَّـف جـیم مـی    
هاي یادشـده، و اینهـا همـه    مانند نمونه

اگـر هـم    :جرمـی گویـد  . ناپسند اسـت 
گونـه تبـدیل یـاء بـه      د، اینکسی نپذیر

اکنـون  (جیم روشی در گفتار بوده است 

دانـش زبانشناسـی روشـن     یـۀ نیز بر پا
بـه یکـدیگر   جـیم   وشده که تبدیل یاء 

  .])یصص . شدنی است
ـ . أجِیج .أجج . زدن آتـش  زبانـه : أج ـُـ

 النار تجأجتجفتَأَج تیضـاً،  أ، و ائْتَج
  لَـتافـروختم، آن  آتـش را بر [علی افْتَع

ــه زد ــم برافروخــت و زبان : أجــوج. ]ه
دویــدن شــترمرغ چنانکــه : . روشــن

شـترمرغ  [أج الظَلیم . آوازي آید از وي
نــــر دویــــد و آوازي از دویــــدنش 

  . ]برخاست
قـوم در  [ الطتفی اخْ: القوم فی أجۀٍ

هم آمیخته و آواز سـخن و گامهایشـان   
  . ]یکی شده است

: ج. ش آنسختی گرما و سـوز : أجۀ
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ائْـتَج النهـار   . مثل جفْنَۀ و جِفـان . إجاج
گرمـاي روز بسـیار سـخت و    [ائْتجاجا 

  . ]سوزنده شد
  . مص: أُجوج. آب شور: أُجاج

أْیجوج أْو منـوعی از خلـق  : جوج .
هو یفْعـول و مفْعـول مـن     :قال األخفش

 األلف ها و جعلَعند من همزَ النارِ أجِیجِ
یهمـز و جعـل    مـن لـم   فیهمـا، و  أصلیۀً

ــ ــدتَینِ یق ــینِ زائ ــن  :ولاأللفَ ــأْجوج م ی
من مججـت، و همـا    یججت، و مأْجوج

هر کـه ایـن دو   : اخفش [غیر مصروفین 
کلمه را مهموز بخوانـد و الـف آنهـا را    
هم اصلی بداند آنها را بر وزن یفعول و 

همزه بخوانـد  مفعول گرفته، و هر که بی
انـد آنهــا را از  و الـف آنهـا را زایــد بد  

هـر دو  . یججت و مججت گرفتـه اسـت  
  . ]کلمه هم غیرمنصرف هستند

دمیدن بـوي  : أرِج ـَـ. أرج و أرِیج .أرج
  . خوش

 ينام مـرد : رجمؤَ. برآغالیدن: ریجأْتَ
  . که میان بکر و تَغْلب حرب انگیخت

و هـو  . شهرهاي فارس ]از[: أرجان
ان، و جازـ    معرّب ار  ففـی الشـعر مخفَّ

ان اسـت، کـه    [ الراءاین کلمه معـرّب ار
در شعر هم گاه بـا تخفیـف راء، أرجـان    

  . ]آیدمی
ــا : أزج .أزج ــوعی از بناه آزج و : ج. ن
آزاج .  

صـیف أمـج   . گرما و تشنگی: أمج .مجأ
  . سخت گرم ]تابستانی[

ـ  . أُنُوج .أنج آواز تاسـه کـه از   : أنَـج ـِـ
سـمع  و هو صوت ی. فربهی و گرانی آید

ـ    تـرِي السعمع التنفّس و هـو یمـن   ینُم
و آن بانگی است کـه همـراه دم   [الناس 

و بازدم از مـردم چـاق و فربـه شـنیده     
  . نع: أنُوج. ]شود

  فصل الباء
: ج. مـع . نـوعی از طعامهـا  : بأْجـۀ  .أجب
أْجاتب .  

بـه  : . کفانیدن ریش: بج ـُـ. بج .بجج
  . نیزه در خستن

تجما انْبشن، و قـد    یـمتُک مـن الس
ان تو از چربی چـاق و  رستو[أُ لَبجها الکَ

فربه شدند، و گیاه فراوان آنها را فربـه  
  . ]و پروار ساخت

جچشممرد فراخ: رجل أب . اءجعینٌ ب
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  . نام بتی: بجۀ. ]چشم درشت[
وقت خوابانیـدن  بانگی که به: بجبجۀ

  . کودك کنند
و ب باججباجـۀٌ رجل بمـرد فربـه   : ج

  . گوشت لرزان
  . گوساله: بحزَج .بحزج
، الضَـأْنِ  الدو هو مـن أو . بره: بذَج .بذج

 بچۀو آن [المعز  من أوالد ودبمنزلۀ العتُ
بـز   بچـۀ میش است، مانند بزغالـه کـه   

  . بِذْجان: ج. ]است
سپیدي سخت سپید و سیاهی : برَج .برج

چشـم  [. نـع : برْجـاء . سخت سیاه شدن
  . ]درشت و زیبا

یکــی از دوازده : . کوشــک: بــرْج
ــوعی از : ثــوب مبــرَّج. بخــش فلــک ن

  . ها که صورت برج باشد بر ويجامه
خـود را آراسـتن زن در نظـر    : تبرُّج

  . مرد
گیـري از  کـره  ةخمر[شیرزنه : إبریِج

  .]شیر و دوغ
  . مع. برده: برْدج .بردج
ـ . بعج .بعج ـ  : بعج ـَـ دن بـه  شـکم کفانی

ــارد ــ فهــو مبعــوج . ک عو بمــرد [ یج

ــه کــارد شــکم ــده ب ــج. ]دری عرجــل ب :  
گـویی  [نّه مبعوج الـبطنِ  أرفتار، کسست

  . ]شکمش پاره شده است
ــاجبِانْ . شــکافته شــدن شــکم [. ل: ع

ناگهـان بـه سـخن    . بسیار باریدن باران
  . ]درآمدن کسی

السحاب جعقِ: تَبدعن الو ابر [ انْفرج
  . ]بارانش را بسیار فرو ریخت

  المطـرُ األرض جعبـارش سـنگین   [ب
  . ]باران سنگهاي خاك را نمایان کرد

  . فراخی وادي: باعجۀ
. روشن شدن صـبح : بلَج ـُـ. بلوج .بلـج 

ــج الصــبح، و ــبلَّج بم بلَ ــبلَج و تَ ــیانْ  عنً
  . ]سپیده دمید[

لَّجضَ: تَبحک و هش . حبصب لَجنُ أبی
و کذلک الحـقُّ اذا  . مضیء شْرِقٌم: البلَجِ
ـ  الحـقُّ أبلَـج و الباطـل     :، و یقـال حاتَّضَ

 لَجرو  بـه رویـش خندیـد و گشـاده    [لَج
چنـین  . بامـداد روشـن و درخشـان   . شد

اســت حــقّ هنگــامی کــه پدیــد آیــد و 
حــقّ آشــکار و : گوینــد. آشـکار گــردد 

  . ]یره، و باطل گنگ و تاست درخشان
  . گشاده و روشن شدن: إبلیِجاج
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: . روشنی آخر شب: بلْجۀ و بلْجۀ
: أبلَـج . مص: بلَج. گشادگی میان ابروان

): ص(النبی ۀِفَحدیث أُم معبد، فی ص. نع
الو أبلججأ، ه شْرِقُهسـخن ام معبـد   [ي م

روي و ابـرو و    گشاده: در وصف پیامبر
  . ]چهره درخشان

او [بهجـۀٍ   هـو ذو . خـوبی : هجـۀ ب .بهج
  . ]خوب و شادمان است

خــوب و زیبــا و [بهــج ـُـــ . بهاجــۀ
  . ]سرزنده شدن

  . ]سرزنده و شادمان[. نع: بهیِج
ـ   نجهـی و أبنجهیب : ـرَّنیس . ــتجهأب

نباتُها : األرض هِجمرا شادمان ساخت[ب .
  . ]گیاه زمین تازه و سرسبز شد

سکۀ [ درهم . مع. ناسره: رَجبه .بهرج
  . ]ناسره ةنقر

: بـاجتْهم البائجـۀُ  . سـختی : بائجـۀ  .بوج
سختی و بالیی به آنهـا  [أصابتهم داهیۀٌ 

  . ]روي آورد
علیهم ب تأنْباجم جکَرةٌنْوائ :  انْفَتَقَـت

 واهبالهــایی ســخت بــر آنهــا [علــیهم د
  . ]فرود آمد

ـ لَ: وج البـرقُ بتَ مـ کَوانْ ع بـرق  [ فشَ

  . ]پیاپی درخشید
  فصل التاء 

ــ ــرُج .رجت ــۀ و أُتْ ــرنج: أُتْرُج ــح. ت ی کَ
  . تُرُنْجۀٌ و تُرُنْج :بوزیدأ

هو أجرَأُ من : مثَل. نام موضعی: تَرْج
ةٌ أل. ی بِتَرْجٍالماشدتـر  او بیباك[نّها مأْس

زیـرا تَـرْج   . زار اسـت  از ستوران بیشـه 
  . ]شیران است بیشۀ
ـ تَتَوجـه فَ . افسر: تاج .توج ـ : وجتَ سه ألْب

العمــائم تیجــانُ العــرب . التــاج، فلَبِســه
افسر بر سرش نهـاد، او هـم آن را بـه    [

  . ]دستارها افسران تازیانند. سر کرد
  فصل الثاء 

  . بانگ و فریاد گوسفند: اجؤَثُ .ثأج
 میانـۀ : . میان کتف و پشت: ثَبج .ثبج

  . ریگ بلندي: . هر چیزي
جثَب اذا جعلَهـا علـی   : ی بالعصاالراع

ــظَ ــلَه ــدی ره و جع یــن و ــارائه م  . ه
 ــالم ــاب و الک ــم: الکت ــه  ل ــبان [یبین ش

اش را پشت گـردنش نهـاد و   چوبدستی
ــت  ــوي آن آویخ ــتانش را از دو س . دس

ــیده   ــگ و پوش ــار را گن ــته و گفت نوش
  . ]ساخت
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  . پشت آمده بیرون: . پشت پهن: أثْبج
میه دأقْعی علی أطراف قَ: ثَبج الرجلُ

مرد بر سرینش نشسـت و پاهـایش را   [
  . )]مانند چمباتمه نشستن(بغل زد 

ـ . ثَج .ثجج روان کـردن آب، و  : ثَجج ـُـ
ج العـج  لُ الحأفْضَ: ثیحد. خون قربانی

 فریـاد بـرآوردن و    [و الثَج برترین حـج
  . ]بسیار خون قربانی روان کردن است

ســیالب [ســیله : يیج الــوادثَجِــ
  . ]کوهسار

اجلْنا زَو أنْ«آیه. باران ریزان: مطر ثَج
ــاً  ــاء ثَجاج ــرات م صعــن الم و از «[» م

ــاران  ــاي ب ــرو   ابره ــزان ف ــی ری زا آب
  . ]»ریختیم

ـ  . برف و باریـدن وي : ثَلَج ـُـ. ثَلْج .جثل
أثْلَـج  . التی أصابها ثَلْـج : أرض مثْلُوجۀٌ

ومنای . کما یقـال م ،تْنا السماءتْنـا  رَطَثَلَج
. امروزمان برفی شـد . گرفته زمین برف[

: آسمان بر ما برف بارید، چنانکه گویند
  . ]بر ما باران بارید

ـ . ثُلُوج خنـک شـدن دل و   : ثَلَج ـُـ
أنَّت ماطْ: یسفْثَلَجت نَ. آرامیدن از کسی

  . ]دلم آرام گرفت[

اذا کـان بلیـداً   : دارجل مثْلُـوج الفُـؤَ  
  . ]مرد گول و کودن[

رَفَح کَنـد تـا   [ الطینَ بلغَ: حتی أثْلَج
  . ]به گل رسید

  فصل الجیم
  . ناك زمین درشت سنگ: جرَج .جرج

رِججنبان شدن انگشـتري در  : ـَـ ج
  . انگشت

رِجج ل قَلَقٌ : وِشاحشمشیر یـا  [جائ
کمانی که در جاي خود استوار نباشد و 

  . ]خوردتکان ب
: جرْجـۀ . راه میانـۀ جـاده و  : جرَجۀ

مصـغّر نـام   : جـرَیج . جرْج: ج. خرجینه
  . مردي

 ِّعلی کـل . سر کاسۀسر و : جلَجۀ .جلج
بر هر سـري چنـین و   [کذا و کذا  جلْجۀٍ

  . جلَج: ج. ]چنان است
  .مهره: جاجۀ .جوج

  فصل الحاء 
درد شـکم گـرفتن   : حبِج ـَـ. حبج .حبج
بعیـر حـبِج، و   . را از خوردن عرفج شتر

إبل حبجی و حبـاجی، مثـال حمقَـی و    
  . ]کرده ورم شتر و شتران شکم[حماقَی 
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حـبج  . تیزدادن به دهان و بغل: حبج
: حبجـه بالعصـا حبجـات   . حبقَ: الرجلُ

مرد بـاد در شـکمش   [ه بها ضَرَبات برَضَ
او را چندین بـار  . پیچید و آن را در داد

  . ]با چوبدستی زد
رجل . آهنگ کردن: حج ـُـ. حج .حجج

اذا : حج بنوفالن فالناً. مقصود: محجوج
و هذا هو األصـل،  . الف الیهتأطالوا االخْ

االس ورِفتعمالُ فی القصد الی مکَّۀَ ثم تُع
ـ . کللنُس : ج. ا حـاج حججت البیت، فأنَ

حجــاج و  حـج، مثـال بـازِل و بـزْل، و    
حجِیج، کما یقال للغُزاة غَزِي، و للعادینَ 

 يدمردي که آهنگ او [علی أقدامهم ع
فرزندان فالنی اختالف میان خود . کنند

ایـن اصـل   . را نزد کسـی دیگـر بردنـد   
معناي کلمه است، سپس کـاربرد آن در  
آهنگ مکه کردن براي انجـام آیینهـاي   

ـ . آن شناخته شد س آهنگ کعبه کردم، پ
 یـک : حجـۀ . ا: حـج  .]من حاجی هستم

ـ   . بار حج کردن نّ ، ألواذّو هـو مـن الشَ
هایی  و آن از اندك کلمه[بالفتح  القیاس

است که مکسور آمده، زیرا مصدر مـرّة  
واحد است که قیاس آن بر فتحـه اسـت   

: ج. گوش نرمۀ: . سال: . ]نه کسره
ذوات : ج. مـاه حـج  : ذوالحجـۀ . حجج
جةالحدعالق ۀ، و ذوات .  

ة حاجۀٌ و نسوةٌ حواج بیـت اهللا،  امرأَ
ــنَ، و انْ   ججــد ح ــنَّ ق ــافۀ، اذا کُ باإلض

فتنصـب  . یحججنَ فهنّ حواج بیت اهللا لم
ـ البیت أل ا نّک تُرید التنوینَ فی حواج، الّ

نّه الینصرف، کما یقال هذا ضارب زید أ
، فتـدلّ بحـذف   أمسِ و ضارب زیداً غداً

نّه قد ضرب و بإثباته علی أالتنوین علی 
 خانۀ ةکنندزن و زنان حج[یضربه  نّه لمأ

ترکیـب اضـافی، هنگـامی     گونۀ خدا، به
و اگـر حـج نکـرده    . که حج کرده باشند

بیت منصـوب اسـت، زیـرا     کلمۀباشند 
حواج را باید منـون سـازي، جـز     کلمۀ

ــرف و    ــه غیرمنصـ ــن کلمـ ــه ایـ آنکـ
ــ تنــوین گونــه کــه همــان. ذیر اســتناپ
زیـد اسـت دیـروز     ةایـن زننـد  : گویی

، و )تنـوین ترکیب اضافی و بی گونۀ به(
 گونـۀ  بـه (این زننده است زید را فـردا  
آنچه بر ). ترکیب غیراضافی و با تنوین

حذف تنوین داللـت دارد آن اسـت کـه    
زید زده شده است، و آنچـه بـر تنـوین    
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 داللت دارد آن است که زید زده نشـده 
  . ]است

ــا  ــت فالن ججأح :اذا بثْع  جحــی ــه ل ت
  . ]فالنی را به حج فرستادم[

سـوگندي  [یمـینٌ للعـرب   : حجۀِ اهللاِ
  . ]است میان تازیان

  . ]برهان[معروف : حجۀ
جـت  غلبه کردن بـه : حجـه  . ححاج
بـر  [لَج فحج : مثَل. غَلَبه بالحجۀ: فحجه

برهان بـر   ، پس بهیکدیگر برهان آوردند
ــا  . او چیــره شــد ــدر ســتیزه کــرد ت آنق

مـردي   ةدربـار (سرانجام به حـج رفـت   
خـود دور و دورتـر    ةاست که از خانواد

آنکـه  شد تا اینکه بـه حـج رسـید، بـی    
 ةدربـار . شایستگی حج را داشـته باشـد  

جـویی او را بـه   کسی گویند که سـتیزه 
کاري بکشـاند کـه آهنـگ آن نداشـته     

ي جدلٌ، یعنـی  أجاج، رجل مح. )]است
: . ]سخت در سـتیزه [گوي مرد حجت

جهـت   میل فرو بـردن بـه جراحـت بـه    
بیماري که زخمـش  [فهو حجیج . عالج

میـل  : محجـاج . ]را با میل اندازه گیرند
   .جراحت

م : التَحاجبر یکدیگر برهـان  [التخاص
  . ]آوردن

  . استخوان ابرو: حجاج و حجاج
  . راه میانۀ: محجۀ

ــۀ جحجــتن  : ح ــاز رف ــایکی ب سپس
  . ]پس رفتن ، پسواپس گشتن[

آنهـا را  [حملوا علیهم ثم حجحجوا 
: . ]برانگیختند و خود پاپس کشـیدند 

  . قصد سخن کردن و بازایستادن
حنضل که صلب و سـخت  : حدج .حدج

ــدجت . یکــی: حدجــۀٌ. شــده باشــد أح
 ةدرخـت حنضـل میـو   [شجرةُ الحنظـل  

  . ]آوردسخت بر
هـودج و  [زنان  کژانه و محفّه: حدج

حدج : ج. بار: . ]زنان بر شـتر  ةکجاو
  . و أحداج

ت علیه الحـدج  ددشَ: حدجت البعیرَ
  . ]بر شتر کجاوه بستم[

  . حدائج: ج. حدج= حداجۀ
 چشم انـداختن بـر  : ]حدج ـِـ[حدج 

ـ دح. ماه بـه ر: حدجه ببصره. چیزي ه ج
بسهمٍ و حده بذَنْبِ غیرهج :تیز [ماه به ر

بـه او تیـر زد، و گنـاه    . به او نگریست
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  . ]دیگري را به او بست
ــتَ ــتن: دیجح ــدج. نگریس ــام : حنْ ن

  . مردي
  . تابان و روشن: محدرج .حدرج

ــه ــه و أحکَ: حدرجـ ــه فَتَلَـ آن [مـ
ــه( ــتوار   ) تازیان ــت و اس ــک تاف را نی

  . ]ساخت
  . ]مرد کوتاه[قصیر : جانٌرجل حدرِ

ضَـیقٌ کثیـرُ   : مکان حرَج و حرِج .حرج
» یجعلْ صدره ضَیقاً حرَجـاً «هآی. الشجر

ــاً«و  ــد و  . »حرِج حــۀ الو ــو بمنزل و ه
الوحد، و الفَرَد و الفَرِد، و الدنَف و الدنف 

ــوه بیشــۀ. جــاي تنــگ پردرخــت[  . انب

ـ  سینه« . »داش را تنگ و فشـرده گردان
هاي یادشده که معنایشان دو مانند کلمه

  . ]به دو یکی است
. تنگی و تنگ شدن: حرِج ـَـ. حرَج

 :بــزه . :دراز باریــک ناقــۀ . :
. چهارچوب بسته که مرده بـر وي نهنـد  

 :  سیاه شدن چشـم و سرگشـتن . :
بـر مـن   [حـرُم  : حرِج علی. حرام شدن
  . )]یا حرام است(حرام شد 

: . گروهــی از شــتران  : ۀحرَجــ

. حـــرَج و حرَجـــات: ج. درختســتان 
  . کک: حراج

ـ : الیه . آثَمه: أحرَجه او را [ه أَألْج
. افکنـد ) یا تنگـی و دشـواري  (به گناه 

  . ]فالنی را به پناه آوردن به او واداشت
  . تنگ کردن: تَحرِیج

  . ]از گناه کناره گرفت[ثَّم أَتَ: رَّجحتَ
 ةبهر: . ماهیگوش: . بزه: حرْج

سگ [مقَلَّد : کلْب محرَّج. سگ از شکار
ــه  ــد ب ــردن بن ــرْجج و  . ]گ ــرْج و ح ح
شـتر دراز   ماده[درازخانه  ناقۀ: حرْجوج

  . حراجیج: ج. ]و بلند
گلـو وقـت    ةغرغـر : حشْـرَجۀ  .حشرج

تردد : . مردن و تردد آواز در آن حال
  قــــــال . آواز خـــــر در حلــــــق 

آشـام  : هـو حسـی   حشْرَج :السکیتابن
درست آن چاه خرد در میان سـنگریزه  [

  .]است
. آب در حـوض  ةباقیماند: حضْج .حضج

ي أحضَــجت بــه األرض، . أحضــاج: ج
: النـار  . او را به زمین زدم: ت بهبرَضَ
قَأوآتش را برافروختم[تُها د[ .  

الرجلُضَانْح تَالْ: جغَه حدیث. باًضَب :
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ــا ــن ش مــأ ء ضنْحفلْی ــج ضنْحنْ یي أ، ج
از خشــم [قَّ شَــنْیو لْ ظیمــن الغَــ دتَّقــیفلْ

  هـر کـه   . برافروخت و بـر زمـین افتـاد   
خواهد خشمگین شود، پس از خشـم  می

چنان برافروزد که خود را بر زمین زنـد  
  .]پاره شودو تکه
ــج ــج .حفل ــگ زن: حفُلَّ ــه آن: . لن   ک
  .هاش با هم بسایدپاشنه
پنبه بیـرون کـردن   : حلَج ـُـ. حلْج .حلج

  پنبۀ[. نع: حلیج و محلُوج نٌطْقُ. از تخم
: حلّـاج . ]شـده  زده پنبۀ. کرده بیرون دانه
تخـت  : محلَج و محلَجۀ. کننده بیرون پنبه

  . آهن وي: محالج. حلّاجی
 لَجحبیننـا و  . سـاروها : لیلتَهم القوم

ـ [بینهم حلْجۀٌ بعیدة  شـب راه   همـۀ وم ق
  . ]میان ما و آنها راه دوري است. رفتند

خیک و  ةباقیمانده و فُشارد: حلیِجۀ
  . تر کرده باشند ويشیر که خرما در 

ــج ــیجحتَ .حم ــز: م ــتن تی : . نگریس
  . درچیزي خرد نگریستن

فَتَلَـه فَـتْالً شـدیداً    : حملَج الحبلَ .حملج
نـاي  : حمالج. ]ریسمان را سخت تابید[
  . م زرگرد

ــ .حــنج نَجــهح نَجأمالَــه: ه و أح . ــنَج أح
آن را [ یـه المخنَّـثُ  وِلْلَواه کمـا ی : کالمه

سـخنش را ماننـد   . کج کـرد و چرخانـد  
  . ]وتاب داد مردنما پیچ

عاد الی حنْجِـه و بِنْجِـه   . اصل: حنْج
: . ]به گوهر و تبـار خـود بازگشـت   [

. دل شـب : اللیلِ  .هر چیز میانۀدل و 
 ِکک: الظَالم .  

حاج و حاجـات  : ج. نیاز: حاجۀ .حوج
]جــوو ح[ ،جــوائ علــی غیرقیــاس،  و ح
و األصمعی ینْکـره  . نّهم جمعوا حائجۀأک

ـ  بخروجه عن القیـاس، و  ا فهـو کثیـرُ   الّ
حوائج نیز جمـع غیرقیاسـی   [تعمال االس

آن اســت، گــویی کــه حائجــۀ را جمــع 
عی ایـن  اصـم . بسته باشند نـه حاجـۀ را  

دلیل بیـرون رفـتن از قیـاس     جمع را به
پسندد، جز آنکه کاربرد آن فـراوان  نمی
   .]است

وجاءـ . حاجت: ح ما فی صي بـه  رِد
 ــاء ــو ال لَوج ــۀٌ ، و ال شَ رْیو ال م ک

در دلم هـیچ گمـان بـدي بـه او     [ بمعنًی
و ال  حویجـاء لیس فـی أمـرك   . ]ندارم

جاءیغَۀٌ لُویوکلَّمتُه فمـا . و ال ر   علـی در
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جاءو ال لَو جاءوفما: ح   داءـوس علی در
 ،ضاءیبِي ال قَأو ال بیحۀً و ال حدر [ۀً نَس

فرمانت نه دودلی و گمانی اسـت و نـه   
با او سـخن گفـتم، در   . فریب و نیرنگی

  . ]پاسخم نه بد گفت و نه خوب
ــوج ـــ. ح . نیازمنــد شــدن: حــاج ـُ

تکک :یاجإح .  
ل . الیه غیـرُه  . إحتاج: أحوج الیه

دیگـري او را  . به آن نیازمند شـد [. و م
  . ]به آن چیز نیازمند کرد

  فصل الخاء
: بهـا  . ضربه بهـا : خَبجه بالعصا .خبج

ــقَ  بــتی زد[ح ــا چوبدس ــا آن . او را ب ب
  . ]او را زد) ریسمان یا تازیانه(

سـم  جِ. گوارندگی غـذا : خَبرْنَجۀ .خبرج
رْنَجخَب :  متـن آسـوده و در نـاز و    [نـاع
  . ]نعمت
  . باد سخت درپیچان: ریح خَجوج .خجج

سر : . سخت گذشتن باد: خَجخَجۀ
ــش شــدن  ــدن [ در ک ــان ش   : . ]پنه

  . حال گشتنگرفته
ـ  الجملُ فی س اخْتَجمـع   : رهی ـرَعأس

شتر در رفتار خود شتاب کـرد و  [ تواءالْ

  . ]رفتاز راه به در 
ـ . خداج .خدج زادن پـیش از  : خَدج ـِـ

ـ : خَـدجت الناقـۀُ  . مدت وضع ت اذا جائَ
الوقت ها قبلَبولد .   لَـدو الو جفهی خـاد

کـلُّ  : حدیث. خَدیج و انْ کانَ تام الخَلْقِ
فهـی   أُ فیهـا بـأُم الکتـابِ   یقْـرَ  صالةٍ ال
 ،داجشـتر پـیش از    مـاده [ي نُقْصـانٌ  أخ

بـه  . اش را زاییـد ی بچـه نسـت سرآمد آب
اش خـدیج گوینـد،   شتر خادج و به بچه

هـر نمـازي   . هرچند سالم و رسیده باشد
حمد را نخوانند خـداج  ة که در آن سور

  . ]است، یعنی نارساست
أخْدج ـ : الناقـۀُ ت ت بولـدها  اذا جائَ

أی الخَلْقِ، و انْ کانت ـ ناقص ـۀً امو . ه تام
ــدج و الناقــۀُ ــد مخْ ــدج الول و فــی . مخْ

رض(حــدیث علــی :(ــد الی جــد ي أ، مخْ
د ناقالی نـارس زاییـد،    بچۀشتر  ماده[ص

بارداري را به پایـان بـرده    ةهرچند دور
ــد ــارس. باش ــتر را ن ــه ش اش را زا و بچ

) ع(در ســخنی از علــی. نــارس گوینــد
دسـت،   کوتـاه : کسی آمده اسـت  ةدربار

  . ]یعنی نارسا در کارها
ــدجت ا ــیفَۀُأخْ ــا : لص ــلَّ مطرُه اذا قَ
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  . ]باران تابستانی کم بارید[
  . بازو و ساق زن سطبر: خَدلَّجۀ .خدلج
بیرون : خَرَج ـُـ. خُروج و مخْرَج .خرج
خَـرَج  . جاي بیرون شدن: مخْرَج. شدن

به جـایی  [مخْرَجاً حسناً، و هذا مخْرَجه 
  . ]نیک بیرون شد، و این برونشو اوست

بیـرون  [. م. مص: و المخْرَجراج إخْ
المفعولُ و الموضع و : و المخْرَج. ]کردن
قٍ، و هـذا    . الوقْتـدص خْـرَجی منأخْرَج

خْرِجه، و هو مخْرَجشـده،   بیرون برده[ م
مرا بیرون بـرد  . جا و هنگام بیرون بردن

بردنی بـه راسـتی و نیکـویی، و     بیرون
ایـــن اســـت جـــاي آن، و اوســـت    

  . ]دهبرن بیرون
از خود بیرون آوردن: تخراجاس . :

  . بیرون آوردن خواستن
ـ : ج. بـاج : خَرْج و خَـراج  راج و أخْ
  . أخاریج و أخْرِجۀ

خْل. بیرون شدن: خَرْجخالف د . :
. ابر کـه برآیـد  : . نام جایی در یمامه

ابر خـوبی برآمـد و   [سنٌ ح خَرَج له 
  . ]کک: خُرُوج. پیدا شد

. آوردن و برسـاختن  بیـرون : ریجخْتَ

ه فی األدخَفتَ بِخَرَّجرَّج .  ـرِّیجو هو خ
بـه او  [ی مفعـول  فالنٍ، مثال فسیق، بمعنَ

او . ادب آموخـــت، او هـــم فراگرفـــت
  . ]فالنی است آموختۀ دانش

اذا خَرَجت علی خلْقَۀِ : ناقۀ مخْتَرِجۀٌ
شـتر نـر    نۀگـو  شتري که به ماده[الجمل 

  . ]باشد
ــرْج ــ: خُ ــه بالفارِ. اردانب ــو من ۀ سی
ــه  ــان   [خُرْجین ــه در زب ــن کلم و از ای

خرَجۀ، مثـل  : ج. ]فارسی خرجینه است
  . جحر و جِحرَة

ــراج ــش: خُ ــر روي   ری ــدگی ب دمی
  . پوست

کثیـرُ الخُـروجِ و   : رجل خُرَجۀٌ ولَجۀ
. مرد بسیار دررونده و درآینده[الولوجِ 

  . ]شورشگر بر شاه
به نفـس خـود مهتـر    که  آن: یجِخارِ
 ةمرد بـزرگ از خـانواد  [اصالت شود بی

یکی از گروهی که ایشان را : . ]گمنام
  . بنوالخارجیۀ گویند

و هـی   أسرَع من نکـاح أُم خارِجـۀَ  
العرب کـانوا   لِت کثیراً من قبائدلَة وامرأَ

کْحفتقول ن ،طْبو خارجۀُ . یقولون لها خ
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 پیوندتندتر از [من هو یعلَم م ابنُها، و ال
او زنی بود که بسـیاري از  . با ام خارجه

هاي تازي را زاییده اسـت و تـا از   قبیله
گفــت کردنـد، مـی  او خواسـتگاري مـی  

پســر او بــود، از  جــهو خــار. پــذیرفتم
  . ]پدري ناشناس

ش أخْـرَج،  بکَ. سپید شدن سیه: خَرَج
ــو ظَ ــرَجِ ل ــینُ الخَ ب ــرَج ــوچ [ یم أخْ ق
  . ]سپید سپید، و شترمرغ نر سیاه هسیا

یجاج، مثل خَرَج و خَرْجاء مـن  إخْرِ
 الشــاة التــی ابرِی ضَّــتالهــا مــع  ج

ماننـد گوسـفندان سـیاه و    [الخاصرتَینِ 
اي اسـت کــه پاهــا و  سـفید نــر و مــاده 

  . ]پهلوهایشان سفید باشد
لَ بعضَه أْکُنْ تَأ: تَعرْۀِ المیریج الراعخْتَ

بعضاً و تترك .ۀٌأرخَرَّجتُهـا  : ض مالتی نَب
ـ عام فیـه تَ . فی مکان دونَ مکان ریج، خْ

ــدب أ و ج ــب صــده [ي خ چریــدن چرن
بخشی از چراگاه و رهـا کـردن بخشـی    

زمینی کـه جـایی از آن گیـاه    . دیگر را
. گیـاه باشـد   روییده و جـاي دیگـر بـی   

سالی که هم فراخی در آن باشـد و هـم   
  . ]تنگی

و هـی لُعبـۀ للعـرب     .بازیچه: خَریج
راجِ مبنیاً علی الکسـر، مثـال   یقال لها خَ

اي است تازیان را کـه   آن بازیچه[قَطامِ 
. راجِ گوینـد، مبنـی بـر کسـره    به آن خـ 

  . ]کک: الخَراج و التَخْریج
انگشــتان در روي کســی : مخارجــۀ

: درســـت آن[وقــت جنــگ    زدن بــه 
زدن بـه انگشـتان بـا    مساهمت و قرعـه 

  ]. یکدیگر
روي جنگ  به دو گروه روي: تَخارج
در یـــک کـــار : درســـت آن[کـــردن 

گروهی، هر کسی دانگ خـود را برابـر   
  . ]دانگ دیگران پرداختن

ــرْفَج .خــرفج . عــیش فــراخ: عــیش مخَ
قـالوا  . کَرِه السراویلَ المخَرْفَجـۀَ : حدیث

ــی تَ ــی الت ــه ــدمینِ   عقَ ــر الق ــی ظَه عل
ــراخ را   [ ــاد و فــ ــلوارهاي گشــ شــ

زیرا آنها بـه پشـت   : گفتند. ندیدپس نمی
  . ]کنندپا گیر می

 قبیلـۀ : . بـاد جنـوب  : خَزْرج .خزرج
و هی األَوس و الخَزْرج ابنا قَیلَۀَ، . انصار

 قبیلـۀ انصار دو [و هی أُمهما نُسبا الیها 
أوس و خزرج بودند، دو پسر قَیلَـه کـه   
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  . ]مادرشان بود و به او منسوب بودند
نـوعی از بیمـاري   : خَفج ـَـ. خَفَج .خفج

شـتر  [. نـع : بعیـرٌ أخْفَـج  . که شتر را بود
  . ]کژپاي

 جو خُنــاف کــودك بــا : غـالم خُــنْفُج
ــه[گوشــت  ــۀ. ]فرب ــه: خُفاج   اي از قبیل

  . عامربنی
کشـیدن و بیـرون   : خَلَج ـِـ. خَلْج .خلج

آن را [ خَلَجه و اخْتَلَجـه بمعنًـی  . ردنک
  . ]کشید و برکند

ـ  . وج و خَلَجانخُلُ چشـم  : خَلَـج ـُِـ
  . پریدن

ــتــه و اخْتَلَج طــارت : خَلَجــت عینُ
 اشـاره کـردن بـه   : . ]چشمش پریـد [

بـا چشـمش   [خَلَجه بعینـه  . چشم و ابرو
. مشـغول کـردن  : . ]به او اشاره کـرد 
کارهاي دنیـا  [شَغَلَتْه : خَلَجتْه أُمور الدنیا

خَلَجـت  . ]سرگرم و گرفتـارش سـاخت  
فهی خَلوج، و هـی  . ت ولدهامطَفَ: ناقۀَال

لَّ لذلک لبنُهـا  التی اخْتُلج عنها ولدها فقَ
اش شــتر را از شــیردادن بــه بچــه مــاده[

ــتم ــاده. بازداش ــه   آن م ــت ک ــتري اس ش
اش را از خوردن شـیرش بازدارنـد،    بچه

: خَلَجتُـه . ]و بنابراین شیرش کـم شـود  
  . ]شبا نیزه زدم[طَعنْتُه 

خْلُوجالطَ: ۀمعالی ـ نَۀُ ذات ینِم و ذات 
. نیـزه زدن بـه راسـت و چـپ    [ الشمالِ
ــه ــه: خَلَج ــرأْي :. ]طَعنَ ــالم ال صیب 

  . ]درست اندیشۀ[
ـ  . خَلَج درد اسـتخوانها از  : خَلـج ـَِـ

. پریـدن چشـم  : . ماندگی و کوفتگی
  . ]پرد چشمی که می[فهی خَلجۀٌ 

تَفَکَّـک و  : هتیتَخَلَّج المفلوج فی مشْ
 بوتـا  مفلوج در رفتـارش پـیچ  [لَ مایتَ

  . ]خورد و کج و کوله شد
ـ   فـی ص تَخالَجرِد  اذا : ي منـه شـیء

ــ ــینه[ت کْکَشَ ــان در س ــه گم ام از او ب
  . ]بودم

ــج ــرب : خُلُـ ــی از عـ : . گروهـ
  . کشتیهاي خرد

شاخی از دریا و جـوي : یجخَل . :
. بزرگ کاسۀ: . سنر :. جوي کرانۀ

  . لُجخُ: ج
  فصل الدال 

و أیج دیابِ: ج. مع. فار. دیبا: دیباج .دبج
ه مشددا کمـا  أصلَ نْ تجعلَأعلی . یجدبابِ
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دبابیج جمعی است کـه  [قلنا فی الدنانیر 
  . ]در آن اصل کلمه را دباج گرفته باشی

: تـانِ دیباج. ]چهـره [روگاه : دیباجۀ
  . دو رخسار
ـ  :السکیتقال ابن بما بالدار دي أ، یج

فــی الجــیم و  أبوعبیــدةو شــک . دأحــ
ـ  :قال الجوهري. الحاء عنـه فـی   لْأَس ت

مـا   :البادیۀ جماعۀً من األعراب، فقـالوا 
ــا  ــی، و م بــدار د ــک  بال ــی ذل   زادوا عل

دبیجـی در خانـه نیسـت،    : السکیتابن[
ابوعبیـده  . کس در خانه نیستیعنی هیچ

بـا جـیم   در اینکه این کلمه به این معنا 
ــوده اســت  ــا حــاء باشــد در گمــان ب . ی

من در بیابان از گروهـی  : جوهري گوید
ایـن کلمـه    ةنشـین دربـار  تازیان بیابان

دبـی گفتنـد    ،آنها به جاي دبیج. پرسیدم
  .]و چیز دیگري بر آن نیفزودند

  . تیرگی و تاریکی: دجۀ .دجج
  ـوجِیجو لیـل د وججیناقـۀ  . لیلۀ د

. وادالس شدیدةُ: و بعیر دجوجِی دجوجیۀ
منبســطۀٌ علــی األرض : ناقــۀ دجوجــاةٌ

شـتر و شـتر    مـاده . شب بسیار تاریـک [
شتر درازکشیده و  ماده. رنگ بسیار تیره

  . ]شده روي خاك پهن
فـی   شـاك : و مـدجج  مدججرجل 

تَ. الحالسدجه   جـکَّتفـی ش :ـ د لَ فـی  خَ
سالحش  همۀ. مسلّحمرد سراپا [سالحه 

  . ]را به تن کرد
الســماء ــت ججد : ــت مآســمان [تَغَی

  . ]ابري شد
. نرم رفـتن : دج ـِـ. دجِیج و دججان

یـدبونَ  : مرَّ القوم یـدجونَ علـی األرض  
فی السالیقـال هـذا    :السکیت قال ابن. ری

نرمــی بــر زمــین راه  قــوم بــه[للواحــد 
فعل بـراي یـک نفـر     این: گوید. افتادند

  . ]رودبه کار نمی
قـالوا  . هم الحاج و الداج. هم الداجۀُ

 مـا : حـدیث . الداج األعوان و المکارون
ـ  م تکْرَتَ . ا أتَیـت ن حاجۀٍ و ال داجـۀٍ الّ

الء الـداج و  هؤُ. مخفَّف و إتْباع للحاجۀ
  ــاج ــوا بالح ــه [لیس ــا دنبال روان و آنه

داج همان همراهـان  : ویندگ. ستوربانانند
هـیچ انـدك و بسـیاري    . و ستوربانانند

. آوردم )بــراي شــما(نمانــد جــز آنکــه 
. تشدید، تبع حاجۀ اسـت داجۀ، بی کلمۀ

. اینها باربر و ستوربانند، حاجی نیسـتند 
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او  حـج نکـرده  : ما حج ولکـنْ دج : یقال
   .]تجارت کرده است
ال و فتح الد. ماکیان: دجاج و دجاج

 بـا دال مفتـوح شـیواتر اسـت    [أفصح[ .
للذکر و األُنثی بالهاء علی . یکی: دجاجۀ

نّه واحد من جنسٍ، مثل حمامۀ و بطَّـۀ  أ
مذکر و مؤنث با هاء اسـت، بـا اینکـه    [

یکی است از یـک جـنس، ماننـد یـک     
  . ]کبوتر و یک مرغابی

  . یک زغوته ریسمان: دجاجۀ
: . تاریــک شــدن شــب: دجدجــۀ

  . بانگ کردن مرغان را
گرد گردانیدن : دحرَجۀ و دحراج .دحرج

ــزي را ــدحرَج . چیــ ــه فتَــ دحرَجتُــ
: مـــدحرَج. ]چرخانــدمش و چرخیـــد [

  . چیزي گرد
حۀدـل  : رُوجعآن [گویک سرگین ج

  . ]سرگین که گوگال گرد بکند
. رفـتن : درج ـُـ. دروج و درجان .درج

مضَی : درج. شَیم: ضَبدرج الرجلُ و ال
لو. یلهبِس القوم جرجوا درانْقَرَضـوا : انْد .

ي أکـذب  أأکْذَب منْ دب و درج، : مثَل
األحــاء ــوات  ی ــاد [و األم ــرد راه افت . م

. بـه راه خـود رفـت   . سوسمار راه افتـاد 
دروغگوترین . قوم نیست و نابود شدند

ــت و آن آن ــه راه رف ــت  ک ــه درگذش  ک
ــوترین ( ــۀدروغگـ ــدگان و  همـ زنـ

  .)]مردگان
ــال األصــمعی  درج الرجــلُ، اذا  :ق

مـرد نـابود شـد،    : گوید[یخَلِّف نَسالً  لم
  .]یعنی فرزندي از خود به جا نگذاشت

رالناقۀُ و أد تجردجت :  تاذا جـاز
اذا کانـت   . ۀَ و لم تُنْتَجنَالس راجـدفهی م

بچـه    السـ   شتر یـک  ماده[تلک عادتُها 
ــد ــد و   . نزایی ــین باش ــواره چن ــر هم اگ

میان بچه بزاید او را مـدراج   در سال یک
  . ]گویند

الکتاب رجتطَ: أدونوشـته را  [تُـه  ی
  . ]درپیچیدم

ره الی کـذا و ده بمعنًـی   جرجـتداس :
او [أدناه منه علی التدریج، فتـدرج هـو   

را اندك اندك به آن نزدیـک کـرد، او   
  . ]شد هم نزدیک
بــاد  [ ریــح  . بــاد تیــز  : دروج
ــدوتیز ــدح . ]تن ق ]ــنام ــده و  دش دهن
  .]تیر قمار تیز. تندزبان ةکنند سرزنش
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  . جاي رفتن و گذشتن: مدرجۀ
الضَــب جرــلِّ د رجعــت . طریقَــه: خَ

ـ الی الطریق الذي جِ: درجِی از [ت منـه  ئْ
راهـش را بــاز  ( راه سوسـمار بیـا کنــار  

از همان راهی که  .)بیرون گذار تا بیاید
ــرُق أأدراج، : ج. ]آمــدم بازگشــتم ي طُ

  . ]راهها[
: ج. پایگاه: . درج: ج. پایه: درجۀ
  . درجات

پایـه،  [درجۀ، و هی المرقاة = درجۀ
  . نوعی از سنگخوار: . ]پله

. نـورد نامـه  : . کاغذ نبشـته : درج
آن را [ فی طَیـه : تُه فی درجِ الکتابذْأنْفَ

  . ]در الي کتاب نهادم
د بذَه راجـه أدراً  أ، یـاحِ الرِ مـدي ه

  . ]خونش به باد رفت[
زنان که پیرایه  طبلۀدوکدان و : درج

  . و جواهر در وي نهند
و شیء یدخَلُ فی أهی خرْقَۀٌ : درجۀ

یاءها فَتْرأَالناقۀ ثم تَ حه فتَظُنُّه ولدهشَمم .
الناقۀُ ولـد   نْ تَرْأمأاذا أرادوا  :بوزیدأقال 

غیرِها شَـدوا أنْفَهـا و عینَیهـا و حشَـوا     
حیائَها مشاقاً و خرَقاً فیترکونهـا أیامـاً،   

 م مثـل المخـاضِ، ثـم   ها لذلک غَفیأْخذُ
یرُخْالرِباطَ عنها فتَ لُّونَحرَقُ جذلک الخ 

ـ  . نّـه ولـد  أي رَو هی تَ ـ فـاذا ألْقَتْ وا ه حلُّ
عینیها و قد هیئُوا لها حواراً فیدنُونَه الیها 

و یقال للذي یشَد . همأَرْتَفتَحسبه ولدها فَ
د بـه أنْفُهـا   شَالذي ی به عیناها الغمامۀ، و

و آن [الذي یحشَی به الدرجۀُ  الصقاع، و
پوست یا چیز دیگري است که در فـرج  

د و گمـان  شتر گذارند تا آن را ببوی ماده
برد که فرزنـدش اسـت و بـه آن انـس     

ــرد ــد. گی ــه   : ابوزی ــد ک ــون بخواهن چ
دیگـري مـأنوس    بچـۀ شتري را به  ماده

بندنـد و  سازند، بینی و چشمانش را می
هاي پوسـت  اي کتان و کنف و تکه پاره

گذارند و چند روز آن را  در فرج او می
کنند تا اینکـه احساسـی ماننـد    رها می

دهـد، آنگـاه    دست میدرد زایمان به او 
پوستها را باز کـرده   آن تکه رشتۀبند و 

 بچـۀ ، و او آنهـا را  آینـد و آنها بیرون 
آنهـا را بیـرون   و چون  ،پنداردخود می

چشمانش را بـاز کـرده و بـانگی     افکند
سـازند و آن را بـه او   هم براي آن مـی 

شـتر   گونـه مـاده   این به. کنند نزدیک می
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داشـته و  خـود پن  بچۀرا  )مادرمرده( آن
بـه آنچـه بـا آن    . گیـرد  به آن انس مـی 
بنـد، و بـه    بندند چشـم  چشمانش را می

پـوش و   بندند روياش را میآنچه بینی
پوسـتها درجـۀ    بنـد، و بـه آن تکـه    چانه

  . درج: ج. ]گویند
ــۀ اجراج و درــان  : د ــوعی از مرغ ن

. نث= مذ. رنگین چون تذرو و مانند آن
ــ  ــانُ لل ــتص الحیقُط ــا و یخ و [ذکر منه

  حیقطــان تنهــا بــه نــر آنهــا گفتــه      
  . نام جایی: دراج. ]شودمی

  .ناكزمین دراج: أرض مدرجۀٌ
حالت به رفتن آمدن کـودك  : دراجۀ

  . خرد
فـراخ و سـیاه نیـک شـدن     : دعج .دعج

  . سیاهی چشم
ـ . دعجاءعینٌ  عرجل أد چشـمک  [ج

چشـم   مرد درشـت . درشت و بسیار سیاه
  . ]چشم و سیاه
ــرب و ــمی  العـ ــاقِالم لَوأتسـ  حـ

جاءعشْـرینَ   ، و هی لیلۀُالدو [ثَمانٍ و ع
تازیان شـب نخسـت کـاهش و ناپدیـد     
شدن مـاه را دعجـاء گوینـد کـه شـب      

بیست و هشتم مـاه اسـت، شـب دوم را    
سرار گویند، و شب سـوم را فَلْتَـه کـه    

  . ]ام ماه استشب سی
نام : دعلَج. نرفتن و آمد: دعلَجۀ .لجدع

  . اسبی
  . ا: دلَج. به اول شب رفتن: إدالج .دلج
دلْجـۀ و  . به آخر شب رفـتن : الجدا
  . ا: دلْجۀ

ـــ . دلــوج ــج ـُ دلــو آب از چــاه [دلَ
: دالـج . ]برگرفتن و در حـوض ریخـتن  

موضـع  : مـدلَج و مدلَجـۀ  . کننده دلو تهی
. دلو تهی کردن چون حـوض و جـز آن  

جلداي از کنانهقبیله: م.  
وحش و سبع، مثل تَولَج  خانۀ: دولَج

  . ]کنام جانوران وحشی[
درآمدن و استوار : ]دمج ـِـ[دموج  .دمج

دمج الشـیء و انْـدمج و   . شدن به جایی
و اد جمادرجهـذا اذا   کلّ :قال أبوعبید .م

ـ  دخلَ فی الشیء و آن چیـز  [تترَ فیـه  اس
. گري درآمـد و اسـتوار شـد   در چیز دی

اینها هنگـامی اسـت کـه     همۀ: ابوعبید
دیگـري درآیـد و در آن   چیزي در چیز 

  .]پنهان شود
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جمنْدل مر : نَصودةپیکان و سرنیز[م 
  . ]گرد

ــه  ــدامجوا علی ــاونوا : تَ ــد او [تع ض
  . ]همیاري کردند

جلیل دام : مظْلشب تیره و تار[م[ .  
و منـه  . کردن با کسیمدارا : مدامجۀ

نّـه فـی   أالصلْح الـدماج، و هـو الـذي ک   
و از آن [و یقال هو التام المحکم . فاءخَ

سازشی که گویی در پنهـانی رخ  : است
همان است کـه درسـت   : گویند. دهد می

دامجتُه، أي أریته أنَّنـی  . و استوار است
نشـانش  : مجامع لهموافقٌ له فیما یرِید، 

  . ]با او هماهنگ و همراهمدادم که 
الشیء تجماذا لَفَفْتَه فـی ثـوب  : أد .

جمدـۀٍ   : المالسمـع م جرـدالم . جمـدالم :
. اي پیچیـدم  آن چیز را در جامـه [القدح 

آنچه صاف و نرم در چیـز دیگـري جـا    
  .]تیر قمار. داده شود

: مـدملَج . بازوبند: دملُوج و دملُج .دملج
رــد لَــس الماألم ــوار و  [ج ــرم و هم ن
  . ]ساخت خوش

شـتاب   گام نزدیـک و بـه  : دهمجۀ .دهج
  . نهادن

  . مع. فار. شتر دوکوهانه: دهانج .دهنج
نــوعی از جــواهر کــه آن را : دهــنج

  . ]اي زمرّدگونه[دهنَج خوانند 
  فصل الذال 

به دم درکشیدن آب : ذَأَج ـَـ. ذَأْج .ذأج
ــخت ــ: . را س ــاره ک ــک و پ ردن مش

  . دمیدن در وي
مشک پاره [ ترَّقَخَتَ: ت القرْبۀُجإنْذَأَ

 . ]شد
  فصل الراء 

ـ  . گولی: رباجۀ .ربج ة و هـی بو آن [الد
  . ]کندي ذهن و کودنی باشد

  .کلیدان: مرْتاج. بند در: رِتاج .رتج
الباب تتَجأغْلَقْته: أر . تتَجالناقۀُأر :

محر ها علـی المـاء  اذا أغْلَقَت .  ـتتَجأر
ـ تَاذا ام: الدجاجۀُ در را [أَ بطنُهـا بیضـاً   لَ

شتر زهدانش را بر آب نرینه  ماده. بستم
  . ]شکم مرغ از تخم پر شد. بست

یقْـدر   اذا لـم : مج. أُرتج علی القاريء
علیـه، و    . ةعلی القراء جتُـتو کـذلک أُر

خـوان زبـانش    قـرآن [التقل أُرتُج علیـه  
، یا سـخنور  سته شد و نتوانست بخواندب

  . ]آن را مشدد مگو .از سخن فروماند
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ـ : قـه طنْفـی م  رتج الرجلُ تغلقَ اذا اس
 مرد سخن بـر زبـانش بنـد    [علیه الکالم

  . ]آمد
و منه رِتاج . در بزرگ: تاجرِرتَج و 

 بسـتۀ در بزرگ و : از آن است[ الکعبۀِ
. کعبــه کــه در آن دري کوچــک اســت

عـ ج اش دارایـی : ۀلَ مالَه فی رِتاجِ الکعب
راههـاي  : مـراتج . ]را ارزانی کعبه کرد

  . ]جرتائ: ج. سنگتخته: رِتاجۀ[ تنگ
  . جنبانیدن: رج ـُـ. رج .رجج

ـ : ارتَج البحرُ مـن  : حـدیث . طرباضْ
رکب البۀَ رَحمفال ذ رْتَجله، یعنـی   حینَ ی

ــ ــهبرَطَاذا اضْ واجأم ــا آشــفته و [ ت دری
هر کس به هنگام آشـفتگی  . پرموج شد

دریـا بــه ســفر دریـا رود، هــیچ پنــاهی   
  . ]نخواهد داشت

 الشـیء رَجتَرَج :  و ذهـب آن [ جـاء
  . ]چیز آمد و رفت

رجـرَج  . جنبیدن و لرزیدن: رجرَجۀ
. جنبـان و لـرزان  : و رجراج و متَرَجرِج

التـی  : ة رجراجـۀٌ امـرأَ . کتیبۀ رجراجـۀٌ 
لشـکري کـه از   [یتَرَجرَج علیها لحمهـا  

زنـی کـه هنگـام راه    . انبوهی موج زند

رفتن گوشت بدنش از فربهـی جنبـان و   
  . ]لرزان باشد

بــاقی آب بــر روي الیــی : رِجرَجـۀ 
الثَریـدةُ  : . ]باقی آب تیره در حوض[

  . ]کک: رِجراجۀ. ترید نرم[الملَبقَۀ 
نام : رِجرِج. کوهان بزرگ ناقۀ: رجاء

  . گیاهی
. شـتران و گوسـفندان الغـر   : رجاج

 :ـۀٌ  . حـال  مردم ضعیفجاجـۀُ رجنَع :
  . ]میش الغر[مهزولۀ 

ما یخرُج من بطْـن السـخْلَۀِ   : ردج .ردج
، و هو بمنزلۀ العقْیِ لَنْ یأْکُأو المهر قبل أ

ــ ــن الص ــر [ی بِم ــا  هآنچــه از شــکم ب ی
آنکه چیـزي  اسب دفع شود پیش از  کره

  . ]بخورد، مانند نخستین مدفوع کودك
ــدج  ــدج و أرنْ ــیاه : یرَنْ ــت س . پوس

اصـل آن  [یۀ رنْدة سأصله بالفارِ :أبوعبید
  . ]به فارسی رنده است

  . لرزیدن: عادتي ارأإرتعاج،  .رعج
جعالبرقُ و أر جعلَ: ر اذا تتابععانُـه  م

  . ]برق پیوسته درخشید[
ــج م ــددهارتع ــه و ع ــر: الُ  . اذا کثُ

يالواد :دارایی و شمار او افـزون  [ ألَتَام
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  . ]بستر رود پر شد. گشت
  . هندي ]گردوي[گوز : رانج .رنج
ـــ. رواج .روج ــ. روایــی: راج ـُ : ویجرْتَ

  . روایی دادن متاع و درم را
أثـاره  : أرهـج الغبـار  . گَـرد : رهج .رهج

ـ : رهـج . گرد برانگیخت[ رَکـۀً  تَحح رَّك
  . مع. فار. رهواري: رهوجۀ. ]شدیدةً

  فصل الزاي
: زِبـرِج مزَبـرَج  . آرایـش : زِبـرِج  .زبرج

ابـر  : . زر: . ]مـوي آراسـته  [مزَینٌ 
  . تنک سرخ

بـن   آهـنِ : . تیـزي آرنـج  : زج .زجج
  . زِججۀ و زِجاج: ج. نیزه

ـ اذا ع: ح فهو مزَجمأزججت الرُ ت ملْ
طعنتُـه  : زججت الرجـلَ أزجـه  . له زجاً
 ن نیزه [بالزُجآهنـی گذاشـتم،    پایۀدر ب

مرد را با بـن آهنـی   . بن شد آن هم آهن
  . کوتاه ةنیز: مزَج. ]نیزه زدم
: أزج. ابـرو  باریکی و درازي: زجج

ــع ــک و دراز[. ن ــرو باری ــت ز]. اب جج
ــرأَ ــاةُ حاجِالم ــ: به ــهه و دقَّقَتْ زن [ طَولتْ

  . ]ابرویش را باریک و دراز کرد
ظَلجأز یم :نَ. الخَطْوِ بعید   ـاءجعامـۀٌ ز

 ةشـترمرغ مـاد  . شترمرغ نـر درازگـام  [
  . ]درازگام

  . زَِجاج: ج. آبگینه: زجاجۀ
أزعجـه  . از جاي برکنـدن : إزعاج .زعج

  جــانْزَع ــه ف ــن مکان ــایش [م او را از ج
  . ]ه شدبرکند، او هم برکند

که به یک جـاي قـرار    زنی: مزْعاج
  . نگیرد

: تَـزَلُّج . جـاي لغـزان  : زلْج و زلَـج  .زلج
  . لغزیدن

. سـبک رفـتن  : زلَج ـِـ. زلْج و زلیج
جسهم زال :تیري کـه  [عن القوس  یتزلَّج

وتَح قلیـل  : مزَلَّج عطاء. ]از کمان بلغزد
آنک خویشـتن را  : . ]بخشش اندك[

چسبانده باشد که نه از ایشـان   به قومی
  . باشد

کلیـد گشـاده   کلیدان که بـی : مزْالج
ــود ــاب. ش ــت الب لَجــه : أز در را [أغْلَقْت
  . زن الغرسرین: . ]بستم
مشـک را  [أْتهـا  لَم: زمجت القرْبۀَ .زمج

  . ]پر کردم
لـی   مـا . خشم گرفتن: زمج ـَـ. زمج

شده که تـرا   چه[ بانَضْغَ: أراك مزْمئجاً
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  ]بینم؟خشمگین می
مــرغ  ةدمغَــز: زِمجـی، مثــل زِمکَّـی  

زمـج، مثـال   . ]جاي رویـش دم پرنـده  [
  . نوعی از مرغان: خُرَّد

جــاءجِهمنــزَأْم ــأجمعهم : ی القــوم بِ ب
ــد همــۀ[ ــوم آمدن أخــذت الشــیء . ]ق

منه شـیئاً   عأد کلَّه و لم: بزَأْمجِه و زأْبجِه
فتم و چیزي از آن به جا آن را گر همۀ[

  . ]نگذاشتم
: ج. زنگـی : زِنْجِـی . زنگبـار : نْجزِ .زنج

  . زَِنْج و زِنْجِی :بوعمروأقال . زنُوج
. فـار . زنبیله: زِنْفیلَجۀ و زنْفَلیجۀ .زنفلـج 

  . مع
و أ . خـالف فــرْد . جفـت : زوج .زوج
خَسـاً او   :کما یقـال . جفت یا طاق: فرد

همـا زوج و همـا   . ]تک یا جفـت [زکاً 
همـا سـواء و همـا     :، کما یقـال زوجانِ
آنها جفت هستند و آنها دو جفت [سیانٍ 

آنهـا همتاینـد و   : هستند، چنانکه گویند
  . ]آنها دو همتایند

ـ ، یعنی ذَمامٍجی حتریت زواشْ راً و کَ
ــأُنْ ــینِ[ یثَ نِ أو أُنْثَیــرَی ــدي  ].أو ذَکَ عن

» کلٍّ زوجینِ اثْنَـینِ  من«هآی. زوجا نعالٍ

جفت کبوتر را خریدم، یعنی هـم نـر و   [
. )یـا دو نـر یـا دو مـاده    ( آن را ةهم ماد

از هــر نــر و «. یــک جفــت کفــش دارم
یعنی از هر آنچـه جفـت   ( »اي دوتاماده

شوي : . ])هستند یک نر و یک مـاده 
أُسکُنْ «هآی. هو زوجها و هی زوجه. زن

ک الجو زوج او شـوي آن زن  [ »نَّۀَأنت
خانـه  «. است و او هم زن آن مرد اسـت 

: . ]»کــن تــو و زنــت در بهشــت   
  . پوششی که بر هودج افکنند

و «آیـه . بعالًةً، و زوجتُها زوجتُه امرأَ
ـ  قَرَنّاهمي أ، »زوجناهم بحورٍ عینٍ . نَّبهِ

، »واجهـم وا الذین ظَلَموا و أزشُرُحأُ«آیه
او را زن دادم، و او را [هــم  ي و قُرَنــاءأ

ــوهر دادم ــه زنــانی   «. ش و آنــان را ب
چشم جفت و نزدیـک   سپیدروي و سیاه

گرد آورید کسانی که سـتم  «. »ساختیم
  . ]»کردند و نزدیکانشان را

ــ ــرأَزَتَ ــت زَةً، و تَوج ام جو  رجــالًو
آن مـــرد زن کـــرد، و آن زن [برجــلٍ  

  . ]شوهر کرد
زنی کـه  [ وجِالتز کثیرةُ: ة مزْواجامرأَ

  . ]بسیار شوهر کند
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جفـت و  : واجدزاوج و مزاوجۀ و ازتَ
  . قرین شدن با هم

 مطْمار[و هو المطْمر . بنّا رشتۀ: زِیج
: . مـع . فـار . ]ریسـمان بنّایـان   :کک

جـدول شـمارش و   [اصل حساب نجوم 
: زاج. ]گیــري گــردش ســتارگانانــدازه

  .مع. فار. زاك
  فصل السین 

: تَسـبج الرجـلُ  . گلیم سیاه: ۀسبج .سبج
ۀً  لَبِسجبمرد گلیمی سـیاه بـه خـود    [س

  . ]درپوشید
  . مع. فار. ]سنگی سیاه[شَبه : سبج

و هو نوع . شاماکچه: سبِیج و سبِیجۀ
من اللاي جامه استو آن گونه[س ب[ .  

قومی از سند کـه در بصـره   : سبابِجۀ
لعجمـۀ و  و الهـاء ل . بانی کردنـدي  زندان

ـ النَ و هــاء کلمــه بــراي غیرتــازي [ب س
  . ]بودن و نسبت قومی است

منـه مـن    یءجِرقَّ ما ی: سج بطْنُه .سجج
طالغائ . َنَه : الحائطفضـلۀ پرنـده  [طی 

انـدود   دیوار را گل. تنک و آبکی افکند
  . انداوه: مسجۀ. ]کرد

  . نام دو بت: سجۀ و بجۀ

  . ارآبشیر بسی: سجاج
ــج سجــه  : أرض س ــوار ن ــین هم زم

روز نه گـرم و  :  یوم. درشت و نه نرم
) هواي[(الجنَّۀُ سجسج : حدیث. نه سرد

  . ]بهشت نه سرد است و نه گرم
ـ  [سحج  .سحج خراشـیدن و  : ]سـحج ـَـ

: سحجت جلده فانْسحج. پوست بازبردن
پوسـتش را خراشـیدم و   [ قشرَقشرتُه فانْ

أصـابه شـیء    .]ن هم کنده شـد کندم، آ
، و هو نـوع مـن   و به . فسحج وجهه

لَالعد  . ل فی األمعاءشـد ،جحه فَتَسجحس
اش چیزي به او خـورد و چهـره  [للکثرة 

ــید ــت، و آن  . را خراشـ ــار اسـ   او بیمـ
آن را . اي اســتاي بیمــاري رودهگونــه

ــیده و    ــیار خراش ــم بس ــید، آن ه خراش
الغه در معنـا مشـدد   براي مب. ساییده شد
  . ]شده است

ـ ضَّض معم: حمار مسحج خـر  [دح کَ
  . ]گزنده و شتابنده بسیار

یسـحج األرض بخُفِّـه   : بعیر سـحاج 
ــین را  [ ــود زم ــا ســپل خ ــه ب شــتري ک

  . ]بخراشد و در آن نشان گذارد
ـ تَ. کذّاب: سداج .سدج سجـ تَ: د ذَّب و کَ
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  . ]بافت دروغ گفت و یاوه[لَّقَ خَتَ
زیـن  : أسرَجت الدابۀَ. زین: سرْج .جسر

  . زین فروش: سرّاج. نهادم ستور را
ــرَیجِیات. آهنگــري نــام: ســرَیج س :

  . شمشیرهاي منسوب به وي
: مسـرَجۀ . آفتـاب : . چراغ: سراج
  . چراغدان

ی هم علَ. سرشت و روش: سرْجوجۀ
آنهـا  [واحـدة   القٍخْأ: سرْجوجۀٍ واحدة

  . ]بر منش و روش یکسانی هستند
و هو . رو شترمرغ نر سبک: سفَنَّج .سفنج

لْمی بتشدید الحرف الثالـث  حقٌ بالخُماس
این کلمه با نون مشدد پیوسـته بـه   [منه 

  . ]پنج حرفی استاسمهاي 
ــلج ــلَجان   .س ــلْج و س ـ [س ــ ــلج ـَ س[ :

ـ . فروبردن لقمه به گلو  و لُ سـلَجانْ األکْ
ل القضاءنَ  ، یعنی اذا أخَانْییذَ الرجلُ الـد

صاح أکلَه، فاذا أرادالد بنِ حقَّـه لَـواه   ی
خوردن امـروز وام آسـان   [ مطَلَهي أبه، 

یعنـی  . بود، بازپردازش به فرداها کشـد 
گیـرد آن را  هنگامی که کسـی وام مـی  

ــی ــان مـ ــون زود و آسـ ــورد، و چـ خـ
دهنده وامش را بخواهد، در پرداخت  وام

  . ]کند ز و فردا میآن امرو
ـ  . گیاهی: سلَّج اذا : سلَجت اإلبـلُ ـُـ

شـکم  [ السـلَّجِ  لِاستَطْلَقَت بطونُها عن أکْ
  . ]شتران از خوردن این گیاه روان شد

. زشتی و زشـت شـدن  : سمج ـُـ .سـمج 
فهو سمج و سمیج و سمج، مثال ضَـخْم  

او زشــت و گســتاخ [و قَبــیح و خَشــن 
  .سماج: ج. ]است

هاسجمجاً : تَسمه سداو را زشـت  [ع
  . ]و گستاخ شمرد

ــمیج  ج و ســم ــیر چــرب و  : س ش
  . برگشته مزه

: سمهج و سملَّج، بزیادة الهاء و الالم
  . کک
مادیـان  : . خـر  مـاده : سمحج .حجسم

این کلمه به [و الیقال للذکر . درازپشت
  .]نر آنها گفته نشود

باره خراج  سه: و سمرَّجۀسمرَّج  .سمرج
  . مع. فار. گرفتن
ــملَّج .ســملج و هــو ملحــق . ســبک: س

بالخُماسی بتشدید الحـرف الثالـث منـه    
ایــن کلمــه بــا الم مشــدد پیوســته بــه [

  . ]هاي پنج حرفی استاسم
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اي در بحـر کـه   جزیره: سماهیج .سمهج
ماهی خوانند آن را ماش .  

ــوج ــاج .س ــت : س ــوعی از درخ : . ن
ــبز[ســان طیل ــ: ج. ]و رداي س یجانٌس .

  . جایی: سواج
. باد سـخت : ریح سیهج و سیهوج .سهج

  . گذرگاه باد: مسهج
تجهس  األرض قشَـرتْها : الـریح . 

: یـب الطسـهجت  . واسـار : القوم لیلـتَهم 
. باد تند خـاك زمـین را برکنـد   [سحقْتُه 

را گیاه خوشبو . شب راه رفتند همۀقوم 
  . ]سخت کوبیدم و نرم کردم
  فصل الشین

. شـجاج : ج. سرشکستگی: شَجۀ .شجج
ـ  . شَج شَـجِیج و  . سرشکسـتن : شَـج ـُـ

 شَـجِیج  دوتَ. ]سرشکسته[. نع: مشْجوج
شْو مد للمبالغه شَجوج و مج، شدمیخ [ج

بـراي مبالغـه در   . یا زگیـل سرشکسـته  
  . ]معنا مشدد شده است

کـه بـر پیشـانی اثـر      آن: رجل أشَج
  . شکستگی دارد

شَـججت  . شَقَّتْه: البحرَشَجت السفینَۀُ 
. کشتی دریا را شکافت[قَطَعتُها : المفازةَ

  . ]بیابان را بریدم
بانگ : شَحج ـَِـ. شَحیج و شُحاج .شحج

ــتر ــترمرغ و اش ــردن زاغ و ش ــال . ک یق
. بنات شَحاجٍ:] به استران گویند[للبغال 

ــا ــیو للحم ــورخر  [ ر الوحش ــه گ و ب
   .اجحمشْحج و شَ :]گویند
  . دانهاي جامهگوشه: شَرَج العیبۀِ .شرج

ــرَ ــجت العیأشْ خَ: ۀَبــین اذا أد ــت ب لْ
ــراجِها  ــه[أشْ ــه گوش ــاي جام ــا (دان ه ی
  . ]هم بستم را به) بندهاي آن

 . راه کهکشان: شَرَج، و هو المجرّة
يالواد: حنْفَسفراخ بستر رود جاي[ه م .[

انْشَـرَجت  . کفتگی کمان: . أشْراج: ج
القوس :کمان شکافته شد[ انْشقَّت[ .  

ۀ أشْرَجوي  خُصیۀستور که یک : داب
  .شَرِج ـَـ. مص: شَرَج. کالن باشد
اي گونه[کمان که از شَرِیج : شَرِیجۀ

بـاردان کـه از گیـاه    : . سازند ]چوب
جز آن، و آن  جهت بار خربزه و بافند به

  . ]جوال خربزه[را کجک گویند 
آبراه از سنگسـتان بـه زمـین    : شَرْج

. نام جـایی : . شراج و شُروج: ج. نرم
 :نام آبی . :   خره کـردن خشـت را
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. مانند و گونه: . ]چیدن آنها کنار هم[
: و هما شَرْج واحد. مثلُه: هذا شَرْج هذا
آن . این ماننـد ایـن اسـت   [ضَرْب واحد 

  . ]اند گونه دو یک
نانِ مختلفـانِ  ولَ: . فرْقتانِ: شَرْجانِ
ــلِّ ــن ک ــونٍ  م ــروه[ل ــگ . دو گ دو رن
  . ]گوناگون

بخیه دوردور زدن جامه را، : ریجشْتَ
آمیخـتن گوشـت   : . یعنی نکنده کردن

  . پخته با خام
. پیشـپاره : شُفارِج، مثال عالبِـط  .شفرج

  . ]اي شیرینیگونه[. مع. فا
و أصله . ي شیئاًأقْت شَماجاً، ما ذُ .شمج
رْما یی من العمچیـزي  [ لُؤْکَنَب بعد ما ی

انگور است  ةماند اصل آن پس. نخوردم
ــه دور    ــدن، کـ ــورده شـ ــس از خـ پـ

  . ]ریزند می
نکنده کردن جامـه  : ]شَمج ـُـ[شَمج 

  . ]کوك زدن[
دو : بنوشَـمج . سـریعۀ : ناقۀٌ شَـمجی 

   .قبیله مردم از قضاعۀ و فزارة
دورادور و تباه دوختن : شَمرَجۀ .شمرج

  . بافته جلّ تنک: شُمرُج. جامه را

ـ  . شَـنَج  .شـنج  درکشــیدگی و : شَـنج ـَـ
ـ ه، و انْشَنَج و تَدلْجِ . ترنجیدگی نَّج شَ

ـ شَ. بمعنًی پوسـتش فشـرده و   [ا نَّجتُه أنَ
مــن آن را گــرد آورده و . چــروك شــد
  . ]درهم کشیدم

النَساء جله ألفرس شَن نّه ، و هو مدح
 فوصاله، و یجتَستَرْخِ رِ اذا شَنج نَساه لم
اسـبی کـه عصـب    [یضا أالغراب بذلک 

و . سیاتیک آن فشـرده و کشـیده باشـد   
این ستایشی است براي اسـب، زیـرا در   
. این حال، پاهایش فراخ و سست نگردد

  . ]کالغ را نیز به آن وصف کنند
  فصل الصاد 

ــرج ــاروج .ص ــا  آ: ص ــه ب ــک آمیخت ه
و کـذلک  . مـع . فـار . خاکستر و غیر آن

نّهمــا کلمــۀٍ فیهــا صــاد و جــیم، أل کــلُّ
فی کلمـۀ واحـدة مـن کـالم      الیجتمعانِ

اي که در و چنین است هر کلمه[العرب 
آن دو حرف صاد و جیم باشد، زیـرا در  
زبان تازي این دو حرف با هم در یـک  

  .]آیندکلمه نمی
  . مع. یکی: جۀصلَّ. پیله: صلَّج .صلج

صـوالجۀ،  : ج. مع. چوگان: صولَجان
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هــاء بـراي غیرتــازي  [و الهـاء للعجمـۀ   
  . ]بودن کلمه است

ــمج .صــمج ــدیلها: ص ــیرو. قن ــع. م . م
  . یکی: صمجۀ
صـنْجۀُ  . مع. چنگ و سنج: صنْج .صـنج 

و التقل بالسین. سنگ ترازو: یزانِالم .  
ــهرج ــهرِیج .ص ــچۀ: ص : ج. آب حوض

ــ ۀٌ. هارِیجصرَجــه صــۀ م  حوضــچۀ: برک
  . صاروج برآورده به

  فصل الضاد
بانگ و فریـاد  : ضَج ـِـ. ضَجِیج .ضجج
  . بانگ: ضَجۀ. کردن

اذا جلَّبـوا و  : أضَج القـوم إضْـجاجاً  
واصاح .  بـوا   فاذا فَزِعوا مـن شـیءو غُل

قوم بانگ و فریـاد  [قیل ضَجوا ضَجِیجاً 
می کـه از چیـزي   امـا هنگـا  . برآوردند

بترسند و در برابرش بـه زانـو درآینـد،    
از تـرس نالـه و فریـاد    : شـود  گفته مـی 

  . ]کردند
وقــت  فریادنــاك بــه ناقــۀ: ضَــجوج

  . دوشیدن و بارکردن
بانـگ و فریـاد   : مضاجۀ و ضـجاج 

داد و فریـاد  [. ا: ضَـجاج . کردن بـا هـم  

  . ]مردمان
ــرْج  .ضــرج ـــ[ضَ ــرَج ـُ . شــکافتن: ]ضَ
واسـعۀُ  : عـین مضـروجۀٌ  . شَـقَّه  :ضَرَجه
ـ انْ: انْضراج. الشَقِّ آن [سـاع  قاق و االتِّش

ــکافت ــراخ  . را ش ــت و ف ــم درش . چش
  .]شکافته شدن و فراخ گشتن

ــد ــرَج بال ــخَلَتَ: مِانْضَ ــرقُ . طَّ : الب
اذا انْفتحـت  : ت لَفائف البقْـل  . قَّقَشَتَ
آذرخـش از هـم   . به خـون آلـوده شـد   [

یـا  (تـره   دانۀپوست . دشکافته و باز ش
  . ]باز شد) هرگونه سبزي خوردنی دیگر

. رنگ سرخ کردن جامـه را : ریجضْتَ
و آن [و هو دونَ المشْبع و فوق المـورد  

کمتر از سـرخ تیـره و بیشـتر از رنـگ     
. آلـود کـردن  خون: . ]سرخ گل است

اش را خــون بینــی[أدمــاه : أنْفَــه رَّجضَــ
  . ]آورد

هــاي زرد جامــه نــوعی از: إضْـرِیج 
: ضَـرِیج عدو . اسب تیزدونده: . رنگ

  .]دویدن تند[شدید 
. هاي خُلْقان عـاریتی جامه: مضارِج

  . موضعی: ضارِج. یکی: مضْرَج
. اندام باگوشـت  زن تمام: ضَمعج .ضمعج
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  . ]شتر فربه ماده[: ناقۀ 
  . أضْواج: ج. خم وادي: ضَوج .ضوج

 ضاجنـه  مـالَ ع : عن الهـدف  السهم
  . ]تیر از آماج دور شد[

  فصل الطاء
  .مورچه: طُثْرُوج .طثرج

. دو حبـه : ، مع. کرانه: طَسوج .طسـج 
  .طَساسیج: ج

  فصل العین 
  . شتر ضخم: عثَوثَج .عثج

ــیج .عجــج ــج و عجِ ـــ. ع ــج ـُ آواز : ع
أفْضـلُ الحـج العـج و    : حدیث. برداشتن

 برتــرین حــج فریــاد بــرآوردن و [الــثَج
. ]سیار خون قربانی روان کـردن اسـت  ب
 :هوا گرفتن گرد .  

جعجع :ـراراً  صم تبارهـا بانـگ   [و
  . ]برآورد

  . ]خاگینه[ خایگینه: عجۀ
عجاجـۀ أخـص   . گرد و دود: عجاج

  . و نیز شتران بسیار ،]اندکی از آن[منه 
  ـتجو ع الـریح تجـ : أع تدت و اشْ

تأثــار د ســخت شــد و  بــا[ الغُبــار
روز : یـوم معـج  . ]گردوخاك برانگیخت

ضـد مهـاوِینَ   : یجریاح معـاجِ . گردناك
بادهــاي تنــد و توفنــده، ضــد بادهــاي [

  . ]آرام
ألْت تَام: عججعججت البیت دخاناً فتَ

ـ البیت فامتَ دود کـردم،   خانـه را پـر  [ أَلَ
  . ]دود شد خانه هم پر

ـ : عجاج بـن رؤْبـۀ   نَهـر  . ام مـردي ن
ــاج جــل ع و فَح ــاج جو  ذو: ع صــوت

یاح، و کـذلک کـلُّ  ص يذ   ـن   صـوتم
رود خروشان و جانور نـر  [فرسٍ و ریحٍ 

بانگ  هر گونه باد و اسب پر. پرخروش
  . ]و خروش

: . بانگ و فریـاد کـردن  : عجعجۀ
ـ  یاء را کمـا  . ت قُضَـاعۀ جیم کردن به لغ

ي هـذا  أعـج،  خَرَج م جهذا راع :یقولون
راعی عم ایـن  : چنانکـه گوینـد  [ی خَرَج

در (شبانی است که با مـن بیـرون آمـد    
این سخن، در دو کلمه به جاي یاء جـیم  

  . )]اندآورده
مـرد پربانـگ   [صیاح : رجل عجعاج

  . ]و فریاد
ــاج ــق ع ــتَمم: طری ــر و [یء ل راه پ

  . ]انبوه
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. بها و قد عجعجت. زجرٌ للناقۀ: عاجِ
 یـرُ یغ: فالن فالنٌ یلُف عجاجتَه علی بنی

ــیهم  ــدن  کلمــه[عل ــراي ران اي اســت ب
. به او عـاجِ گفـتم و رانـدمش   . شتر ماده

تـازد و  فالنی بـر فرزنـدان فالنـی مـی    
  . ]راند بیرونشان می

ـ أح: عذْلَج فالنٌ ولَده .عذلج ـ س ه نَ غذاء
. ]فالنی به فرزندش خوراك خـوب داد [

  . ]پر[یء لتَمم: لَجمعذْ
ـ  . عـروج  .عرج : . برآمـدن : عـرَج ـُـ
أصاب  و م ـعلـه فخَمفی رِج ـ ه شیء ی شَ

ـ . بخلْقَۀٍو لیس  مشْیۀَ العرْجانِ ذا کـان  إف
عرْج و : ج. جرَفهو أع. خلْقَۀً قلت عرِج

چیزي به پایش خورد و پـایش  [عرْجان 
ایـن لنگـی   . لنـگ شـد و لنگـان رفـت    

ــادر ــرِج  م ــر باشــد، ع   زادي نیســت، اگ
ــی ــوییم  وك الشــمسِ ولُــد :. ]گ

همت . ي میالنُهاأانْعراجها نحو المغْرب، 
گــذر  [یــب غمأي بالشــمس بعــرَج،  

خورشید از نیمروز و گردش آن سـوي  
. ]شدن کـرد  خورشید آهنگ نهان. باختر

  . لنگان رفتن: عرَجان
ــ أعرَ ــا أشَ ــه اهللاُ، و م جع ــهرَد و . ج

نّ مـا  جه فـی التعجـب، أل  ما أعرَ :التقل
و خلْقَۀً فی الجسد الیقال منـه  أ ناًوکان لَ

خداوند او را لنـگ  [ا مع أشَد ما أفْعلَه الّ
به هنگـام بیـان   ! چه لنگان است. ساخت

رنگ و  ةشگفتی، ریخت ما أفْعلَه دربار
ویژگیهاي آفرینش مـادرزادي بـه کـار    

  . ]أشد کلمۀه با رود، مگر همرانمی
البِع رَّجناء :یـ لَـه فتَ م عرَّج .  علیـه :
أقام . علی المنزل :سبتَه علیـه   حیطم

 ساختمان را کج ساخت، آن هـم  [و أقام
. بر او گذر کرد و نـزدش مانـد  . کج شد

ستورش را در آبشـخور نگـه داشـت و    
. کـار نااسـتوار  : أمر عـرِیج . ]آنجا ماند

لـی علیـه عرْجـۀٌ، و ال     مـا . کک: تعرُّج
مـرا آنجـا   [ي توقّف أتَعرِیج و ال تعرُّج، 

  .]درنگ و ماندنی نیست
  . کفتار: عرْجاء

میل کردن: راجإنْع .  الـواد ـرَجنْعيم :
وخـم رودبـار    پیچ[منْعطَفُه یمنَۀً و یسرَةً 

  . ]به راست و چپ
و [و منه لیلۀُ المعراج . نردبان: معراج

پیـامبر بـه   (شـب برآمـدن   : آن است از
  . معارِج و معارِیج: ج. )]آسمان
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 :قال األخفـش . جایها برآمدن: معارج
انْ شئْت جعلت واحد المعارِیج معـرَج و  

  . معرَج، مثل مرْقاة و مرْقاة
نْ أفی الوِرد  العرَیجاء :قال األصمعی

دوة تَرِد اإلبلُ یوماً نصف النهار و یوماً غُ
ــه : گویــد[ ــردن شــتران ب عریجــاء در ب

آبشخور آن است که یک روز آنهـا را  
  . ]در نیمروز ببري و یک روز در پگاه

نام : عرْجِی. منزلی بر راه مکه: عرْج
: . مردي شاعر منسـوب بـدان منـزل   

. و ذلک نحو من الثمانین. اي از شترگله
و خَمسـون و فُویـقُ    ۀٌائَم :قال أبوعبیدة

الـی   ۀٍائَخَمسـم  :قـال األصـمعی  . ذلک
. شمار هشتاد نفـر اسـت   و آن به[األلْف 

صـد و پنجـاه نفـر و انـدکی     : ابوعبیـده 
. ]پانصـد تـا هـزار نفـر    : اصمعی. بیشتر
نـام  : عـرَنْجج . أعـراج : ج. کـک : عرْج

  . حمیر بن سبا
وهبتُک عِرْجاً مـن األبـل   : أعرَجتُک

  . ]بخشیدم اي از شتران به توگله[
و . یکـی : عرْفَجۀ. درختی: عرْفج .عرفج

  . نام مردي
و منه . یِشْفی الم مد العنُقِ: عسج .عسج

کشـیدن هنگـام راه    گـردن [بعیرٌ معساج 

شــتر گردنفــراز در : از آن اســت. رفـتن 
  . ]رفتن

ــوعی از خــار: عوســج ــجۀ. ن سوع :
  . و نام مردي. یکی

و اخْضَـرَّ مـن    مـا النَ : عسـلُج  .عسلج
. نْبـت أولَ مـا ی  و الکَـرْمِ  الشجرِ قُضْبانِ

یجها أخْرَجـت عسـال  : عسلَجت الشجرةُ
. درخــت و تــاك نورسـتۀ هــاي شـاخه [

  . ]هاي نرم و سبز برآورددرخت شاخه
هاي مردم و اسـب و  روده: أعفاج .عفج

الخُف  واتینِ لذَصارِو هو مثل الم. سباع
ــف  ــه ةرود[و الظلْ ــد . دوازده آن مانن

جــانوران داراي ســپل یــا چنگــال  ةرود
  . یکی: عفَج و عفْج و عفج. ]است

: عفَجه بالعصـا . زدن: ]عفَج ـِـ[عفْج 
یضاً عـن الجمـاع   أو یکْنَی به . ه بهابرَضَ
نیــز کنایــه از . او را بــا چوبدســتی زد[

آلـت  : معناج. ]کردن با زن است نزدیکی
  . زدن
شتر در [رَّج عتَ: فَّج البعیرُ فی مشْیِهعتَ

  . ]سو کج شد راه رفتن به یک
گول درشـت  [ ضَخْم أحمقُ: عفَنْجج

  . ]و فربه
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. گوشـت  ضخم سسـت : عفْضاج .عفضج
  . کک: عفاضج

گبـر کـه هـیچ    : . گورخر: علْج .علج
علُوج، أعالج، معلُوجـاء  : ج. دین ندارد

او [إزاء مـالٍ  : مـالٍ فالنٌ علْج . و علَجۀ
  . ]نگهبان یا کارگزار دارایی است

مروسیدن به بیمار و : معالَجۀ و عالج
. نبرد کـردن : . ]درمان بیمـار [جز آن 

با او نبـرد کـرده   [غَلَبتُه : عالَجتُه فعلَجتُه
  . ]و بر او چیره گشتم

ــ ــالنٍتَاس ــد ف ــظَ: علَج جِلْ ــو . غَلُ فه
او . پوست او ستبر شـد [ لْقِمستَعلج الخَ

  . ]کلفت است پوست
 ـجلرجل ع :  مـرد سـخت و   [شـدید

  . ]نیرومند در کارها
جـایی کـه   [موضعی به بادیـه  : عالج

شتري که علَجـان  : . ]ریگ نرم دارد
ــت   ــورد، و آن گیــاهی اس : علَــج. خ

  . خرمابنان خرد
األرض ــت تلَجــا: اع ــالَ نباتُه  . ط

األمواج : ته آن زمـین دراز  گیـا [التَطَم
هـم   موجها به جنبش درآمده و بـر . شد

  . ]کوبیدند

ــون  ــادة النـ ــن، بزیـ ــۀ: علْجـ  ناقـ
  . گوشت آکنده

  . اصلبی: معلْهج، بزیادة الهاء
و هو . شتاب رفتن: عمج ـِـ. عمج .عمج

  . ]و آن مقلوب معج است[قَلْب معج 
مجـت  عتَ. پیچـان رفـتن   پـیچ : تعمج

 ولَتَم: سهم عموج. لَوت فی مرِّهاتَ: الحیۀُ
تیـر پـر   . پیچان رفت مار پیچ[ه هابِفی ذَ
  . ]وتاب در پرتاب پیچ

هـو   :قال قُطْرب. مار: عومج و عمج
  . ]مار عمج است: گوید[العمج 
ــنْج .عــنج ــوعی از ریاضــت شــتر: ع . ن

ـــ ــرَ ـُ ــت البعی نَجأو هــو . عــنْ ی جذ ب
الراکب خه فیه علی رِرُطامدشـتر  [یـه  لَج

و آن اینکه سوار مهار  ،را ریاضت دادم
شتر را گرفته و سـوي خـود کشـیده و    

: عـنَج . ]شتر را روي پاهایش برگردانـد 
  . ا

و هـو  . یکی از رسنهاي دلـو : عناج
أســفَلها الــی  فــیو بِطــانٌ یشــد أحبــلٌ 
راقیـ . الع بنـد یـا   [اً عنَجت الدلْو ـِـ عنْج

ریسمانی اسـت کـه از پـایین دلـو بـه      
به دلـو عنـاج   . چوب سر دلو بسته شود

  . ]بستم
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. عنـاجِیج : ج. نیـک  اسـب : عنْجوج
  . بزرگ: جنَجعنَ

ـ  . عوج .عوج : . کـژ شـدن  : عـوِج ـَـ
کژي در بـاالي چیـزي ایسـتاده چـون     

  . دیوار و درخت و مانند آن
کژي در دین و در معیشـت و  : عوج

ـ یقـال فـی د   :السـکیت  قال ابن. راي ه ین
: گوید[عوج، و فی عوده و حائطه عوج 

عج    وـوج کژي در دیـن را گوینـد، و ع
  . ]کژي در چوب و دیوار را

جونام اسبی معروف که عرب را : أع
و . أعوجِیات منسوب به وي اسـت . بود

العـرب فَحـل أشـهرُ و ال أکثـر     لیس فی
در میان تازیان، اسب نـري   و[نَسالً منه 

  . ]تر و پرزادتر از او نیستپرآوازه
  . کمان: . شتر الغر باریک: عوجاء

ورجل أعمرد بدخو: ج .  
مقیم بودن به جـایی  : عاج ـُـ. عوج

عجـت  . ل و م. و مقیم کـردن کسـی را  
آنجا ماندم، و [بالمکان و عجتُه بالمکان 

کشیدن مهار  :. ]او را آنجا مقیم کردم
ــایکی   ــتر سپس ــه [ش ــتب و : . ] پش

. دادن کردن شتر را به کشـیدن مهـار   خم

ایستاده: جعائ .  
به سوي او [علیه  فطَعانْ: انْعاج علیه

  . ]برگشت
یرجـع عنـه    مـا : عنه یعوج ما فالنٌ

ــی [ ــر نم ــی از آن ب ــاز   فالن ــردد و ب   گ
  . ]ماندنمی

عصـا معوجـۀٌ   . کـژ شـدن  : اعوِجاج
ـ تَعوجت الشیء فَ .]وبدستی کجچ[ عجو 
  . ]چیز را کج کردم، آن هم کج شد آن[

. یکـی : عاجـۀ . استخوان پیـل : عاج
زجـرٌ للناقـۀ   : عـاجِ  .فروش عاج: عواج

شـتر   اي کـه هنگـام رانـدن مـاده    کلمه[
  . ]گویند
ــج ــوهج .عه ــو و  : ع ــردن از آه درازگ

  . شترمرغ و شتر
ما أعبـأُ  : شیءما أعیج من کالمه ب .عیج
 مـا . ]از سخنانش هیچ بـاکی نـدارم  [به 

  . أسدبلغۀ بنی. کک: أعوج به
رِبت مـاء  شَ. أرض به لم: ما عجت به

عجـت   تَداویت فما.لم أرو :عجت به فما
. از آن خشـنود نگشـتم  [بـه   عأنْتَف لم :به

. نوشیدم ولی سیراب نشـدم  )شور( آب
  . ]ولی سودي نبردم دارودرمانی کردم
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  فصل الغین
ــج ــج .غل ــرس مغْلَ ــوار و : ف ــب هم اس

ـ  . غَلْـج . رونده یکسان . مـص : غَلَـج ـُـ
  . ستم کردن: تَغَلُّج
ـ  . غَمـج  .غمج فـرو خـوردن   : غَمـج ـِـ
  .غَمج.= آب

ــۀ  جــۀ و غُم ــس: غَمج ــورده و  پ خ
  . جرعه
ــنُج .غــنج ــنْج و غُ ــت. کرشــمه: غُ جغَن 
دختر ناز [فهی غَنجۀ . جتۀُ و تَغَنَّیالجارِ

پس او پر ناز و کرشـمه  . و کرشمه کرد
شـیخ، فـی لغـۀ    : . مص: غَنَج. ]است

فالنٌ غَـنَج  ]. به زبان مردم هذیل[هذیل 
فالنـی پیشـواي قـومش    [شَیخُهم : القومِ
  . ]است
واسـع جِلْـد   : فرس غَـوج اللَبـانِ   .غوج

سینه که پوست سـینه   اسب پهن[الصدر 
  .]ردنش فراخ باشدو زیر گ

  . ]خم شد[ طَّفعنَّی و تَثَتَ: غاج ـُـ
  فصل الفاء

  . آبستن جوانۀشتر : فاثج و فاسج .فثج
دا حتی أفْثَجـرَ  : عهیا و انْبدویـد  [أع

  . ]تا خسته شد و نفسش بند آمد

او چـاهی  [ ینْـزَع  ال: یفْثَج ال ئْرٌهو بِ
ــان   اســت کــه آبــش کــم نگــردد و پای

   .]نگیرد
: ج. راه گشاده میـان دو کـوه  : فَج .فجج

  .فجاج
ـ   اذا : ی فَجـاً فَججت ـُـ ما بـین رِجلَ

در راه [قـد تَفـاج   . ی مفاجاًشمی. فَتَحت
او فـراخ  . رفتن دوپـایم را فـراخ نهـادم   

ــا را . دارد گــام برمــی ــتن پاه در راه رف
  . نع: رجل أفَج. ]فراخ و گشاده داشت

 اذا: جواء بینَۀُ الفَجـجِ قوس فَجاء و فَ
فَججت و فَجـوت  . بانَ وتَرُها عن کَبِدها

 القـوس :ــت وفَعهــا عــن کَبِــدها رَتَاذا ر
آن  قبضۀکمانی که زه آن از میـان دو  [

 قبضـۀ زه کمـان را از روي  . دور باشد
  . ]آن برداشتم
ــت ــۀُ أفَج ــومها: النعام ص ــت  . ألْقَ

شـترمرغ مـاده سـرگین    [ أسـرَع : الرجلُ
  . ]مرد شتاب کرد. افکند

جفر محاف :بقَبـم [، و هـو محمـود   مس 
  . ]شکاف، و آن پسندیده است زمین

جو . شامی، یعنـی هندوانـه   خربزه: ف
 ینْضَـج  لـم  هواکالفَ یخ وطِّمن البِ شیء کلُّ
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نـارس   ةو میو هندوانههرگونه [ فهو 
  .]را گویند

پرگـو و   مرد[الکالم  ثیرُک: فَجفاجرجل 
  . ]دراز روده
که پیشهاي پاي نزدیک  آن: أفْحج .فحـج 

  . ها دورنهد و پاشنه
تَفَحـج  . رفتار أفحج: فَحج ـَـ. فَحج
یضا مثل التفشُّج، و هو أ. کک: هتیفی مشْ
ـ لَجبـین رِ  نْ یفَـرِّج أو هو  ی ه اذا جلـس 

ــه  [ ــت، و آن اینک ــج اس ــد تفشُّ  درمانن
: حیجفْتَ. ]ستن پاهایش را باز بگذاردنش

  . کک
مـابین   جاذا فَرَ: أفْحج الرجلُ حلُوبتَه

مرد میان پاهاي جـانور  [یها لیحلُبها لَجرِ
ــیدنی ــا آن را   دوش ــرد ت ــاز ک اش را ب

  . ]بدوشد
 فَـرَج اهللاُ . گشـایش : فَرَج ـِـ. فَرَج .فرج

خداونـد  [ غَمک و فَرَّج اهللاُ بمعنًیعنک 
  . ]باز داراد ندوهت را از توا

. جـاي ترسـناك  : . عـورت : فَرْج
فَرَجانِ سنْد و خُراسـان، و   :قال أبوعبید

  . سجِستان و خراسان :قال األصمعی
از تنگـی و دشـواري بیـرون    : فَرْجۀ

  . آمدن
ــراج : بینهمــا. شــکاف: فُرْجــۀ انْف 

  . ]میان آنها شکافی است[
: فُـرُج . که راز پنهان نـدارد  آن: فرْج

فارِج و . عن الوتَر و القَوس البائنۀُ. کک
ــرِیج ــک : فَ ــه زه آن از [ک ــانی ک و کم
  . ]اش دور باشدقبضه

الذي ال: أفْرَج تَلْیقهمـا  ی ألْیظْمتاه لع
بزرگی به هـم  از مردي که دو سرینش [

  . ]براي زن[. نع: و هی فَرْجاء. ]نیایند
عورت همیشه گشاده : فَرِج ـَـ. فَرَج

فی  كیتْرَ ال: حدیث. نع: فهو فَرِج. بودن
اإلسفْرَجـ   . الم م وجفهـو القتیـلُ یفـی   د

أرضٍ الیکون عند قَرْیۀٍ، فانّه یؤَدي مـن  
هو الذي یسـلم   :قال أبوعبیدة. المالبیت
یوالی أحداً فاذا جنَـی جنایـۀً کـان     و ال

و . المال، و ال عاقلَـۀَ لـه  ذلک علی بیت
: فرمـود [ یضـاً أیرْوي بـالجیم و الحـاء   

ــی  ــا نم ــالم ره ــرَج در اس ــودمفْ آن . ش
اي اسـت کـه در بیابـان پیـدا     شدهکشته
، پـس  )او شناخته نباشد ةو کشند(شود 
 .المــال پرداخــت شــود اش از بیــتدیــه
آورده او کسی است کـه اسـالم   : گوید
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ــانواده   ــد و خ ــی و فرزن ــی دارای اي  ول
اش کنـد هزینـه  ندارد، پس اگر جنایتی ب

المال است، زیرا هیچ خویشـاوند   بر بیت
این کلمه با جیم و حاء هر . پدري ندارد

  . ]استآمده دو 
  . ماکیان با جوژه: دجاجۀٌ مفْرِج

  . فرارِیج: ج. جوژه: فَرُّوجۀ
اذا شُـوِي  : افْـرَنْبج جلـد الجمـل    .بجفر

 بِسفیپوسـت شـتر سـوخت و    [یـه  أعال
  . ]روي آن خشک شد

  . هاي شتریکی از نشانه: فرتاج .رتجف
 پایهـا از هـم دور  : فَشَج ـِـ. فَشَج .فشج

دو پایش را [فَشَج فبالَ . نهادن در رفتن
: فَشَّـج . ]از هم باز کرد و پیشـاب کـرد  

ــک ــل تَ. ک ــج، مث ــجفَتَفَشَّ ــرد در [ ح م
  . ]رفتن پاهایش را گشاد گذاشت راه

  . کردن بن موي خوي: تفضُّج .فضج
  . جوي خرد: . نام موضعی: فَلْج .جفل

پیروزي و رسـتگاري  : فَلَج ـُـ. فَلْج
ـ : مثَل. فَلَج علی خصمه. یافتن ن یم أْت
کَمالح فْلُجه یدحه اهللاُ علیه. وأفْلَج .أفْلَج 

بر دشـمنش  [رَها ها و أظْهومقَ: اهللاُ حجتَه
، زود قاضـی رفت هرکه تنها . پیروز شد

خـدا وي را بـر او    .اد و راضـی گردد ش
خداوند برهـانش را اسـتوار   . پیروز کرد

پیــروزي و [. ا: فُلْــج. ]و چیــره ســاخت
  . ]رستگاري

  . پیمانه: فلْج
قسـمت کـردن میـان    : فَلَج ـِـ. فَلْج

آن [فَلَجتُه فَلْجینِ . کسی، و دو نیم کردن
: ج. ]نیمه[فَلْج و فلْج . ]را دو نیم کردم

و خراج  ]گزیت، جزیه[زند گ: . فُلُوج
جهـت  زمین شکافتن به: . بریده کردن

هرچه [ما شَقَقْتَه فقد فَلَجتَه و کلَّ. زراعت
  . ]ايرا پاره کنی آن را شکافته

: ج. زمین صـالح زراعـت را  : فَلُّوجۀ
ضـع فـی الفـرات    وم و منه سمی. فَاللیج
  . ]نام جایی در فرات[ فَلُّوجۀٌ

: . أفــالج: ج. ردجــوي خــ: فَلَــج
رجـل أفْلَـج   . گشادگی دندانهاي پـیش 

قـال  . ة فَلْجـاء األسـنانِ  ، و امرأَاألسنانِ
مـرد  [ انِناألس رِکْالبد فیه من ذ :دریدابن

: گوید .گشاده همو زن دندانهاي پیش از
دنـدانها بایـد    کلمۀدر گفتن این صفت، 

  . ]بیاید
سجهز: م فالقَ. فائیزٌفلْج، و ، مثل ف

. ]پیمانه .تیر برنده در قمار[هو المکْیال 
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 :جاي ماندگی علت بر .   ـجو منـه فُل
و منه قیل لشُقَّۀِ . فهو مفْلوج. مج. الرجلُ
ۀ  البیتیجمرد فلج شـد : از آن است[فَل .

نیز به بخـش مسـتقلی از خانـه ولیجـه     
: . شتر ضـخم دوکوهانـه  : . ]گویند

ــردي ــام م ــال. ن ــو ف ــ جو ه ــالوةَ  نُب خَ
عاألشْجبـن     أنَ. ی جا من هـذا األمـر فـال
مـن در ایـن کـار چـون     [برِيء : خَالوةَ

ــی  ــن خــالوه هســتم، یعن ــالج ب از آن  ف
  .]برکنارم

  . تخته از دامنهاي خیمه یک: فَلیجۀ
ــه فَتَ قدم ــت ــتَ: لَّج ــایش [قَّقَت شَ پ

  . ]شکافته شد
نوعی از رقص عجم که آن : فَنْزَج .فنزج

پنجه گویند، دستهاي یکدیگر گرفتـه   را
  .رقص کنند

فُـؤُوج و  : ج. گـروه مـردم  : فَـوج  .فوج
  . أفاوِج و أفاوِیج: جج. أفواج

  . فراخی میان دو بلندي: فائجۀ
  . شتاب رفتن دویدن و به: إفاجۀ

  . فُیوج: ج. مع. فار. پیک: فَیج
  . مع. فار. خمر پیمانۀخمر و : فَیهج .فهج

  

  فصل القاف
و  نّ القـاف أل. مـع . فار. کبک: قَبج .قبج

مـن کـالم    فـی کلمـۀٍ   تجتمعانِ ال الجیم
زیرا قاف و جیم با هـم در هـیچ   [العرب 

  . ]نیایند اي از زبان تازيکلمه
قَبقَتَ. یکی: ۀجی، ثَو األُنْ رِکَعلی الذَ ع
بالذَ. مامۀکالح یختص قوبعمنـه،   رِکَو ی

ــوب مــن کــالظلیم مــن النعامــۀ، و ی سع
ـ النَحلَۀ ۀ، و صاجرقُطان من الدیو ح ،يد 

و فَیاد من البومۀ، و خَرَب من الحباري، أ
ۀ هـم بـراي نـر و هـم     جقَب[و مثلُه کثیر 

هــم بــراي (مــاده اســت، ماننــد حمامــۀ 
یعقـوب تنهـا بـه    ). کبوتر نر و هم مـاده 

کبک نـر گوینـد، ماننـد شـترمرغ نـر،      
ـ     ر، جغـد نـر،   زنبور عسـل نـر، تـذرو ن

  . ]نر، و مانند آن فراوان است ةهوبر
  فصل الکاف 

  . مع. فار. ]گوي[کُره : کُرَّج .کرج
کُره برآورد نان : رَّج الخُبزُ و تکرَّجکَ

  . ]کپک زد و تباه شد[
نوعی : . مع. فار. کوسه: کَوسج .کسج

  . از ماهی
ۀٌ، جکَیالج و کَیال: ج. پیمانه: کَیلَجۀ .لجک
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ـ جلهـاء للع و ا هــاء بـراي غیرتــازي  [ ۀِم
  . ]بودن آن است

  فصل الالم
ــت .لــبج ــه األرض، مثــل لَبطْ ــت ب جلَب :

ت به األرضلَدبـه . ج و  : لُبِج ـرِعاذا ص
بــر زمــین . او را بــر زمــین زدم[ طَقَســ

  . ]افتاد
لَبِیج رْكـ  : ب هو إبـلُ الحکلِّهـم، اذا   ی

أقامحولَ البیوت ۀً، کالمضـروب  بارِکَ ت
قبیله، هنگامی که  همۀشتران [باألرض 
خود را بـه   سینۀها زانو زده و گرد خانه
  . ]گذارندزمین می

لَجِج ـَــ و لَجـج   . لَجاج و لَجاجۀ .لجج
لَجـوج و لَجوجـۀ، هـاء    . سـتیهیدن : ــِ

  . ]بسیار ستیهنده[. نع: للمبالغۀ
  . دراز کشیدن خصومت: مالجۀ

  . ]مرد ستیزنده[لَجوج  :رجل لُججۀ
  . گردانیدن سخن در دهان: لَجلَجۀ

الحقُّ أبلَج و . ددرَتَ: تَلَجلَج فی الکالم
 لَجسخن را در دهان گرداند[الباطلُ لَج .

ــت و    ــده اس ــده و برآین ــتی بردمن راس
  . ]ناراستی سرگردان و فروبسته

سمتَهم عتَهم و ضَـجلَج أصـواتَهم  : ت

  . ]فریادشان را شنیدم ناله و[
ـ لَخْأ: جت األصواتتَالْ فریادهـا  [ت طَ
  .]آمیخت درهم

 ــاء ــۀُ الم ــه : لُج ظَمعآب ژرف و [م
  . ]بسیار
کک: لُج .  ـیو از آن [و منه بحرٌ لُج
  . نیز شمشیر: لُج. ]دریاي ژرف: است

ــفینۀُ  ــت الس جــۀ  : لَج اللُج ــت خاضَ
و پـیش  کشتی به ژرفاي دریا درآمـد  [

  . ]رفت
ت أمواجـه  طَلَتَاخْ: جاجاًتَج البحرُ الْتالْ

  . ]دریا آشفته و پرموج شد[
چـوبی  : یلَنْجوج و یلَنْجج و ألَـنْجج 

  . خوشبوي
اســتوار شــدن : لَحــج ـَـــ. لَحــج .حــجل

. ضَــیق: مکـان لَحــج . یــامشمشـیر در ن 
الحضایقِ: جمتنگناهـا . جاي تنـگ [ م[ .

  . پناه: مثل ملْتَحدملْتَحج، 
ه الیه و الْتَحصه الیـه  ألْجأَ: تَحجه الیهالْ

  . ]او را بدان کار ناگزیر ساخت[
ــه الخبــرَ ــت علی جــه و : لَح اذا خَلَّطْتَ

غیر ما فی نفسـک  رْأظْه خبـر را در [ت 
لَحوجـت  . ]هم کرده و بـر او پوشـاندم  



 311/  باب الجیم  
  

 

  . کک: علیه الخبرَ
ـ طَّـطَ و تَ متَ: لَزِج الشیء .لزج مدفهـو  . د

 ــزِج آن چیــز چســبناك شــد و کــش [لَ
  . ]آمد

از پـی او رفـت و   [غَرِي به : لَزِج به
  . )]آنکه وادار شودبی(به او پیوست 

لغزانـی و چفسـانی چیـزي    : لُزُوجۀ
  . خطمی: . چون سریشم و جز آن

. ینْقِ وسخَه لَه فلمساذا غَ: زَّج رأْسهلَتَ
 ـنَ و تَ لَتَ: النباتلَج ـفسـرش را  [ ص

گیـاه  . شست ولی چرکش را پاك نکرد
  . ]هم چسبید  به

. لْـده آلَمه و أحرَقَ جِ: لَعجه الضَرْب .لعج
جي العوو منه ه . جلَع فی صدره شـیء :

  زدن بــه دردش آورد و [مثــل خَلَــج
عشـق  : از آن اسـت . پوستش را سوخت

  . ]به دلش چیزي درآمد. سوزان
ـ  فهو مفْلَج، مثل . أفْلَس: الرجلُ جألْفَ .جلف

ــهب فهــذه  ــنٌ، و أسصحــنَ فهــو مصأح
بهسـ  ذهفه. م  روادالثالثۀ جاءت بالفتح نَ

اسـم فاعـل از   . چیز و بینوا شدمرد بی[
دیگـر، بـا    کلمـۀ این کلمه، همچون دو 

الفعل مفتـوح آیـد کـه بسـیار هـم      عین

  . ]اندك است
بـه کُنجهـاي دهـان    : ج ـُـلَم. لَمج .لمج

  . خوردن
  . گرداگرد اندرون دهان: مالمج

مـا  . لـب لیسـیدن  : مثل تلمظ: مجلَتَ
و مـا  . ي شیئاًأذُقْت شَماجاً و ال لَماجاً، 

عنده بلَماجٍ، و هو أدنَی ما یؤْکَلُ  مجتلَتَ
نزد او به اندك چیـزي  . چیزي نچشیدم[

  . ]هم لب نزدم
لَهنُـوا   ي ماأیفَهم بشیء، لَمجوا ضَ ما

ناشـتا نشکسـتند مهمـان را بـه     : ضَیفَهم
  . چیزي

شیء سـمج لَمـج، و سـمج لَمـج، و     
  . تبع. نازیبا: سمیج لَمیج

ـ  . لَهج .لهج شـیفتگی کـردن و   : لَهِـج ـَـ
 رَأُغْرِي به، فثـاب : لَهِج به. حریصی نمودن

 .]اش شـد و بـه او پیوسـت   شیفته[علیه 
 اذا لَهِجـت فصـالُه برِضـاعِ   : ألْهج الرجلُ

أُمهاتها، فیعملُ عند ذلک أخلَّـۀً یشُـدها   
ــالف ــی األخْ ــیلُ  ئَل ف ــع الفَص رْتَضــا ی لّ

ــرّه[ ــیر    ک ــوردن ش ــه خ ــرد ب ــتران م ش
مادرانشــان خــو کردنــد، و او هــم ســر 

چوبهـایی بسـت تـا     پستانشان را با تکه
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  . ]نتوانند شیر بخورند
جـۀ لَهجـ فـالن فَ . زبـان : ۀ و لَه ص یح
  .]زبان و سخنور است او گشاده[ اللهجۀِ

ــیجلْتَ ــتا : ه ــی ناش ــاري دادن، یعن نه
  . شکستن

و کذلک . خفته شدن شیر نیم: هیجاج
  و چنـــین اســـت هـــر [مخـــتلط  کــلُّ 

: یـت أمـرَ فـالنٍ ملْهاجـاً    رأَ. ]ايآمیخته
ـ : و الهاجـت عینُـه  . مخْتلطا ـ  تلطَاخْ ا به

  کــار فالنـی را آشــفته دیــدم [النُعـاس .
  . ]خواب شد آلود یا نیم چشمش خواب

لَهـوج  . کـاري  ناتمام و خـام : لَهوجۀ
شـواء  . ناتمام کـرد کـار خـود را   : أمرَه

جولَهاذا لم: م نْضَجی . اللحم تجوو قد لَه
گوشـت  [تُـنْعم طَبخَـه    اذا لم: و تَلَهوجتُه

  . ]پز کردمشت را نیمگو. پزنیم
  فصل المیم

. مؤُوجـۀ . آب شـور و تلـخ  : مأْج .مأج
  . ]تلخ و شور شدن آب[مؤُج ـُـ 

ـ . مج .مجـج  انـداختن شـراب و   : مج ـُـ
: انْمجت نُقْطَـۀٌ مـن القَلَـم   . خدو از دهن

. ]ذره جوهر از قلم پاشید یک[شَّشَت رَتَ
جمع. ماش: م .  

 شیخ مـاج : ـ الـذي ی ریقَـه و ال  یلُس 
یرِه سبن که مسبح پیرمـردي کـه   [تطیع

آب دهانش بریزد و از پیري نتوانـد آن  
: ماج و ناقـۀ مـاج   أحمقُ. ]را نگهـدارد 

  . کک
. خـدوي انداختـه  : مجاج و مجاجـۀ 

العسـلُ مجـاج    المطَرُ مجـاج المـزْنِ، و  
بـاران  [عصـارتُه  : مجاج الشـیء . لِحالنَ

. ابر است، و عسل آب دهان زنبـور  آب
  . ]آن است ةمجاج هر چیز شیره و فشرد

ــۀ جمجــدا گفــتن: م : . ســخن ناپی
  . عراب نبشتنانقطه و  حروف را بی

الفرس جأم :اذا بأَد  نْ أ قبـلَ  يِرْبـالج
الد فـی الـبِ   اذا ذهب: الرجلُ . میضْطَرِ

اسب پیش از آنکه در رفتن گرم شـده  [
مـرد  . شتاب دوید ز همان آغاز بهباشد ا

  . ]در سرزمینها روان شد
جنبانیدن دلو در چاه تا پـر  : مخْج .مخج

ــردن: . شــود ــاع ک ــا. جم اذا : مخَجه
  . جامعها
  . اي از یمنپدر قبیله: مذْحج .مذحج

به چرا : . چراگاه: مرَج ـُـ. مرْج .مرج
ــه. گذاشــتن ســتور ــرَینِ «آی حالب ــرَج م
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أحدهما  یلتبس خَلّاهما ال يأ، »تَقیانِیلْ
دو دریا را روان کـرد تـا بـه    «[باآلخر 

یعنـی آن دو را رهـا کـرد    . »هم برسـند 
أمـرَج  . ]چنانکه یکی به دیگري نیامیزد

  . و مرَج بمعنًی
 .موضعی به خراسان: مرْج الخُطَباء

طموضعی به شام: راه. ِۀمنزلـی  : القَلَع
روز حرب مـروان  : المرْج یوم. در بادیه
  . بن حکم
ـ  . مرَج جنبیـدن خـاتم در   : مـرِج ـَـ
ینُ و الـد  .قَلـقَ : ممرِج الخاتَِ. انگشت

ت أمانـات   . اخْتلطَ و اضْطرب: األمرُ
و منه الهرْج و المـرْج، و  . فَسدت: الناسِ

 ـ  و انّ. رابهما االضْـط کِّنَمـا س   المـرج
انگشـتري در انگشـت   [ واج الهرْجدزال

 دین و فرمـانروایی آشـفته و در  . جنبید
از آن . امانتهاي مردم تبـاه شـد  . هم شد

در . هرج و مرج، یعنـی آشـفتگی  : است
اینجا، مرج در پیوند با هرج ساکن شـده  

  . ]است
رِیجکار آشـفته و در [مختلط : أمر م 

  . ]هم
ألْقَت ولَـدها بعـد مـا    : أمرَجت الناقۀُ

یماً  یرُصرْساً و دشتر فرزندش را  ماده[غ
پس از آنکه در زهـدانش بسـته شـد و    

مخاط و خون آمیختـه در آمـد،    نۀگو به
  . ]افکند

آتـش  [ نار بال دخـانٍ : مارِج من نارٍ
  . ]دودبی

  . مروارید خرد: مرْجان
آمیخـتن شـراب و   : مزَج ـُـ. مزْج .مزج

آنچـه بـه وي   : مـزاج الشَـرابِ  . جز آن
مـا رکِّـب   : مزاج البدن .یزند شراب راآم

سرشـتین، یعنـی    ةآمیز[ع بائعلیه من طَ
ــاري و    ــه بیم ــه ک ــتهاي چهارگان سرش

آمیزش آنها چگونگی تندرستی بدن بر 
  . ]استوار است

و . موازِجۀ: ج. مع. فار. موزه: موزج
انْ شتَ ئْتحذف توانی هـاء آن  می[ الهاء

  . ]را هم بیندازي
مشـج و  . آمیختن: مشَج ـِـ. مشْج .جمش

مثل یتـیم و  . أمشاج: ج. آمیخته: مشیج
ــام ــاج. أیت ــۀٌ أمش ــرد و زن : نُطْفَ آب م

  . آمیخته هم به
معج الحمار و . شتاب رفتن به: معج .معج

تنـدي   بـاد بـه  . رفت شتابخر به[الریح 
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اسـب  [علی فَعول  فرس معوج. ]گذشت
  . ]تندرو

معـج  . مـرَّ مـرّاً سـهِالً   : یمعـج  قد مرَّ
ـ [یلُ ضَرْع أُمه، اذا لَهـزَه  صالفَ نرمـی و  هب

بچـه شـتر بـا سـر بـه      . آرامی گذشـت 
پستان مادرش زد تـا بتوانـد بخـوبی از    

  . ]آن شیر بمکد
ملَج . گرفتن کودك پستان را: ملْج .ملـج 

بِالصـه  یها  : أُمضَـعبچـه بـا لبهـایش    [ر
ــا ــتان م ــدپس ــت و مکی . ]درش را گرف
ـ  الفَص تَلَجیلُام :  ـتَصشـتر شـیر    بچـه [ام

  . ]پستان را مکید
: حـدیث . شیردادن کودك را: إمالج

و . و ال اإلمالجتـانِ  تُحـرِّم اإلمالجـۀُ   ال
منه قیل ملْجانُ و مصانُ للرجـل اللئـیم   

 نـۀ ایـن حـدیث گـو   [الذي یرْضَع اإلبلَ 
تُحـرِّم   ال: دیگري هـم آوده شـده اسـت   

یـک بـار و دو بـار    : الملْجۀُ و الملْجتانِ
آنچـه را  (گرداند  شیر خوردن حرام نمی

از آن  ).گردانـد  پیوند رضاعی حرام می
است که به مرد پستی که شـیر شـتر را   

بـراي اینکـه آواز   (دوشـد  با دهان مـی 
) و مهمان نشوند دوشیدن آن را نشنوند

ــج. ملجــان و مصــان گوینــد المــرأَةَ،  ملَ
أملَج و ملْجـاء، کأسـمرَ   : نَکَحها .کلَمجها

راءملْـج،  : ج. مرد و زن گندمگون: و سم
  . ]أي السمرُ من الناسِ

   .ماله: مع. فار ،مالَج
و . کُـره کـردن آب  : ماج ـُـ: موج .موج

هم  مردم در[یضْطَرِبون : الناس یموجونَ
  . ]شوند و پریشان می

 خون دل و جان: . خون: جۀهم .مهـج 
]ِّکل ه: شیءصـی . خالتجهله م ذَلْتب :

  . ]بذَلْت له نَفْسی و خالص ما أقْدر علیه
جهم أُمپیه تنک: شَح .  

و [ شـیر تنـک  : ن ماهج و أُمهجانٌبلَ
  . ]آب بی

  فصل النون
ـ [نُؤُوج  .نأج جنبیـدن و رفـتن   : ]نَأَج ـَـ
ـ ذَ: فـی األرض نَأَج  .باد هدر زمـین  [ ب

 و لهـا نَئـیج  . الریحنَأَجت  .]کرد گردش
الـی اهللا فـی   نَـأَج   .مرٌّ سریع مع صـوت 

ضَتَ: الدعاءباد تنـد و پـر سروصـدا    [ رَّع
باد وزشـی تنـد و پـر سروصـدا     . وزید
در نیایش به درگـاه خـدا نالیـد و    . دارد

  . ]زاري کرد
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. هاي بـوم آوا[صوائها : نائجات الهامِ
  . ]فریادها یا تندبادهاي مرگ

. اإلست: . آواز سگ سخت: نَباج .نبج
ــک  ــذَبت نَباجتُ ــاذا ح: کَ ــرَطَ بِ قَ و ضَ

دهـد بـه   هنگامی که کسی باد در می[(
  . ]سگت اشتباهی پارس کرد:) او گویند
الکلبِ و  . ]باد شکم[ ضُراط: نُباج

پـارس  [ الکلبِ و نَبِیحه  نَبِیجه، مثل نُباح
ســگ : کلــب نُبــاجِی. ]و عوعـو ســگ 

  . آواز سخت
. موضعی: منْبِج. دیهی در بادیه: نباج
یجاننْبمنسـ: م.   

خمیــر خاســته  : عجــینٌ أنْبجــانٌ 
یـأْت   و لـم . ]ورآمده چون زنبورخانـه [

یوم أرونـانٌ و  : ا حرفانِعلی هذا البناء الّ
عجین أنْبجان، و فی بعض الکتب بالخاء 

بــر ایــن وزن جــز دو کلمــه [المعجمــۀ 
ــت ــده اس ــگ و آواز : نیام ــر بان روز پ

، و خمیــر )روز خوشـحالی و شــادمانی (
در برخـی  . ورآمده و آماده براي پخـت 

  . ]کتابها نیز این کلمه با خاء آمده است
نَتَّجهـا  . مـج . نُتجت الناقۀُ. زه: نتاج .نتج

  شـتر آبسـتن شـد یـا      مـاده [أهلُها نَتْجـاً  

ــه ــد بچ ــده ش ــاده. اش زایان ــتر را  م ش
  . ]صاحبش تیمار کرد و زایاند

الفرس تهـا،   : أنْتَجي أاذا حـانَ نَتاج
تبانَ حملُهـا، و کـذلک الناقـۀُ، فهـی     اس

    جنْـتو الیقـال م ،هنگـام زایـش   [نَتُـوج
اش آشکار اسب فرارسید، یعنی آبستنی

چنین اسـت و بـه سـتور      شد، و شتر هم
  . ]نه منتجآبستن نتوج گویند 

الوقت الـذي  : أتَت الناقۀُ علی منْتجها
شـتر فـرا    هنگـام زایـش مـاده   [تُنْتَج فیه 

  . ]رسید
یقال للشَاتینِ اذا کانتـا سـنّاً واحـدة    

فـی سـنٍّ   : و غَنَم فالن نَتائج. فهما نَتیجۀٌ
: به دو گوسفند همسـان گوینـد  [واحدة 

ــه ــدآن دو نتیج ــی  . ان ــفندان فالن گوس
  . ]دهمسالن

زه کردن ریش : نَج ـِـ. نَج و نَجِیج .نجج
  . و جراحت

نَجـنَج  . تُـه رَّکْح: نَجنَجت الرجـلَ  .نجنج
تَنَجـنَج  . ها علـی الحـوض  دداذا ر: إبلَه

مـرد را تکـان   [اسـتَرْخَی   کثُـر و : لَحمه
. شترانش را به آبشخور بازگرداند. دادم

  . ]گوشتش بسیار و سست شد
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تـــردد کـــردن در راي و : ۀنَجنَجـــ
یعـزِم   اذا هـم و لـم  : نَجنَج أمرَه. عزیمت

به انجام دادن کارش اندیشه کرد [علیه 
گــرد : . ]ولــی بــر آن اســتوار نمانــد

  . برگشتن وقت ترس
نَخَجـت  . جنبانیدن: نَخَج ـَـ. نَخْج .نخج

ــا ــدلْو و مخَجتُه ــتُها: ال ــج . خَضْخَضْ نَخَ
) در آب(دول را [باضَعها : ةَالرجلُ المرأَ

ــا آن زن . جنبانــدم تــا پــر شــود مــرد ب
  . ]نزدیکی کرد

  . کک: جِیخَۀنَ. مسکه دوباره: نَخیجۀ
ـ . نَسـج  .نسـج  ــ . بـافتن جامــه : نَسـج ـُِ

سـر  : منْسج و منْسج. بافی جامه: نساجۀ
ــافی جــاي جامــه [کــار   کارخانــۀ. ب

  . ]بافندگی
بافنـد   چوب کـه بـر وي   کار: منْسج

: الفـرسِ  .]بافنـدگی  شـانۀ چوب یا [
  .فرود سر کتف اسب

عالرَب الریح تجتْه رِیحـانِ  : نَسرتَعاو
بـاد پیـاپی و از درازا و   [طوالً و عرْضاً 

ــا  ــاور و  (پهن ــوب و خ ــمال و جن از ش
  . ]گرداگرد سراي وزید) باختر

ال نَظیــرَ لــه و : نَســیج وحــده فــالنٌ

ــج علــی م لــم نْسفالنــی [نْوالــه غیــرُه ی  
اي یگانه است، یعنی همتا نـدارد و  بافته

  . ]دیگري چون او پدید نیامده است
  . أنْشاج: ج. راه گذر آب: نَشَج .نشج

نَشَـج  . خبه گریستن: نَشَج ـِـ. نَشیج
 یالبـاک .بصــوته  نَشَــج مـارالح :ردو . هد

 کذلک نَشَج الزِقُّ و الحـب و القـدر، اذا  
       تـولـه ص عـمسغَلَی مـا فیـه حتـی ی

خـر  . صـدا گریـه کـرد   کننده بـی گریه[
چنـین  . بانگ خود را در سینه برگرداند

و خمـره و   بـاده است جوشـیدن خیـک   
دیگ، آنگـاه کـه صـدایی از آنهـا بـه      

  . ]گوش رسد
ـ . نُضْج و نَضْج .نضـج  رسـیدن  : نَضج ـَـ
پختن هر چیزي چون گوشت : . میوه

پس [فهو نَضیج و ناضج . باده و ریش و
  . ]آن رسیده و پخته است

  ـیجـه  : الـرأْي رجل نَضکَمحمـرد  [م
  . ]استوارخرد

اذا جـاوزت  : نَضَّجت الناقـۀُ بولَـدها  
فهـی منَضِّـج، و نُـوقٌ    . تُنْـتَج  السنۀُ و لم

مشــتر  ســال گذشــت و مــاده[ نَضِّــجات  
  . ]اش را نزاییدبچه
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ـ نَعـج  . نَعج .نعج سـپیدي خـالص و   : ـُـ
  . سپید شدن
  . زمین نرم: . سپید ناقۀ: ناعجۀ
نَعجـت فـی   . تیـزرو  شـتران : نَواعج

شتران در پـویش خـود   [معجت : سیرِها
  . ]شتاب کردند

  . نعاج و نَعجات: ج. میش: نَعجۀ
و الیقـال  . گـاو دشـتی  : نعاج الرَملِ

    عـاجش نحقَر مـن الـوـ  [لغیر الب ه جـز ب
: مـنْعج . ]گاوهاي وحشی نعاج نگوینـد 

  . موضعی
ـ  . نَعج دل : . فربـه شـدن  : نَعـج ـَـ

معـده   یسـنگین [گرفتن از گوشت میش 
  . ]پس از خوردن آن

القوم جإبلُهم : أنْع نَتمشتران قوم [س
  . ]فربه شدند

برجسـت  : األرنَـب  ]و نَفَجت[نَفَج  .نفج
ا أنَــ أنْفَجتُــه. خرگــوش و دوان خاســت

  . ]من آن را رماندم[
خَرَجـت  : نَفَجت الفَرُّوجۀُ من بیضَتها

. ]ماکیان از تخـم درآمـد   مادة جوجۀ[
 :برآمده پیراهن را برداشتن پستان نو .  

  . متکبر نازنده: رجل نَفّاج

ــاد : . مــع. مشــک نافــۀ: نافجــۀ ب
اسـتخوان  : . قـوت در اول وزیـدن   به

   .نَوافج: ج. خرد پهلو
تقول فـی الجاهلیـۀ اذا    کانت العرب

ألحدهم بِنْت دلیئاً لک النافَجِۀ، : وني أه
ـ نّـک تَ المعظِّمۀُ لمالـک، أل  مهرَهـا   ذُأْخُ

در جاهلیـت،  [مه الی مالک فَینْـتَفج  ضُفتَ
شـد  تازیان به کسی که داراي دختر می

نافجه بر تو گوارا بـاد، یعنـی   : گفتندمی
. سـازد ات را افـزون مـی   که دارایـی  آن

زیرا کـابین او را گرفتـه و بـه دارایـی     
  . ]گرددافزایی و آن افزون میخود می

پهلوهایش فربـه  [ارتَفَعا : انْتَفَج جنْباه
  . ]شد و برآمد

  . کمان: نَفیجۀ
مـنْهج و  . راه پیـدا و گشـاده  : نَهج .نهج

  . کک: منْهاج
ـ : أنْهج الطَریـقُ  کار راه آشـ [تبانَ اس

  . ]شد
. اذا أبنْتـه و أوضَـحته  : نَهجت الطریقَ

 : لَکْتهراه را روشـن و آشـکار   [اذا س
  . ]راه را پیمودم. ساختم

یســلُک : هـو یسـتَنْهِج سـبیلَ فـالن    
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  . ]روداو به راه فالنی می[مسلَکَه 
فالن ینْهج . دمه و تاسه: نَهِج ـَـ. نَهج

-او نفس[ا أنْهجه فی النَفَس فما أدرِي م

دانـم چـه او را بـه    زنـد، نمـی  نفس می
  . ]نفس انداخته استنفس

سـرْت علیهـا حتـی    : أنْهجت الدابـۀَ 
 رَتهبر ستور آنقدر راندم تا نفسش [انْب

ــج الثــوب. ]بنــد آمــد لَــی : أنْهجامــه [ب
  . ]پوسیده شد

  الواو فصل
 ]و دفْـزَك [درشت و دفژك : وثیج .وثج

. ]ســتبر. انبــوه و فربــه[چیــزي از هــر 
ــرس ــزٌ : فـ ــه و  [مکْتَنـ ــب فربـ اسـ

  .]پرگوشت
  . ]انبوه و فربه شدن[وثُج ـُـ . وثاجۀ

ــۀ ثاجة. بســیاري گوشــت: وــار : وث
و هی الضخامۀُ فی الحرْفینِ . بسیاري پیه

و آن معناي درشتی و فربهی اسـت در  [
  . ]هر دو کلمه

قَ بعضُــه علــ: ثَج نَبــت األرضِتَواســ
الرجـلُ   . کثُـر : المالُ  .مببعضٍ و تَ
گیـاه زمـین   [تکثرَ منـه  اذا اس: من المال

دارایی افـزون  . پیچیده شد انبوه و درهم

مـرد بـه افـزودن دارایـی روي     . گشت
  . ]آورد
و هو نوع من األدویـۀ  . فریژ: وج .وجج

اي از داروهــاي خوشــبوي و آن گونــه[
  . طائفنام شهر : . ]گیاهی است

و همـا  . رگ گـردن : ودج و وِداج .ودج
ــانِ  ــدآن[ودج ــانِ. دو برادرن دو : ودج

  . ]برادر
اقْطَع ودجها، و هـو لهـا   : دج دابتَک

ستورت را رگ بـزن،  [کالفَصد لإلنْسان 
ایــن کــار . یعنــی رگ گــردنش را ببــر

ستور ماننـد زدن رگ اسـت در    ةدربار
  . ]انسان

صلح افکندن میـان  : ]ودج ـِـ[ودج 
  . مردم
نـوعی از رفتـار   : وسج ـَـ. وسیج .وسج
شتر [حملْتُه علی الوسیج : أوسجتُه. شتر

  . ]گونه رفتار برانگیختم را بدان
  . بیخهاي درخت: وشیجۀ .وشج

ــان  ــروقُ و األغْصـ ــجت العـ : وشَـ
کَتاشْتَب . ٍها اهللاُ . بک قَرابۀُ فالنشَّجو

. هـا درهـم پیچیـده شـد    شاخه بیخها و[
. خویشــاوندي فالنــی بــه تــو پیوســت 
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  . ]خداوند او را خویشاوند ساخت
  . درپیوسته  رحم به هم: واشجۀ
لیـف :  . شجرُ الرِماح: . ا: وشیج

فْتَلُ ثمـرُّ   ینقَلُ به البنِ، یتَیبین خَشَب شَدی
درختی که از آن نیزه [المحصود و غیره 

برگهــاي پهــن و دراز گیاهــان  .ســازند
الیافی را پیچیدن و سپس آنها را میـان  
دو چوب استوار کردن براي بردن گندم 

  . ]دروشده و جز آن
  . درآمدن: ولَج ـِـ. ولوج و ولجۀ .ولج

یولج اللیـلَ فـی   «آیه. أدخَلَه: أولَجه
 یدزِي یأ، »هار فی اللیلِو یولج النَ هارِالنَ

او [ذا فی ذاك و من ذاك فی هـذا  من ه
ــدانجا درآورد ــه روز  «. را ب ــب را ب ش

یعنـی  . »درآرد و روز را به شب درآرد
  . ]از این در آن افزاید و از آن در این

بـه  [ دخَـلَ مـداخلَ  : جمـوال  اتَّلَج و
. در: وِالج. جایگاههاي درآمدن درآمـد 

  . ]ولُج: ج
ی غار یـا سـرپناه  [گریز  باران: ولَجۀ

. ]که از باران و جز آن بـدانجا گریزنـد  
  . ج و أوالجولَ: ج

ــزَة مــۀٌ، مثــال ه لَجــۀٌ و ــرُ: خُرَج  کثی

لومرد بسیار درآینده و [و الخُروج  جِالو
  . ]شونده بیرون

مـرد   بطانـۀ خاصـه و  : ولیجۀُ الرجلِ
  . ]همدم و دمساز مرد[

دردي که به انـدرون حـادث   : والجۀ
  . شود

 التاء: قال سیبویه. وحش خانۀ: تَولَج
مبدلَۀٌ من الواو، و هو فَوعلٌ فی األصـل،  

تاء در کلمـه واو بـوده   : گوید[ال تَفْعلٌ 
است و کلمه در اصـل بـر وزن فوعـل    

  . ]است نه تفعل
ــج ــان  .وه جهــج و و هـ . و ــ ــج ـِ هو :

سـوزانی  : وهـج . برافروخته شدن آتش
  . آتش
و . أوهجتُهـا . تقَّـد وتَ: هجت الناروتَ

یجهآن را . آتش برافروخت[توقُّد : لها و
و آن افروختگـی و تابشـی   . برافروختم

بـوي  [ت قَّـد وتَ: یبِۀُ الطحرائ . ]دارد
تَلَأْلَأَ : الجوهرُ تَوهج. ]خوش پراکنده شد

  . ]گوهر درخشید[
  فصل الهاء

هبجـه  . آمـاس پسـتان شـیر   : هبج .هبج
ــبجفتَ ه : مــور ــه فت مرآن را آماســیده [و
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  . ]کرد، آن هم آماسیده شد
ــبجرجــل  هثَ: مــلُق ــنَ ی ــرد [ سِفْال م

  . ]گرانجان
  . ضربه: هبجه بالعصا، مثل حبجه

چشـمش  [غـارت  : هججت عینُـه  .هجج
چشــم : عــینٌ هاجــۀٌ . ]گــود افتــاد 

  . ]گودافتاده[فرورفته  مغاکی به
: النـــارِ . وادي مغـــاك :هجِـــیج

مثلُ هـراقَ   إبدالٌ. ]بانگ آتش[أجِیجها 
یادشده، هاء بـه   کلمۀمانند دو [و أراقَ 

  . ]الف بدل شده است
رکجاجِ بو ه جاجاذا : غص. فالنٌ ه

رأْس بکفالنی سرخود رفت[ه ر[ .  
 کُـف أنْ تَاذا أردت : یقال هجاجیک

اذَیک، المخاطَب عن شـیء، و کـذا هـذ   
ــین   ــدیر اإلثن ــی تق ــه را  [عل ــن کلم ای

هنگامی گویی کـه بخـواهی کسـی یـا     
کســـانی را از چیـــزي بازداشـــته و   

ــازي ــه . دورس ــز ب ــذاذیک نی ــان   ه هم
تثنیه، چه براي یـک   صیغۀمعناست، به 

  . ]نفر و چه بیشتر
  . احمق: رجل هجاجۀٌ

جهجعلی الفـتح : ه نیبرٌ للغَنَم، مجز. 

تجهجعب هبرْتُه: السجبه و ز تحص . 
اي بـراي رانـدن   کلمه[الفَحلُ فی هدیره 

در (گوسفندان که مبنی بر فتحـه اسـت   
نیز چنین گفته شده ولـی درسـت    صحا

این کلمه مبنی بـر سـکون    آن است که
بر جانور درنـده فریـاد زدم و او   ). است

. ]شتر نـر سـخت بانـگ کـرد    . را راندم
  . ]رمنده[ور النَفُ: هجهاج

زجرٌ للکلب، کما یقال بخْ : هج و هجٍ
  . ]اي است براي راندن سگکلمه[و بخٍ 
ـ . هدجان .هدج  .رفتـار پیـران  : هدج ـِـ
جده الظلیم :شَاذا متفهـو  . عاشٍی فی ار

 جدجدو ه اجدشترمرغ نر لرزان راه [ه
نـام  : هـداج . ]پس او لرزان اسـت . افتاد
  . اسبی
ۀهجناقۀ . ]اشبر بچه[نالیدن شتر : د

داجهم .داجهو    : ریح م تـوالتـی لهـا ص
  بـــاد نـــاالن و . شـــتر نـــاالن[حنــین  

  . ]کشزوزه
. ت علـی ولَـدها  طَّفَعتَ: دجت الناقۀُهتَ

ــتَ هالصــوت جد :تــی ار ــه ف ــاشٍ تقطُّع ع
ــر بچــه مــاده[ ــان شــدشــتر ب . اش مهرب

  . ]آواز باالپایین رفتن بانگ و
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آنچـه زنـان در آن   [ بـارگیر : هودج
  . ]نشینند چون به سفر شوند

و . آشوب و فتنـه : هرَج ـِـ. هرْج .جهـر 
ـ  و مـا   :قیـل  السـاعۀِ  راطفی حدیث أشْ
و أصـل  . القتلُ :اهللا، قال الهرْج یا رسول

و منه قولهم فی . الهرْج الکثرةُ فی الشیء
ـ : ماعالجِ در [ه جمعـاء  بات یهرُجها لَیلَتَ

هـاي رخــداد رسـتخیز از پیــامبر    نشـانه 
: پرسیده شد که هـرج چیسـت؟ فرمـود   

معنـاي بسـیاري    اصل کلمـه بـه  . کشتار
شـان  از آن است این گفتـه . چیزي است

شب را در  همۀ: نزدیکی با زنان ةدربار
  .]نزدیکی با آن زن به سر آورد

 الْجـرْيِ  کثیـرُ : فرس مهرَج و هـرّاج 
  . ]ار دوندهاسب بسی[

رَجـَـ. ه رِجسرگشـتگی شـتر از   : ه
. گرما و قطران که مالیده باشـند در وي 

رَجهرَّ یم .البعیرَه تلْته علـی  : رَّجماذا ح
السیردالنَبیذُ . ر فی الهاجرة حتی س رَّجه

: ت بالسبعِرَّجه. لَغَ منه فانْهرَجاذا ب: فالناً
به و ز تحرْتَه اذا صشـتر از سـختی   [ج

گرما یا بسـیار مالیـدن قطـران بـه وي     
شتر را در سختی گرمـاي  . سرگشته شد

ــا سرگشــته و   نیمــروز آنقــدر رانــدم ت
در فالنی کار کـرد و   باده. سراسیمه شد

بر جـانور  . او مست و از خود بیخود شد
  . ]درنده فریاد زدم و راندمش

خبـر  : . ناهموار رفتن: همرَجۀ .همرج
: همرَجت علیه الخبـرَ . ا شوریده کردنر

آمیختـه و   خبـر را بـر او درهـم   [خَلَّطْتُه 
  . ]شوریده کردم

ــزَج .هــزج آواز تنــدر: ه . : نــوعی از
. نام بحري از عروض: . سرود و ترانه

ــزِج و تَ ــو قــد ه هــ: زَّج ــت هتَ. منَّرَتَ زَّج
القوس :عند تَتإنْباضِ صو ی عنهـا  الرام

هنگــامی کــه . ود و ترانــه خوانــدســر[
تیرانــداز کمــان را جنبانــد، کمــان آواز 

  . ]داد
  . بزیادة المیم. پیاپی آواز: هزامج

چابـک و  [گرگ سـبک  : هزْالج .هزلج
  . ]تندرو

قـال  . مع. هلیله: یلَجۀیلَج و إهلإهل .هلج
نّـه  هو بفتح الالم األخیرة أل :األعرابی ابن

ـ الکالم إفْعیللٌلیس فی  لٌ، ، و لکنّه إفْعیلَ
الم دوم : گویـد [مثل إبریسم و إطْریفَل 

این کلمه مفتـوح اسـت زیـرا در زبـان     
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ــا الم  ــن وزن ب ــر ای ــازي ب ــل اول  ت الفع
مکسور نیامده اسـت، ماننـد ابریشـم و    

  . ]شبدر
  . جانگول گران: هلْباجۀ .هلیج
. همـج : ج. مگسک ریـزه : همجۀ .همـج 
 : گوسفند الغـر . : فرومایـۀ م مـرد 

لـه مـن لفظـه،     کیدوهمج هامج، تَ. گول
هامج تاکیدي است بر همـج  [کلَیلٍ الئل 

ــیار    ــب بس ــد ش ــودش، مانن ــظ خ از لف
  . ]تاریک

ـ  [همج  دفعـه آب   یـک بـه : ]همـج ـُـ
  . خوردن شتر چندانکه تشنگی بشکند

. نیک رفتن اسـب : هملَجۀُ الفرس .هملج
  . همالیج :ج. رو نیک ]اسب[: همالج

. شتابزدگی: . دراز و گول: هوج .هوج
. ]دراز و نـادان و شـتابزده  [. نـع : أهوج

باد سـخت کـه   : . تیزرو ناقۀ: هوجاء
  . هوج: ج. خانه را از بن برگیرد

یاج و تـهاج و هیجان و هیاج و هی .هیج
. برانگیختــه شــدن و بــرانگیختن: تهــیج

ــاج بنَ ــفْه ــرُ س ــه غی ــود [ه ه و هاج خ
ــد  ــه شــ ــري او را . برانگیختــ دیگــ

ــۀ. ل و م. ]برانگیخــت جهایج و مــی : ته
  . برانگیختن

  . فحل تیزشده به گُشنی: هائج
ــاه: هیــاج أرض . خشــک شــدن گی

 یزمین[و اصفَرَّ أالتی یبِس بقْلُها : هائجۀ
ــبزي ــه س ــده  ک ــا زرد ش ــک ی اش خش

  . ]باشد
تأهاج تالنَب تْه: الریحسبنـا  . أیجیأه

األرض :ـ و جـۀَ النَ دجناها هائ بـاد  [ بـات
ــرد   ــک کـ ــاه را خشـ ــین را . گیـ زمـ

  . ]گیاه یافتیم شده خشک
هجهائ ه: هاجغضب أَ. ثاردـه  هجهائ :

خشـــمش [غضـــبه و فَورتُـــه  ســـکنَ
خشـمش و ســختی آن  . برانگیختـه شــد 

  . ]فرو نشست
هـم  [یمـد و یقْصـر   . کـارزار : هیجا

  . ]ود است و هم مقصورممد
روز [روز کُشـــش : یـــوم الهِیـــاجِ

  . ]کشتار
دو [تـال  تَواثَبـا للق : تَهایج الفریقـانِ 

  . ]گروه به کشتار هم برخاستند
 ــاج ــۀ مهی ــا  : ناق ــی وطَنه ــزُوع ال نَ

ــاده[ ــور و   م ــد آخ ــه آرزومن ــتري ک ش
  . ]باش خویش است جاي
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  باب الحاء 

  
  األلف فصل

  .سرفیدن: ح ـُـأ. أح .أحح
خشـم  : و أحیحۀ . تشنگی: أُحاح

  . نام مردي. مصغـ: أُحیحۀ. و تندي اندوه
ـــ. أُزوح .أزح ــیده و : أزح ـِــ درکشــ

. لَّفخَي تَأأزح  :أبوعمرو. ترنجیده شدن
متخلِّف عن المکـارم  : أزوح، علی فَعول

-درنـگ . مانـد   درنگ کرد و بـازپس [

ــازپس  ــده و ب ــده کنن ــامان . ]از بزرگیه
  . کک: أنُوح
فهـو  . زحیـدن : أنَح ـِـ. أنْح و أُنُوح .أنح

قـال  . آنح و هم أُنَّح، مثل راکـع و رکَّـع  
رجل أنُوح و آنح، علی فَعـول   :أبوعمرو

و فاعل، الذي اذ سئلَ الشیء تَنَحـنَح، و  
او دم برآرنده از تاسـه  [ذلک من البخْل 

: گوید. ستندو دمه است، و آنها چنین ه
أنوح و آنح کسی است که چون چیـزي  
از او بخواهند، از روي بخل سرفه کنـد  

  . کک: أُنَّح. ]و ندهد
  فصل الباء

بجح . شادمانه شدن: بجِح ـَـ. بجح .بجح
الفعل مفتـوح نیـز    با عین[ـَـ لغۀٌ ضعیفۀ 

  . ]گاه گویند
جحتُه فَتَبحجب :ـ  تُهأفْرَح  او را[ حرِففَ

  . ]او هم شاد شد ،شادمان ساختم
فهـو  . گلـوگرفتگی : بحح ـَـ. بحح .بحح

اءحو هی ب حـۀٌ   . أبحدر [و فی صـوته ب
بحـح  . = ]گرفتگی استآوازش گلو یا 

ـــ ــرأَ. ـَ ــۀٌ و ام حــه و [ة ب زن گلوگرفت
  . ]آوازخشن
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حاء: بحو ب حجمع أب .ما وصـفوا  و رب
 التـی ی داحبهـا   به الق ـمتَقْسگـاه هـم   [س

اي تیرهاي قمار گفتـه شـده کـه     گونه به
  . ]زدندبا آنها قرعه می

  . جاي گرفتن: تَبحبح
  . ]میان خانه[وسطُها : بحبوحۀُ الدارِ

ـ  [بدح  .بدح زدن بـه عصـا و   : ]بـدح ـَـ
ــاري را  ــیش آوردن ک ــاه پ ــه . ناگ حدب

ـ . بدهـه : بدحـه بـأمر  . بالعصا حده بـه ب .
ـ ةُ و تَبدحت المرأَ بتحۀً   : دشْـیم شَـتم

ــا چوبدســتی زد[ حســنۀً ناگــاه . او را ب
آن را آشـکار  . برایش کاري پیش آورد

  . ]زن در رفتارش خوش خرامید. کرد
  . بدح: ج. زمین فراخ: بداح
  . بِداح: ج. گشادگی فراخ: بِدح

  . ]میان سراي[ساحتُها : بدحۀُ الدار
دـ . حب فرومانـدن سـتور از   : بدح ـَـ

ـ ع: بدح البعیرُ عن الحمل. گرانی بار زَج .
نحدرُبنی : ی األمحشتر از بردن بـار  [فَد

  . ]آن کار مرا گرانبار کرد. ناتوان شد
ـ . بذْح .بذح بـذَحت  . شـکافتن : بذَح ـَـ

سانَ الفَصیلِل تَرْلئلّا یضزبـان  [شَـقَقْتُه  : ع
  . ]چه را شکافتم تا شیر نمکدشترب

ذُوحله بدر پـایش  [شُـقوق  : فی رِج
  . ]شکافتگیهایی است

بـرْح بـارِح،   . سختی و گزنـد : برْح .برح
نات برْحٍ و بنی برْحٍ، و لَقیت منه ب. تأْکید

ـ واهالد: رَحینَبُِ دوم  کلمـۀ [ دائدی و الشَ
از دسـتش  . گزندي سـخت : تأکید است
  . ]گزندهاي فراوان دیدمسختیها و 

یقال هذه برْحۀٌ من البرَح، للناقـۀ اذا  
ــن خ ــت م ــل کان ــار اإلب ــه [ی ــن را ب ای

شـتران   ةشـتري گوینـد کـه گزیـد     ماده
  . ]باشد

ــوارِح. بــاد گــرم: بــارِح بادهــاي : ب
  . ]در تابستان[شَمالی گرم 
ــۀ ــته: بارِح ــب گذش  . ]دوش[ ش

درسـت آن پریشـب   [شـب  دي: یاألُولَ
مـا أشْـبه اللَیلَـۀَ    : یقال. است) شپرندو(

ــۀِ ــه امشــب همچــو دیشــب  : بالبارِح   چ
دو چیـز   ةاین را دربـار (رنگ است تیره

ــته     ــد داش ــی همانن ــه ویژگ ــد ک گوین
  . ])باشند

هـی برَحـاء الحمـی    . سختی: برَحاء
  . ]آن سختی تب است[

ـ و جهده : برَّح به األمرُ به ضَـرْباً  رَضَ
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ــاً مؤْلي أ مبرِّحــاً، کــار او را ســخت [م
اي به او ضربهو  مانده و رنجور ساخت
ــده زد ــرَّح اهللاُ عنــک. ســخت و کوبن ب :

ــو دور    ــدوه را از ت ــج و ان ــد رن خداون
  . ]کناد

  . سوزشهاي آرزو: تَبارِیح الشوقِ
ایـن از آن  [د منـه  أشَ: هذا أبرَح منه

  . ]تر استسخت
مـا  : یقال فی التعجب. أعجبه: أبرَحه

او [أکْرَمه و عظَّمـه  :  .أبرَح هذا األمر
ــردرا شــگفت ــار  . زده ک ــن ک ــدر ای چق

ــگفت ــت ش ــز اس ــزرگ و ! انگی او را ب
  . ]گرامی داشت

ــراح ــین گشــاد: ب ــی ةزم کشــت و ب
ــا براحــاً. درخــت ــاً : جاءن کــار را [بین

دور : ]برِح ـَـ[ . ]آشکار نزد ما آورد
از جـایش  [نـه  زالَ ع: برِح مکانَه. شدن

بـرِح  . شـدن کـار  روشن : . ]دور شد
الخَفاء :ضَحکار پنهـان آشـکار   [األمرُ  و

  . ]شد
و قولهم ال براح، منصوب، کقولهم ال 
ریب، و یجوز رفْعـه، فیکـون ال بمنزلـۀ    

براح مبنی بر فتحه و منصـوب   ال[لیس 

ــد ال  ــت، مانن ــب اس ــز  . ری ــع آن نی رف
معنـاي    بهرواست که در این صورت ال

  . ]لیس خواهد بود
پیوسـته آن  [أزالُ  ال: أبرَح أفْعلُـه  ال

  . ]کار را خواهم کرد
یکـی از نامهـاي   : براحِ، مثـل قَطـامِ  

  . آفتاب
از سوي راسـت بـه   : ]برَح ـُـ[برُوح 

 و العـرب . سوي چپ صیاد رفـتن آهـو  
 نّـه ال بالسانح، أل طیرُ بالبارِح و تَتَفاءلُتَتَ
یمرْنْ تَأک نُکمی  ثَـل . ه حتـی تنحـرفم :
تُـرَي   نّهـا ال أل .ما هو کبارِح الْـأَروي انّ

ا فـی الـدهور مـرَّةً    سانحۀً و ال بارِحۀً الّ
پرنده یا جـانوري کـه   (تازیان به بارح [

از سوي راست کسی بـه سـوي چـپش    
پرنـده یـا   (فال بد زده و به سـانح  ) آید

جانوري کـه از سـوي چـپ کسـی بـه      
فال نیک زنند، زیرا ) ستش آیدسوي را

ــی  ــانور نم ــار ج ــن ک ــه او  ای ــذارد ب گ
تیراندازي کنـی مگـر آنکـه خـود نیـز      

کـوهی   آن براسـتی ماننـد بـز   . بچرخی
کـوهی در روزگـار دراز    زیرا بز. است

شـود، چـه از سـوي راسـت     دیـده نمـی  
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کسی بـه چـپ رود و چـه از چـپ بـه      
زیرا بارح فضـاي  (راست، مگر یک بار 

و بلند است و بـز کـوهی   کوه هموار بی
سـخن را  ایـن  . هم جـز در کـوه نباشـد   

که نیکی او بسـیار  گویند کسی  ةدربار
هـو اشـاره بـه آن    کلمـۀ  اندك باشد و 

کسـی   ةنیکی و بخشش است، یا دربـار 
  . )]درازا انجامد که ندیدن او به

ـــ أُم ــرَیح، مصغ ــام زاغ . : ب ــه[ن  کنی
  . ]اوست

فـی   کلمۀٌ تقـال عنـد الخَطَـإ   : برْحی
ـ الرَمی، و مرْحی، علی زِ ۀ فَعلَـی، عنـد   نَ

ــابۀ اإل ــه[ص ــام   کلم ــه هنگ اي اســت ک
نخوردن تیر به نشانه گویند، و مرحـی،  
بر وزن فَعلَی، را هنگام خوردن تیـر بـه   

  . ]نشانه گویند
. روي درافکنـدن  به: ]بطَح ـَـ[بطْح  .بطح

 طَحفانْب طَحروي درافکندش، او هـم   به[ب
  . ]درافتاد روي به

أباطح : ج. رو در سنگالخ آب: أبطَح
جمع [و بِطاح، و الثانی علی غیر القیاس 

  . ]دوم غیرقیاسی است
طَّ بِطاحکمـا یقـال  ب ،ح:    مـوع ـوامأع

سیلگاههاي بسـیار فـراخ کـه در آنهـا     [
  . ]ریگ و سنگریزه باشد

و منـه  . بطیِحۀ و بطْحاء، مثـل أبطَـح  
ـ  و بطائح النَبط ،بطْحاء مکَّۀَ نِبین العراقَی 

سـیلگاه فـراخ مکـه، و    : و از آن است[
رود  کرانـۀ سیلگاههاي فـراخ میـان دو   

  . ]که آب کوه در آنها روان گردد
سیل [ اتَّسع فی البطْحاء: طَّح السیلُبتَ

  . ]در سیلگاه فراخ روان شد
فأول التَمر طَلْـع،  . خرما ةغور: بلَح .لحب

ثم خَاللٌ، ثم ثم ،لَحب رٌ، ثمسب ثم ،طَبر 
خرما نخست شکوفه است، سـپس  [تَمرٌ 

ــور  ــس از آن غ ــوره، پ ــبزرنگ،  ةغ س
گرفتـــه ولـــی  رنـــگ ةآنگـــاه غـــور

نشده، سپس خرماي تر و در پایـان   پخته
  . یکی: بلَحۀ. ]هم خرماست

نخل داراي [ بلَحٍ صار ذا: أبلَح النَخْلُ
  . ]سبزرنگ شد ةغور

ـ  . أعیـا : بلَح الرجلُ بلوحاً : يرَالثَ
 بِسخـاك  . مرد درمانده و ناتوان شد[ی

. ذَهـب ماءهـا  : بلَّحت الرَکیۀُ. خشک شد
 الفــرس لَّـحــه : برْیج یقـال . انْقَطَـع : لَّــحب

چیز شـد و  وامدارم بی: غَرِیمی فی یدي
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تـوانم  یعنـی دیگـر نمـی   (بر دستم ماند 
  . ])ز او بازپس گیرموامم را ا

ـ فْبنَ باذا ضَـرَ : بلْـدح الرجـلُ   .بلدح ه س
األرضو رب ، لْطَحمرد خـود را  [ما قالوا ب

. ]گـاه بلطـح هـم گوینـد    . به زمـین زد 
حلْداسم موضعی: ب .  

: الحـوض  . اتَّسـع : ابلَنْدح المکانُ
انْهد آن جـاي فـراخ و گسـترده شـد    [م .

  . ]آبگیر فرو ریخت
حبکوتاه فربه: لَنْد .  
  . ]میان سراي[ساحتُها : باحۀُ الدارِ .بوح

ــۀ ــالف  : إباح ــدن، خ ــاح گردانی مب
  . محظور

آنهـا را از  [استَأْصلوهم : استَباحوهم
  . ]بن برانداختند
رازش را آشـکار  [أظْهرَه : باح بِسرِّه

  .  ]کرد
، مـرد، نرینـه  [ذَکَر : . جماع: بوح

ــک، . نَفْــس: . ]نــره وحــنُ ب ــک اب ابنُ
همـان  پسـرت  [مـن صـبوحک    بیشْرَ

اي  خـود پـس انداختـه    نۀاست که در خا
، و از آن )اي که پسر خود خوانده نه آن(

وقَعـوا  . ]نوشینوشد که تو در پگاه می

الط من أمـرهم  تفی اخْ: فی دوکَۀٍ و بوحٍ
گرفتار بـدي و دشـمنی شـدند، یعنـی     [

  . ]هم و آشفته شد کارشان در
ما فُـتح و  و رب. نوعی از ماهی: بِیاح

  . ]بیاح: گاه گویند[شُدد 
  فصل التاء

: تَرَّحـه . ضـد فـرح  . انـدوه : تَـرَح  .ترح
  . ]او را اندوهگین کرد[أحزَنَه 

  . اي که زود شیر کم کندناقه: متْراح
  . یکی: تُفّاحۀ. سیب: تُفّاح .تفح
قُـدر لـه   : تاح له الشیء و أُتیح لـه  .تیح

  . ]آن چیز برایش آماده و فراهم شد[
حتْیکه پیش آید به کاري  آن: رجل م

  . کک: تَیحان. که نباید
در رفـتن بـه   [تَمایلَ : تاح فی مشْیته

  . ]خرامان رفت. چپ و راست خم شد
ــاح و تَیحــانٌ و تَی حــی اذا : فــرس متْ

فی م تَرَضشْاعاسـب چمـان   [شاطاً ته نَی
  . ]چابکی برجهد و بدود به که

  فصل الجیم
أجحـت  . آبسـتن شـدن  : إجحاح .جحح
ـ  و أکثرُ. ةُالمرأَ ـباع اسو کـلُّ . تعماله للس 

سبعۀٍ حملَت فأقْرَبت و عظُم بطْنُهـا قـد   
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تحأج .   جِـحزن آبسـتن شـد  [فهـی م .
بیشتر کاربرد این کلمه بـراي درنـدگان   

ــار ــت، و آن را درب ــر ةاس ــده ه اي درن
گویند که آبستن شده و نزدیک زایمان 

  . ]باشد و شکمش بزرگ گشته باشد
: جـج . جحـاجِح : ج. مهتر: جحجاح

عـوض   الهـاء و . جحاجِحۀ و جحاجِیح
عن الیاء المحذوفۀ و ال بو مـن  أمنهـا   د

هاء به جاي یاء است [ الیاء و الیجتمعانِ
ــاره ــت،  و چ ــی از آن دو نیس اي از یک

  . ]آیند ا هم نمیولی ب
ـ [جــدح  .جــدح پِســت  : ]جــدح ـَــ

  . شورانیدن
آرد را بـا  [لَتَتُّـه  : اجتَدحتُه جدحتُه و

ي أشَراب مجـدح،  . ]شیر یا آب آمیختم
  . آمیخته ]ةباد[: مخَوض

نـام  : . شـور  پِسـت  کپچۀ: مجدح
: مجـدح . و یقال هـو الـدبران  . اي ستاره
  . کک

هایی ستاره[ أنْواؤُها: لسماءمجادیح ا
در آسمان کـه نزدیـک بـه فـرو رفـتن      

  . ]باشند
  . خون فصدکرده: مجدوح

خسـته کـردن و   : جرَح ـَـ. جرْح .جرح
  . دریدن

: جِراحۀ. جرُوح: ج. خستگی: جرْح
، و هـم  یحجرِهو و هی . حجِرا: ج. کک

آن مــرد و زن زخمــی [و هــنَّ جرْحــی 
  . ]اندزنان زخمیاست، و آن مردان و 

او را بسـیار  [جرَّحه، شدد للمبالغـۀ  
براي مبالغه در معنا مشـدد  . زخمی کرد
  . ]شده است

تَرَحو اج رَحج :  بـه دسـت   [اکْتسـب
  . ]آورد

: . شکاریان از مـرغ و دد : جوارِح
  . اندامهاي مردم که بدان کار کنند

ــتجراح ــرون  : اس ــاد بی ــب و فس عی
ــتَجرَ. آوردن ــثُ اس ــذه األحادی . حت ه

ایـن  [ا اسـتجراحاً  تَزْدادوا الّ وعظْتُکم فلم
ســخنان تبــاه گردیــد و نادرســتی آنهــا 

 شما را پند دادم ولی جز بـر . آشکار شد
  . ]تباهی و نادرستی نیفزودید

جزَحت له من المال . دهش: جزْح .جزح
اي از پـاره [قَطَعت له منه قطْعـۀً  : جزْحۀً
  . ]را برایش جدا کردم دارایی

ـ . جلْح .جلح سـرهاي درخـت   : جلَح ـَـ
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کـردن از   خوردن سـتور و پوسـت بـاز   
  . درخت

آنچه از سـرهاي نـی و لُـخ    : جوالح
گیاهی ماننـد نـی کـه در مصـر از آن     [

هـوا گیـرد    ]پاپیروس ،ساختندکاغذ می
یعنی چیزي مانند [چون ذره و مانند آن 

نهـا  هاي کوچک پنبه روي نـوك آ  دانه
  . ]برف که فرو ریزد: . را بگیرد

بــا هــم ســختی و ترشــی : مجالَحــۀ
. آشکارا کردن کار را بر کسی: . کردن
 :    جنگ رویـاروي کـردن و دشـمنی

  . خصم رویاروي: مجالح. نمودن
اي که در زمسـتان شـیر   ناقه: مجالح

نیـز سـال   : مجـالیح . یحمجـال : ج. دهد
  . مرگامرگی ستور

سال  اي که در قحطناقه: حناقۀ مجال
  . شیردهد و شیر بجهاند

موي شـدن پـیش    کم: جلح ـَـ. جلَح
الصـلَع   الجلَـح، ثـم   فأولُه النَزَع، ثم. سر

مو  آغاز آن ریختن موهاست، سپس کم[
. ]شدن پیش سر، و آنگـاه کچـل شـدن   

: أجلَـح . رفتگی از سر جاي موي: جلَحۀ
  .و هودج پست. نع

لَّحگاو که شاخ ندارد: بقرٌ ج .  
ــح ــرد بســیارخوار: مجلِّ ــح. م : مجلَّ

  . شده و درخت خورده. خوردنی
قوت گذشـتن   آمدن و به پیش: لیحجتَ

  . از کاري
  . نام مردي: . سیل: جالح

  . موضعی نزدیک بصره: جلْحاء
حلَقَـه، و المـیم زائـدة    : جلْمح رأْسه

ــید[ ــزوده  . ســرش را تراش ــم اف ــیم ه م
  . ]است

ــاح .جمــح ــوح و جِم ـــ. جم ــح ـَ مج :
ــب  ــردن اس ــنی ک ــی و توس : .سرکش

قـال  . شـتافتن : .سرکشی زن با شوهر
ــه ةأبوعبیــد ــی آی ــه و هــم «ف ــوا الی لَولَّ
ابوعبیده ایـن  [ي یسرِعون أ، »یجمحون

  شـــتابان بـــدان روي  «کلمـــه را در 
  .]شتافتن معنا کرده است ،»آوردندمی

خـود نتوانـد   که از هواي  آن: جموح
  .بازگشت

کـه بــدان  [پیکـان  تیـر بـی  : جمـاح 
  .]کودك را تیراندازي آموزند

میل کردن و میل : جنَح ـَـِ. جنُوح .جنح
ــی را ــنَح  . ل و م .دادن کس ــنَح واجتَ ج

  .بمعنًی
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او [إقبالُه : اللیلِ جنُوح. أمالَه: أجنَحه
  .]آوردن شب روي. را مایل گردانید

پهلوهـاي نزدیـک    کشـها و : جوانح
کالضُلوع مما  ی الصدرو هی ما یل. سینه

یرَلاستخوانهاي خـرد پهلـو کـه    [ ی الظَه
  . یکی: جانحۀ. ]سوي پیش بود
ـ کَانْ: جنح البعیرُ رَسـه مـن    تحوانج
-شتر از بـار گـران دنـده   [الحمل الثقیل 

  .]هایش شکست
ــاح ــال: جن ــ: ج. ب حنــه. ۀأج : جنَحتُ

بـه  أصناحج بـه بـالش زدم و آن را   [ت
  .بزه: جناح. ]شکستم

بهـره از شـب   : و جنْحـه  جِنْح اللیلِ
 .جانبـه : الطریـقِ  .]اي از شبپاره[

سـوي  . کنار راه[ناحیتُهم و کَنَفَهم : القومِ
  .]قوم نۀو کرا
از بیخ برکندن، و : جاح ـُـ. جوح .جوح
جتـاح  و هی الشـدةُ التـی تَ   الجائحۀمنه 

: و از آن اسـت [و فتْنـۀ  أالمالَ من سـنَۀٍ  
اي کـه  سختی خشکسالی یا بالي فتنـه 

  .]را تباه سازد ستوران همۀ
جـــاحتْهم الجائحـــۀُ و اجتـــاحتْهم 

. ]سختی و بال آنهـا را از بـن برافکنـد   [

أهلَکه بالجائحۀ : جاح اهللاُ مالَه و أجاحه
ن اش را از میــادارایــی همــۀخداونــد [

  .]برد
  فصل الحاء

رْح  ،الحرُ .حرح فـرج  : مخفَّف، و أصله حـ
کمـا قـالوا    یضاًأأحراح، و حرونَ : ج. زن

دونَ و مئُـونَ    جمـع آن  [ فی المنقـوص لـ
صورت حرون هم آمده است، چنانکـه   به

هاي لدون و مئـون هـم   در منقوص، کلمه
ی  و انْ ش. ـمنس: حرِي. ]داریـم  رَحـح ئْت

الفعل کما فتحوهـا فـی النسـبۀ     تَح عینفتَفْ
 وِيو غَـد وِيدفقالوا ی و غَد دو انْ . الی ی

 هتجل سکما قالوا ر ،رِحقلت ح بـا  [شئْت
تـوانی  الفعل مفتوح، حرَحی هـم مـی   عین

هاي ید و گفت، چنانکه در منسوب کلمه
رِح هـم بگـویی،    می. غد گویند توانی حـ
  .]مانند سته

  لدالفصل ا
سر و پشـت فـروآوردن در   : بیحدتَ .دبح

نْ أانّـه نَهـی   : حـدیث . رکوع و جـز آن 
دبح الحمار لُ فی الرکوع کما ییدبح الرج

 در رکـوع،  پیامبر از پایین آوردن سـر [
چنانکـه ماننـد خـران از دو سـرین هـم      
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  .]تر آید، نهی فرمودپایین
ـ [دح  .دحح پنهان کردن چیـزي  : ]دح ـُـ

  .در زمین
. خپلـه [پسـت  : دحداح و دحیدحـۀ 

  .]مردم کوتاه پهن بسیارگوشت
ــدحاحاً ــه انْ ــدح بطْنُ قــال . اتَّســع: انْ

ـ  مطرْنــا لیلتَــین بقیتــا فانْــدحت  :یأعرابِ
شکمش بزرگ و فروافتاده [األرض کَلَأً 

دو شب پیـاپی بـر   : تازي بیابانگرد. شد
  .]پر از گیاه شدما باران بارید و زمین 

ضَخْم البطن،  قَصیرٌ سمینٌ: درحایۀ .درح
مرد کوتاه [و هو فعالیۀ، ملْحق بجِعظارة 

و آن بـر وزن فعالیـه   . گنـده  فربه شکم
  .)]مرد فربه کوتاه(است، مانند جِعظارة 

ــیخ دردح .دردح ــر : شـ ــرد [کبیـ پیرمـ
  .]کهنسال و فرتوت

ـ [دلُوح  .دلح  رفـتن بـا بـار    ره: ]دلَح ـَـ
 الماء کثیرةُ: سحابۀ دلُوح. گران بر پشت

 سـحاب . سحائب دلَّـح : ج. ]ابر پرآب[
حکک: دال.  

اذا حمـاله  : تَدالَحا الشیء فیما بینهما
و أبــا  انّ ســلمانَ: حــدیث. علــی عــود

حاه بینهمـا  فتَـدالَ  الدرداء اشْـتَرَیا لَحمـاً  

. بردند چیز را میان خود روي چوبی آن[
سلمان و ابودرداء با هم گوشتی خریدند 

  . ]و آن را میان خود روي چوبی بردند
لَحونام زنی: د.  

ــبیانِ  : داح .دوح ــه للص ــوح ب ــش یلَ  نَقْ
نگاري که به کودکان نشـان  [یعلَّلُونَ به 

الـدنیا  . ]دهند و آنان را سرگرم سـازند 
ونگــار  نقــش اي پــردنیــا بافتــه[داحــۀٌ 

  .]است
  .درخت تنۀدرخت بزرگ، و : دوحۀ

  الذالفصل 
ـ  . ذَبح .ذبح ذَبحـت  . شـکافتن : ذَبـح ـَـ
گلو : . شکافتم خم را: ي بزَلْتهأ، الدنَّ

  .بریدن
و فَـدیناه بِـذبحٍ   «آیـه . ما یذْبح: ذبح

عجاي   به(و «. آنچه قربانی شود[» یمٍظ
ــد ــتنی   ) فرزن ــه کش ــش ب ــه دادیم فدی
  .]»بزرگ
: ذَبِیحـۀ . نـع . ]ینکشت[مذْبوح : یحذَبِ

ـ    تما جـاء و انّ. نث مِبالهـاء لغلبـۀ االس 
با هاء آمـده اسـت بـراي نشـان     [علیها 

ــم در آن  ــاي اس ــی معن : .]دادن چیرگ
  .قربانی
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تحذَبِ: اذَّب یحاًاتَّخَذْت . القـوم حتَذاب :
ــ ــح بعضُ ح. هم بعضــاذَبح : التَمــادــذاب التَ

خــی از قــوم برخــی بر. قربــانی کــردم[
سـتایش از یکـدیگر،   . دیگـر را کشـتند  

  .]کشتن یکدیگر است
جـاي  : .شـکاف در زمـین  : مذْبح

ــانی کــردن  ــذابِ: ج .قرب یضــا أو . حم
غـادر  . بذلک للقَـرابین  یتیب، سممحارِ

السیلُ فی األرض أخادـذابِ  یدو مبـه  [ ح
دلیــل  مـذابح محاریــب هــم گوینــد، بــه 

-زمین شکافها و چالـه  سیل در. قربانیها

  .]هایی بر جاي گذاشت
. کفتگیهاي درون انگشتان پاي: ذُباح

ـ  ما جـز آن نـه   [ۀٌ و ال ذُبـاح  کَودونَه شَ
  .کک: ذُباح. ]خاري است و نه گیاهی

الذابِح دعو . منزلی از منازل قمـر : س
هما کوکبانِ نَیران بینهما مقـدار ذراع، و  

نّـه  أجـم صـغیر ک  واحد منهمـا نَ  فی نَحرٍ
ذْیبروشـنند کـه    ةو آنها دو سـتار [ هح

میانشان یـک گـز فاصـله اسـت، و در     
ــتار   ــی از آن دو، س ــردن یک ــار گ  ةکن

کوچکی است که گـویی آن را قربـانی   
  .]کندمی

گیاهی کـه خـورش   : ذُبح، مثال هبع
اي قـارچ شـیرین کـه    گونه[نعامه باشد 

  .]خورندشترمرغها آن را می
رد گلو، و عندالعامـۀ ذَبحـۀ   د: ذُبحۀ

  .]مردم آن را ذَبحه گویند[
: .جانور زهـردار : ذُراح و ذُروح .ذرح

: ج. پرنــده بــا خالهــاي ســیاه و ســرخ
یح الـذَرارِ  واحـد : قال سـیبویه . یحذَرارِ

ذُرحرَح، و لیس عنده فی الکـالم فُعـول   
بواحدة، و کان یقـول سـبوح و قَـدوس    

ــذف ــالفتح، و ح ــالم تب ــ ال ــی األُولَ ی ف
ـرِح، أل  التصغیر فقلتینّـه لـیس فـی    ذُر
ـ الکالم فَعلَع الّ ا حدـرح  : گویـد [د رحذُر

ــت  ــح اس ــد ذَراری ــزد او . واح ــۀن  کلم
واحدي بـر وزن فُعـول نیامـده اسـت و     

هاي سبوح و قدوس را نیز بـا  وي کلمه
مصـغر آن هـم   . گفتفاءالفعل مفتوح می

) بـاال  کوتاه(ا جز حدرد ذُریرِح است، زیر
ــۀ ــده   کلم ــع نیام ــر وزن فَعل دیگــري ب

  .]است
. کـردن تـر  زعفـران در آب  : ریحذْتَ

ــه طعام حــل : ذَر ــهاذا جع ــذَرارِیح فی . ال
ــرُ ذَرِیحــ  مأحــرَةِ : ی مالح ــدید در [ ش
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سـرخ بسـیار   . خوراکش زعفران ریخت
  .]پررنگ

: یاتذَرِیح. نام محلی معروف: ذَرِیح
پشـته و  : ۀذَرِیح. سوب به ويشتران من

  .ذَرِیح: ج. تل
  .درشت ]راه رفتن[رفتار : ذَوح .ذوح

  فصل الراء
. سود: رِبح و ربح، مثل شبه و شَبه .ربح

و جـانوري  . و نـام سـاقی  . کـک : رباح
  .چون گربه که کافور از وي گیرند

 ــی ت ــح ف ــجارربِ هت :اس ــف در [تش
: حـۀٌ رابِ رةٌجات. ]بازرگانی خود سود برد

  .سود خریدوفروخت با
حـاً  تـه رِب یأعطَ: أربحتُه علـی سـلْعته  

  .]روي کاالیش به او سود دادم[
ــۀً   حرابم ــیء ــت الش عــز را  آن[ب چی

  .]نددفروختم چنانکه هر دو سو سود بر
گویا [نّه لغۀٌ فی ربع أک. شتربچه: ربح

اي باشـد بـه معنـاي ربـع      این هم کلمه
: ربـاح . مرغـی : . )]اد آغاز بهارنوز(

  .]میمون نر: صحا[نر  کنۀ
چربیــدن : رجــح ـُـِـــَ. رجحــان .رجـح 

مـالَ  : رجـح المیـزانُ  . ترازو و جـز آن 

  .]ترازو چربید و پایین آمد[
تحجلفالن و ر تحجته : أرطَیاذا أع

به فالنی افزونتر از آنچه بایـد  [راجِحاً 
  .]دادم

  .رجح: ج. سرین زرگزن ب: رجاح
بـازنیج، بـادپیچ و   [بازپیچ : رجوحۀأُ

. ]هـا بـا آن بـازي کننـد    تاب کـه بچـه  
تـاب  [ ماَلت: األُرجوحۀُ بالغالم جحترَتَ

  .]سو بردسو و آنکودك را این
بـا  [کنت أرزنَ منه : راجحتُه فرَجحتُه

کـردم و بـر او    همچشـمی و برابـري  او 
  .]برتر آمدم
قومی که در [اجِیح فی الحلْم قوم مر

  .]فروتنی افزون و برتر هستند
و هـو محمـود   . مفراخی س: رحح .رحح

ــطَرّ أل صو آن پســندیده  [نّــه خــالف الم
  .]است، خالف سم گودافتاده

حلقَ: رجل أر صالذي ال أخْمدـ م ه، ی
جو هی قَ. الزِنْج لِکأرداءحمـردي  [ م ر

  پهـن باشـد    که کـف پاهـایش تخـت و   
. فرورفتگی، مانند کف پـاي زنگیـان  بی

: أرح. ]آن کف پایی است تخت و پهـن 
  .سم پهن
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ترَحتَرَح اسب فـراخ نهـاد   : الفرس
  .پاي را تا بول کند
راححشیء ر :عقَّۀو رِ ۀٌفیه س .  عـیش

 :ــواسچیــز پهــن و انــدکی گــود[ ع .
  .]زندگی فراخ و آسوده

 منـه یـوم   و. نـام کـوهی  : رحرَحان
ــ رحرَحــانِ نو از آن اســت[ی عــامر لب :

عـامر  جنگ رحرحان، روز چیرگی بنـی 
  .)]تمیمبر بنی(

اي که در دامن خیمه و پاره: ردحۀ .ردح
: .مـص : ردح. سپس خرگـاه درآرنـد  

  .گرداگرد خانه را در گل گرفتن
ــران: رداح ــرین زن گ ــۀٌ . س کتیِب :
ثقیلۀُ السکر گران و انبوه لش[لکثرتها  رِی

: . ]که از بسیاري کند و آهسـته رود 
  .ردح: ج. بزرگ سۀکا

ــري  : رازِح .رزح ــاده از الغ ــتر افت . ش
افتادن شـتر از  [رزح ـَـ . رزوح و رزاح

ــدگی  ــا مان ــري ی ــلٌ . م: إرزاح. ]الغ إب
   حزو ر ــرازِیحــی و م زاحــی و ر حزر

  .]شتران ناتوان از الغري یا ماندگی[
حمقْطَع بعیـد  : رْزگـذرگاه دور و  [م
  .]دراز

رْزچوب دوشاخه که تاك رز را : حم
 .]صـوت : [ به وي برگیرنـد از زمـین  

  .آواز سخت: مرْزِیح
. نـث : رسحاء. الغرسرین: أرسح .رسـح 

ــذ ــرین  [ ب ئْ ــرگ الغرس ــر (گ و ه
  .)]گرگی چنین است

ـ  . رشْح .رشح کـردن و   خـوي : رشَـح ـَـ
ه شیئاً یعطیلم: یرْشَح له بشیءلم. ترابیدن

  .]چیزي به او نداد[
جامه کـه در زیـر   : مرْشَح و مرْشَحۀ

و [پوشند به جهت خوي، یعنـی ترلـک   
  . خوي: رشیح. ]ترلیک

انـدك شـیردادن مـادر     اندك: شیحرْتَ
مکیـدن    فرزند را به اول تا آنگاه که بـه 

ــح. پــروردن: . قــوت یابــد  هــو یرَشَّ
ــلُوللــ ؤَهــی : لــه زارة و یرَباو بــراي [ی

  .]گرددوزارت پرورده و شایسته می
. علی المشْیِ اذا قَوِي: شَّح الفَصیلُرَتَ

فهـو  . و مشَی مع أُمه اذا قَوِي :األصمعی
 حرْشه مو أُم حاندك  شتر اندك بچه[راش

چون توانا شـد  : گوید. توانست راه برود
  .]گشت هو با مادرش همرا

ـ  [رضْح  .رضح ریـزه کـردن   : ]رضَـح ـَـ
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ــح. ســفال خرمــا ــوي . ا: رضْ و هــو النَ
و [ضَّـح  رَرضَحت الحصـی فتَ . المرضُوح
خرماي شکسته و ریزریزشـده    هآن هست
ــم  . اســت ــردم، آن ه ــرد ک ــگ را خ ری

  .]ریزریز شد
سـنگی کـه بـر وي کوبنـد     : رْضاحم

 نَدرما ي أنَوي الرَضْحِ، . ]خرما را هسته[
  .آنچه پراکنده شود و بجهد از وي: منه

. کسب کـردن و بازرگـانی  : رقاحۀ .رقح
هـو  . ۀقاحنأْت للرَئْناك للنَصاحۀ و لمجِ
یالهرَتَیعل قَّح :بکْسپند و اندرزبراي [ ی 

این ( ایم، نه براي بازرگانی نزدت آمده
او ) لَبیک برخی تازیان در جاهلیت بـود 

  .]کند اش بازرگانی میخانوادهبراي 
فـالن  . تیمـار داشـتن  : قیح المـالِ رْتَ

  .تیماردار مال است: رقاحی مالٍ
: ج. وي نـۀ بینی کوه و کـرا : رکْح .رکح

: رکْحۀ. میان سراي: . أرکاح و رکوح
ترید کـه در بـن کاسـه     ةو نیز پار. کک

مکْتَنــزَةٌ : جفْنَــۀٌ مرْتَکحـۀٌ . مانـده باشـد  
اي که اندکی ترید در آن  کاسه[لثَرید با

  .]مانده باشد
بـه آن تکیـه   [تَنَدت اس: أرکَحت الیه

  .]کردم
رکَـح  . آرام گرفتن به چیـزي . رکُوح

بـه آن پشـت داد و آرام   [الیه  نَکَر: الیه
  .]گرفت

رْکاحرْج مو . زین که سـپس رود : س
 البعیـر  خَّرَ عن ظَهـرِ أَکذلک الرَحل، اذا تَ

و مانند آن است پاالن شـتر، هنگـامی   [
  .]که از پشت شتر سپس رود

  .رِماح و أرماح: ج. نیزه: رمح .رمح
  .]او را نیزه زد[ه نَعطَ: رمحه
و ال . یضـا أ رمحٍ و ذو. طاعن: رامح

لـه  : ثـور . فعلَ له، مثل البِـن و تـامر  
از خـود  . دار و نیز نیزه. انداز نیزه[ قَرْنانِ

. ارد، مانند شیرگیر و خرمـاچین فعلی ند
  .ايستاره: سماك . ]گاو نر دو شاخ

اذا : رمحه الفرس و البغْـلُ و الحمـار  
اسب، استر، خر بـا پـایش   [ه برِجله برَضَ

 اذا ضَـرَب : الجنْـدب  . ]به او لگد زد
  . ]ملخ پایش را به زمین زد[الحصی 

ــاح مــزه: ر ــرنی ــردي: . گ ــام م . ن
ــۀ ماحــزه :ر ــی اذا . گــري نی مهیقــال للب

من الراع تتَنَعـ ام ـ ی و . ت رِماحهـا ذَۀ أخَ
  نَتـمألأکذا یقال لإلبل اذا س ،ترنّ و د



    صراح اللغۀ/  336
 

 

رهـا  صاحمن نَح عتَنمها یبـه هرگونـه   [ب
سـبزي کــه خــام خورنــد هنگــامی کــه  
: شپش و ملخ ریـز بـه آن نزنـد گوینـد    

بــه شــتر گوینــد . اش را برداشــتنیــزه
گامی که فربه شود یا شیر دهد، زیـرا  هن

  .]زندصاحبش دیگر او را گردن نمی
ناویدن از مسـتی و جـز آن   : ترنُّح .رنح

اذا : مـج . رنِّـح علیـه  . ]تلوتلو خـوردن [
راه وهنٌ فـی عظامـه   تَو اعأغُشی علیه، 

بیهـوش شـد، یـا    [فهـو مـرَنَّح   . مایـلَ فتَ
سستی در اسـتخوانهایش پدیـد آمـد و    

  .]گشتخمیده 
. أرواح: ج. نـث = مذ. جان: روح .روح
 :نـا الیـک    «هآی. قرآنیحو کـذلک أو
رِرگونه روحـی   و همان«[» ناوحاً من أم

» سوي تو وحی کـردیم  از امر خود را به
نَزَلَ «آیه. جبرئیل: . )]یعنی قرآنی را(

االمـین  آن را روح«[» وح األمـینُ به الرُ
تُه ألْقاهـا  و کَلم«آیه. عیسی: . ]»آورد

او بود  کلمۀو «[» الی مرْیم و روح منه
که آن را به مریم رساند و روحـی بـود   

  .]»از او
یوحانیقـال لکـلِّ  . فرشته و پري: ر 

بـه هـر موجـود داراي    [شیء ذي روح 
ــد ــانیون: ج. ]روح گوین ــان . روح مک

یحانور :جاي پاك[ب طَی[.  
تَـه  حرائیحـه و  ت رِدجو. بوي: ریح

رِیـاح  : ج. باد: . ]بوي او را دریافتم[
اي از  نیز قبیلـه : رِیاح. و أریاح و أرواح

بالیـاء   تما جـاء أصلها الواو و انّ. یرْبوع
سار ماقبلها، فاذا رجعوا الـی الفـتح   کالنْ

الی الـواو، کقولـک  عاد ت : المـاء حوأر .
 و دار و رِیحۀٌ، کما قـالوا دار ةٌ یقال رِیح

دلیـل   در اصل کلمه واو است، ولی بـه [
پــیش از آن یــاء شــده اســت، و  ةکســر
کســره فتحــه شــود یــاء هــم واو چــون 

. ]بـوي آب را دریافـت  : شود، مانند می
 :  ت و غلبــهآیــه . قــو» بو تَـــذْه
و توان و «[الغَلَبۀُ له : الرِیح له. »یحکمرِ

  .]چیرگی با اوست. »نیروي شما برود
  .مراوِح: ج. بیزنباد: مرْوحۀ
و هـی  . یحمـراوِ : ج. بیابان: مرْوحۀ

فیها الرِ التی تَخْتَرِقُ المواضع و آن [ یـاح
جاهایی است کـه بادهـا در آنهـا بیـداد     

  .]کنندمی
یـاح،  تار :. کک: ریاح. خمر: راح
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ـ  دتقَفَ. شدن یعنی شاد راح ی، ی و حـال
ــاحي ارتأ ــالی و احتیـ ــادي و [ی یـ   شـ

جویی یا شور و سرزندگی خود را چاره
ۀ، و هـی  جمع الراح :. ]از دست دادم

  .]پنجه و کف دست[ف الکَ
یوم . نسیم خوش: . آسایش: روح

حوب: رحـانٌ «آیه. طَییو ر حي أ، »فَرَو
ــۀٌ و رزقٌ  ــوب [رحم ــوش و خ . روز خ

ــس « اي  آسایشــــی و روزي) در(پــ
  .]»)خواهند بود(

نظیر مسـاء، و   و هو. شبانگاه: رواح
وال الشـمس الـی    هو اسللوقت مـن ز م
ماننـد مسـاء اسـت، و آن نـامی     [اللیل 

اســت بــراي هنگــام گــذر خورشــید از 
ـ . . ]نیمروز تا شب شـبانگاه  : راح ـُـ

و آن [غَدا ـُــ  . و هو نقیض غُدو. شدن
ضد پگاه شـدن، و در پگـاه راه افتـادن    

یاحٍ رِ وا برَواحٍ من العشی وجرَخَ. ]است
ـ  داةِۀُ بالغَیالماش سرَحت. بمعنًی و راح ت

  ،ـیشأبالع ـتعجــلْ ذلـک فــی  . ي رافْع
در آغـاز  [ي فی سهوله أسراحٍ و رواح، 

چـرا   چارپایان پگاه به. شب بیرون رفتند
آن . بیرون شدند و شـبانگاه بازگشـتند  

کار را در بامداد و شامگاه بکـن، یعنـی   
  .]در آسودگی

. جاي شـب آمدوشـد کـردن   : حمرا
غْدما. ينقیض م  ـن أبِ  فـالنٌ  تـركیـه  م

اذا أشْبهه فی أحوالـه  : احامر و ال مغْدي
ضـد جـاي روز آمدوشـد کـردن     [ها کلِّ

فالنی در همه چیز ماننـد پـدرش   . است
  .]است

  .جاي ستور شب: مراح
ـَـ الیوم هاذا اشْ: راحریح تیـوم  . تد

الریحِ: راح شدید.  مکانٌ و شـیء  ـحیر :
بجاي . روز پر باد. روز پر باد شد[ طَی

ــرَ فَتَ: الشــجرُ . ]یــا چیــزي خوشــبو طَّ
ــو ــۀً . قٍرب ــروف راح ــالنٌ للمع اذا : ف

تۀٌ، و هو االریحیفَّۀٌ و أرأخَذَتْه له خ یـاح 
 . خَفَّـت لـه  : ت یده بکـذا  . بالنَدي
اذا تَ: الفرسنَ، حي صـا أصـالً  رفَح . 
ه: ـَـِ الشیءریِح دجن قَتَـلَ  : حدیث. وم

بـالفتح   ،یرَح رائحۀَ الجنَّۀ نَفْساً معاهدةً لم
یضـا  أیرِح  و الکسر من کال البابین، و لم

ـ   درخـت  [ی واحـد  من اإلراحـۀ و المعنَ
فالنـی از نیکـی کـردن    . برگ بـرآورد 

و آن شاد شدن  ،شادمان و سرخوش شد
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ــه ــت   ب ــش اس ــوانمردي و بخش در . ج
. دسـت و کـاردان شـد    چیـز سـبک   فالن

. گُشتی کردن شد ةاسب نیرومند و آماد
 پایـۀ که بـر   آن. بوي آن چیز را دریافت

کسـی را بکشـد بـوي    با دیگري پیمان 
فعل در ایـن  . بهشت را درنخواهد یافت

یـرِح از  ح و نیـز لـم  یرِ لم گونۀ حدیث به
ـ   یـک معنـا    هباب إفعال آن، و هر سـه ب

  .]آمده است
ما له شَیء : ما له سارِحۀٌ و ال رائحۀ

  .]بینواست. او را چیزي نیست[
اذا ضََـربتْه الـریح،   : مـج . یح الغَدیرُرِ

بنی یبرُ. علی شمثل فهو م ،رِیحو م وح
ــیب شو م ــوب ــرِ. مشُ م ضوهــذا ریح :

فعـل   یـۀ بر پـا . آبگیر باد خورد[ممطور 
پس آن بـادخورده اسـت،   . شیب مجهول

ــه   ــفته و آمیخت ــد آش ــاغ  . مانن ــن ب ای
  .]خورده است باران
دهـنُ  . خوشـبوي گردانیـدن  : ویحرْتَ

 انّه أمرَ باإلثْمد المـروحِ : حدیث. المرَوح
النَ عندفرمـود تـا   . روغن خوشـبوي [ مِو

خوشـبو بـه چشـم     مـۀ هنگام خواب سر
ور به خوابگاه بازآوردن سـت : . ]کننـد 

  .را شبانگاه

شبانگاه بازآوردن سـتور بـه   : إراحۀ
. بوي گرفتن گوشت و جز آن: . خانه
 :مردن.  

 . ردهــا الــی المــراح: أراح اإلبــلَ
أنْتَنَ: اللحم . ُالرجل :رجه عالیه نفس ت

لـوا  خَد: أراحـوا . تنفَّس :. بعد األعیاء
  .وجـد ریحـه  : الشـیء  .فی الـریح 

 .رده علیـه : علیه حقَّـه  . مات: الرجلُ
 ه :هللاُ راحــۀً ا طــاهأع . ــ نی الصــید :
ورِج دییح .حوـ و کذلک أر ن  ،ی الصـید

شـتران را  [علی األصل فی ذلـک کلِّهـا   
گوشـت  . شبانگاه به شـترخان بـازآورد  

مرد پـس از خسـتگی و   . بوي بد گرفت
آنهـا  . دم بـرآورد . ماندگی جان گرفـت 

بــوي آن چیــز را  . آمدنــددر بــاد در
 همـۀ . شکار بوي مرا دریافت. دریافت

تـوان بـا واو بـه     هاي بـاال را مـی  نمونه
  .]اصل کلمه پایۀجاي یاء گفت، بر 

ــتراحۀ ــایش: اسـ ــافتن آسـ : . یـ
ــایش ــتن آس ــتن: . جس ــوي برداش . ب

ح اسـتَرْو . کـک : استرواح، علی األصـل 
ـ : الیه اسبـه او برآسـود و آرامـش    [ تنام

  .]یافت
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ــتَراح ــرَج : المسـ ــو[المخْـ . برونشـ
  .]آبخانه

ــ حراوگــاه ایــن و گــاه آن کــار : ۀم
علـی   اذا قـام : بین رِجلَیـه  راوح. کردن

و کذا . إحداهما مرَّةً و علی األُخْري مرة
بـار بـر    یـک [بالمعروف  یداه تَتَراوحانِ

پایش و بار دیگر بر پـاي دیگـرش    یک
دسـت   ایـن  گاهی از: و مانند آن. ایستاد

  .]دست بخشد و گاهی از آنمی
فراخی و فراخ نهادن پیشـهاي  : روح

پاي از یکـدیگر در گـام زدن، چنانکـه    
ها نزدیک باشد با هم، بـه خـالف   پاشنه

 و کـلُّ . ]گشادگشـاد راه رفـتن  [الفَحـج  
 ــاء ــۀٍ روح ــان  [نعام ــترمرغی می ــر ش ه

: أروح. ]ساقهایش گشاد و فـراخ اسـت  
پرندگان گونـاگون  [قۀ متفرّ: طیرٌ  .نع

  .]گردندکه شبانگاه به النه بازمی
حاءوۀٌ رعـرِ  قریبـۀُ : قَصکاسـۀ [ القَع 

  .]اندکی گود
دوبـاره بـرگ بیـرون آوردن    : وحرَتَ

: المـاء  . طـالَ : تروح النبـت . درخت
راح : . بالمرْوحـۀ  . ریح غیـره  أخذَ

آب بـوي  . گیـاه قـد کشـید   [من الرَواح 

ــه خــود گرفــت چیــز  ــا . دیگــري را ب ب
ــاد زد  ــود را ب ــادبیزن خ ــحرگاه . ب از س

  .]آسوده بود
تاهللاُ لفـالن  . شاطالنَ: یاحاالر تـاحار :
خداونـد  . شادمانی و سـرزندگی [رحمه 

  .]او را آسوده و خشنود ساخت
یحیخوییخوي و فراخفراخ: أر.  

ــان ــاه: ریح ــپرغمش . روزي: . س
ـ  . اهللا قَزي رِأ، انَ اهللاِخرجت أبتَغی ریح

ـ . اهللاِ من ریحانِ الولَد: حدیث حانَ اهللاِسب 
ــه ــدر  . و ریحانَ ــی المص ــبوهما عل نَص

رزاقاً منهرِیتو «آیـه . یدون تَنْزیهاً له و اس
فالعصـف  . »العصف و الَریحانُ الحب ذو

ساقُ الزرعِ، و الریحانُ ورقُه، عن الفـراء  
فرزند . روزي روان شدم در جستجوي[

خداونـد را  . خداوند است ةروزي و داد
. اش را خواهـانم  دارم و روزيمنزّه مـی 

مصـدر بـودن    پایـۀ نصب دو کلمه بـر  
دار و وخوشـه  بـرگ  دانـۀ و «. آنهاست

عصـف یعنـی   : فـراء . »گیاهان خوشبوي
  .]و ریحان یعنی برگ آن ،گیاه ساقۀ

حاءوشهري: ر .حاوِيوـمنس: ر.  
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  الزاي فصل
زحه عـن  . دور کردن: زح ـُـ. زح .زحح

آن را از جایش برداشـت  [نَحاه : موضعه
  .]و دور کرد

ـ : زحزَحه عنه باعه عنـه د . ـزَحتَزَح :
آن را (آن را از جایش دور کرد [حی نَتَ

کنـاره  . از جـایش دور شـد  ). از او راند
  .]گرفت

: ج. خرد پشتۀ: روح، مثال فَعلَلز .زرح
  .زراوِح

 القَعرِ قریبۀُ منبسطۀٌ: قَصعۀٌ زلَحلَحۀٌ .زلح
  .]پهن و اندکی گود سۀکا[

ـ . زیح .زیح أزاحـه  . دور شـدن : زاح ـِـ
  .غیره

 تلَّتَه، فزاحع تحدیگـري آن را  [أز
ــرد  ــرد و دور ک ــاري. ب اش را از او بیم

دور ساختم، آن هم دور شـد و از میـان   
  .]رفت

  فصل السین
ــ ــباحۀ .بحس ۀ و ســباح ـــ. س ــبح ـَ س :

تصرف کـردن در  : سبح. شناوري کردن
حاً سـب  هـارِ النَ انّ لـک فـی  «آیـه . معاش

منقلَبـاً   :ةقال أبوعبید. ي فَراغاأ، »یالًوِطَ

ــ. طــویال ــراغُ والجِیئَ ۀُ و و قیــل هــو الفَ
ــذَهاب  ــت در روز  «[الـ ــا تراسـ همانـ

ــناوري دراز  ــه(شـ آوردن  دســـت در بـ
یعنـی  : گوید .بح یعنی فَراغس. »)روزي

ــتن   ــان درازي بــراي بازگش   نیــز . زم
معنـاي جـاي خـالی و     آن بـه : انـد گفته

. رفتـار اسـب  : . ]آمدن و رفتن است
  .]اسب تندرو[ حفرس سابِ
ها که عدد تسبیح به وي مهره: سبحۀ

: یت سـبحت یضَقَ. نماز و ذکر: . گیرند
جلَــد ) رض(نّ عمــرأ يوِر. یوعطَــتَ
رــج ــبحا بعــدیلَ ن س ــالع ــلَّیا أ، رِص ي ص
انـد   آورده. نیایش و نمـازم را گـزاردم  [

که عمر دو مـرد را کـه پـس از عصـر     
نیایش کرده بودند، یعنی نمـاز خوانـده   

  .]بودند، تازیانه زد
پاکی و به پاکی یاد کـردن و  : بیحستَ

  .صفت کردن خداي را
بزیه نْحانَ اهللاِ، معناه التَس   ـبللّـه، نُص

نّـه قـال أُبـرِّئُ اهللاَ مـن     أعلی المصدر ک
السة وءراءو. ب ـن   :تقول العربسبحانَ م

نّـه  ینَـون أل ما لمو انّ. کذا، اذا تعجب منه
 هــب ــه ش ــدهم، و فی ــۀٌ عن ــث معرف  التأْنی
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معنایش منزّه داشتن خداونـد اسـت، و   [
مصدر بودن منصوب شده است،  یۀبر پا

خداوند را از هرگونه بـدي  : عنابه این م
ــی ــخن را  . دارمدور م ــن س ــان ای تازی

. زده شدن از چیزي گویندهنگام شگفت
گیـرد زیـرا بـراي آنهـا     تنوین هم نمـی 

اي تأنیـث در آن  معرفه اسـت، و گونـه  
  .]است

حاتــبس ــهجنـــا وــ: ربه ـاللتُج
درخششـــــهاي شـــــکوهمند روي   [

  .]پروردگارمان
 :قـال ثعلـب  . من صـفات اهللا : سبوح

ـ  مٍاس کلُّ ا علی فُعول فهو مفتوح االول الّ
. فیهما أکثر نّ الضمإالسبوح و القُدوس، ف

و قـال  . الکالم فیه دمو قَ. کذلک الذُروح
از [الکالم فُعولٌ بواحدةٍ لیس فی :سیبویه

شـده   بسیار منزّه داشته: صفتهاي خداوند
هـر  : ثعلـب . از هر آنچه بـه پنـدار آیـد   

اسمی که بر وزن فُعول باشـد فاءالفعـل   
آن مفتوح است، جز سبوح و قُدوس که 

ــا را  ــموم  آنه ــل مض ــا فاءالفع ــتر ب بیش
ــده ــدخوان ــۀ. ان ــد  کلم ــز مانن ذروح نی
ایـن سـخن پـیش از ایـن هـم      . آنهاست

در زبـان  : سیبویه هـم گویـد  . گفته آمد
ــول  کلمــۀتــازي  ــر وزن فُع واحــدي ب
فت خداوند نیز باید و این دو ص(نیست 

  .)]با فاءالفعل مفتوح خوانده شوند
و یقــال واد . البلــد الحــرام: سـبوحۀ 

اي اسـت  نـام دره : گویند. مکّه[بعرفات 
  .]در عرفات

ــجح ــجاح .سـ ــان: إسـ ــتن و  آسـ داشـ
ي سـهلْ  أاذا ملَکْت فأسجِح، . درگذشتن

 چون چیره شدي آسان گیـر و درگـذر  [
بـار عایشـه بـر     این سخن را نخسـتین (

گفـت، آنگـاه   ) ع(زبان آورد و به علـی 
بـه  ) ع(که پـس از جنـگ جمـل، علـی    

او نزدیـک شــد و بـا او ســخن    ةکجـاو 
چـون شـدي   : گفت و او هم چنین گفت

هـم وي را  ) ع(علـی . ی نماویپیروز نیک
بــه ارجمنــدي و شایســتگی بــه مدینــه 

   .])بازگردانید
 حـجۀٌ سشیلَۀ  : مـهرفتـار نـرم و  [س 

  .]آسان
هجو حجأس :ـ ح س ةچهـر [ لٌنٌ معتـد 

  .]زیبا و بسامان
  .نام زنی: سجاحِ. سرشت: سجِیحۀ
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ي عـن  أ، الطریـقِ  خَلِّ له عن سـجحِ 
بنَی القـوم بیـوتَهم علـی سـجحٍ     . وسطه

ي علـی  أواحد، و علی سجِیحۀٍ واحدة، 
ــدرٍ از میــان راه کنــار رو تــا [واحــد  قَ

  را بــه   هایشــانقــوم خانــه . بگــذرد
  .]هاي یکسان ساختنداندازه
ـ  . سح .سحح : . ریخـتن آب : سـح ـُـ

: سـح المـاء  . ل و م. روان شدن از بـاال 
المطرُ و  و کذا . ، و صبهسالَ من فوقٍ

آب از بـاال فروریخـت، و آن را   [الدمع 
بـاران  : چنـین اسـت  . از باال فروریخـت 
ـ  . ]اشـک فروباریـد   : سـوط  ۀَسـحه مائَ

سـحابۀٌ   .]او را صـد تازیانـه زد  [ده جلَ
وححابر ریزان: س.  

الماء حسحسالَ: تَس . سـاححمطرٌ س :
، شـدیدةٌ : ۀ مسحسـحۀٌ نَعطَ. یسح شدیداً

مۀٌیلَس  بـاران  . آب فـرو ریخـت  [ مِللـد
زدنی سخت کارا کـه  نیزه. سخت ریزان

  .]خون روان سازد
ـ . ســحوح و ســحوحۀ     :ســح ـِــ

. سـمان : م سـحاح نَغَ. شدن گوسفندفربه
 ــ: لحـم ســاحسگوســفندان فربــه[ین م .

  .]فربه  گوشت نیک

ــح سأک: فــرس م ــرْي الج ــبصــه ی نّ
: سحسـح و سحسـحۀ  . ]اسب تیزتـک [

  .ساحت سراي
افکندن بر روي : ]سدح ـَـ[سدح  .سدح

 فهو مسدوح و. سدحه فانْسدح. یا به قفا
 یحداو را به روي یا به پشت افکند، [س

  .]او هم افتاد
حب : فالن سادخْصفالنی تـوانگر  [م

  .]و برخوردار است
ستور چرنـده، و  : ]سرَح ـَـ[سرْح  .سرح

سـرَح المـالَ سـرْحا، و    . چرا گذاشتن به
سـرَحت  . سرَحت هی بنفسـها سـرُوحا  

 یشبالع ترا بـه  سـتوران [بالغَداة و راح 
. چرا رفتند چرا بردم، و آنها خودشان به

چــرا رفتنــد و شــامگاه     بامــداد بــه  
  .]بازگشتند
ــرَّح ــاًس ــ: ت فالن سفالنــی را [تُه لْأر

  .]فرستادم
ــتَ المــرأَس ــطْتَ: ةِریح م لیقُهــا، و االس

السـراح  : مثَل. السراح، مثل تبلیغ و بالغ
ـ  إر: الشَـعر  . جاحِمن النَ ه سـاله و حلُّ

. رها کردن زن[هیل ستَال: .المشْط قبلَ
جـدا شـدن   . رهایی: سراح اسم آن است
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یعنی هنگـامی  (و رهایی، کامیابی است 
ــرآورده    ــی را ب ــاز کس ــوانی نی ــه نت ک

کــم  ســازي، اگــر رهــایش کنــی دســت
مـوي را  . ايروزگارش را تباه نسـاخته 

. زدنبازکردن و فروهشتن پیش از شانه
  .]کردن گرفتن و آسوده آسان

ــرِیحفــرس س :ــرْيع . ــرُح خیــل س
  .]زین یا تندرواسب و اسبان بی[

مشْـیۀٌ  . سریعۀ: ناقۀ سرُح و منْسرِحۀ
شــتر  مــاده[سـهلَۀ  : سـرُح، مثــل ســجح 

  .]رفتار نرم. تندرو
نـام بحــري از  : . برهنــه: منْسـرِح 

ـ : انْسـرَح الرجـلُ  . عروض تلقَی و اذا اس
مرد خوابید و پاهـایش  [لیه بین رِج رَّجفَ

  .]را از هم گشود
: سرْحۀ. درختان بزرگ و بلند: سرْح

  .نام موضعیو . یکی
. ملـخ : . دراز از هر چیـز : سرْیاح

 أُم :نام زنی.  
. دوال که نعل دوزند بـه وي : سرِیحۀ

  .سرِیح و سرائح: ج
لغـت   شـیر بـه  : . گـرگ : سـرْحان 

ــذَیل ــل. ه ــقَطَ: مثَ س بــه علــی الع شــاء

النون زائدة، و هـو   :قال سیبویه. سرْحانٍ
راحس الن، و الجمععرحانَۀ. ینُفنـث  : س

گـرگ شـد    در پی شـام برآمـد، شـامِ   [
بسا نیازي که برنیاید و نیازمنـد از   چه(

نــون در کلمــه : ســیبویه). پــاي درآیــد
افزوده است و آن بر وزن فعـالن اسـت   

  .]و جمع آن هم سراحین
جاي نرم که گیاه رویـد  : سرْداح .سردح
  .باگوشت و بزرگ قۀنا: . بر وي
بام و باالي هـر  : سطَح ـَـ. سطْح .سطح
  .گستردن: . چیز

 اهللاُ األرض ـطَحـطها  : سسخداونـد  [ب
  .]زمین را گسترد

خـالف  : القَبر . پهن کردن: طیحستَ
پهـن  [داً جِ منْبسطٌ: حأنْف مسطَّ. هتَسنیم

خــت کــردن گــور، خــالف پشــته و و ت
بینی بسـیار پهـن و   . برآمده ساختن آن

  .]تخت
: . کـک : سطیحۀ. دانتوشه: سطیح

 :یقـال . ذئْـب  کاهن بنی: . ستان خفته
ــم فیــه عکــان ال  هــیچ : کــه گوینــد[ظْ

جـز اسـتخوان   (استخوان در بدنش نبود 
  .)]سرش
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ـ ام: انْسطح الرجـلُ  د علـی قَفـاه و   تَ
پشـت دراز کشـید و    مرد بـه [ك یتحرَّ لم

  .]تکان نخورد
  .یکی: سطّاحۀ. گیاهی: سطّاح
و . سنگ گرداگـرد بـرآورده  : مسطَح
 علیها بالحجارة فیجتمع حاطُی هی صفاةٌ

اي بــزرگ و  و آن صــخره[ فیهــا المــاء
ــرد آن را   ــه گرداگـ ــت کـ ــت اسـ تخـ

کنند تـا آب در آن گـرد    چین می سنگ
اي خرما ج: . ستون خرگاه: . ]آید

  .خشک کردن
  .دراز و پهن شدن: إسلنْطاح

: صـحا [روي کـوه  : سـفْح الجبـلِ   .سفح
ــفَح فیــه المــاء، و هــو  ســفَلُه حیــثُ یأس

یعنـی کوهپایـه و    ،کوه دامنه :مضْطَجعه
: . نام جایی: . ]بستر گردآمدن آب

  .ریختن آب و خون: سفَح ـُـ
مـرد  [قادر علی الکالم : رجل سفّاح

ــانســخ ــام : . ]آورنور و زب  ]لقــب[ن
مه عبـداهللا  و اس. العباسخلیفه از بنی اول

  .)بن عبداهللا بن عباس( بن محمد
  .کک: مسافَحۀ. زِنَی: سفاح

دو جوال که هـر دو را بـه   : سفیحانِ

  . هم دوزند و خرجینه سازند
  .نصیب باشدتیر قمار که بی: سفیح

 نّـه مـذکّرٌ أل . سـاز حـرب  : سالح .سلح
یجمع علی أسلحۀ، و هو جمع المذکر، و 

این کلمه مذکر است چون [یجوز تأْنیثه 
جمع آن بر وزن أفْعلَـه اسـت کـه وزن    
ــم     ــث آن ه ــت، تأنی ــذکر اس ــع م جم

  .]رواست
مـرد  [لَـبِس سـالحه   : لَّح الرجـلُ ستَ

ــود    ــه خـ ــردش را بـ ــازوبرگ نبـ سـ
  .]درپوشید

حرجل سال :معه سمـردي کـه   [ الح
  .]نبردش با اوست سازوبرگ

جــایی کــه در وي خــوف : مســلَحۀ
جـاي  : . باشد که سالح بایـد پوشـید  

کان : حدیث. ور قوي سالح: . دیدبان
   بـذَیالی العـرب الع حِ فارِسسالنَی مأد

ترین مرزهاي ایران بـه تازیـان   نزدیک[
  .]عذیب بود
سلَح ـَــ  . سلْح. پلیدي ستور: سالح

: ناقـۀ سـالح  . ]ورسرگین افکنـدن سـت  [
به [ .م: إسالح. سلَحت من البقْل و غیره

  .]کار انداختن شکم
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گیاهی که ستور بـه خـوردن   : إسلیح
: من العرب ةٌامرأَ قالت. آن شیرناك شود

اإلسلیح، رِغْوةٌ و صرِیح، و سنام إطْرِیح 
درخت پدر : از زنی تازي پرسیده شد[(

إسـلیح   درخت پدرم: گفت) تو چیست؟
و شـیر   گیاهی کـه در ریگـزار رویـد   (

، شـیر  )شتران به خوردن آن افزون شود
گرفتـه، و کوهـان دراز    کفک روغـن  بی
  .]یک سو برگشته است به

: سیلَحون. اي از یمننام قبیله: سلیح
و ذکر . العامۀ تقول سالحون و. نام دهی

إعرابه فی فصل نصب مـن البـاب البـاء    
و پـیش از  . گویند مردم آن را سالحون[

  .]این از آن یاد شد
، مثـل السـلَک و   السلَح ولَد الحجـلِ 

  .سلْحان: ج. بچه کبک: السلَف
ــماحۀ  .ســمح ــماح و س ـــ[س ــمح ـَ س[ :

ـ . جاء به: سمح به. جوانمردي ل حمیس :
طانحاء. یأعمو هم س ،حمو هی . فهو س

. را آورد آن[سمحۀٌ و هنَّ سماح الغیر 
او جـوانمرد و بخشـنده   . به من بخشـید 

  .]است
  .آسانی کردن با کسی: مسامحۀ

ــامحوا ــاهلوا : تَس ــان [تَس ــان آس آن
  .]گرفتند

ـ لَّت نفسه و تابذَ: أسمحت قَرونَتُه ع ت
  .]نفس او خوار و رام شد[

نـرم  : . راست کردن نیـزه : میحستَ
  .رفتن
از سـوي  صید کـه  : سنیح و سانح .سنح

از : سنَح ـَـ. سنُوح. چپ تیرانداز درآید
العــرب  و. ســوي چــپ درآمــدن صــید

: مثَـل . شاءم بالبـارِح تَمنُ بالسانح و تَیتَتَ
ن لحِمو سا. بعد البارِح ی بالسان نَحس نَح

س رؤبـۀَ  یـونُ  لَأَس :ةبوعبیدأقال . بمعنًی
 :ا شاهد، فقـال عن السانح و البارِح، و أنَ

السانح ما ولّـاك میامنَـه، و البـارِح مـا     
تازیــان بــه ســانح فــال [والّك میاســرَه 

شـکاري کـه از   (نیکو زنند و به بـارح  
سوي راست شکارچی درآید و به چـپ  

پـس از بـارح مـرا    . فال بـد زننـد  ) رود
هنگام نومیدي از یـافتن  (سانح کی آید 
یونس از رؤبه : ابوعبیده). چیزي گویند

سانح و بارح پرسید و من گـواه   ةدربار
سانح شکاري است کـه  : پاسخ داد. بودم

سویهاي راست خود را به تـو نمایـد، و   
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بارح آن است که سویهاي چپش را بـه  
  .]تو بنماید

أْيلی ر نَحس :رَضع . : بکـذا ت :
رَّضَعنتو لَح اي بـه ذهـنم   اندیشـه [ ت

از فالن چیز سربسته سخن گفـت  . رسید
  .]ار نکردو آشک

: ج. گشادگی سـراي : ساحۀُ الدارِ .سوح
مثال سـاعۀ و سـاع و   . ساح و ساحات

  .مثال بدنَۀ و بدن. کک: سوح. ساعات
ــیح .ســیح رفــتن آب: س . :آب روان .
 :  رد و گلـیم مخطَّـطـرْد  . نوعی از بب

ة مر، و عباءیسو م حیسمحۀٌسمخطَّطۀ: ی .
قُطان المسیین : ححراه، و راه مـۀ جا[ملو

  .]دراج نر رنگارنگ. راهعباي راه
. سیاحۀ و سیوح و سـیح و سـیحان  

ـ   ال: حـدیث . رفـتن در زمـین  : ساح ـِـ
  گونــه هــیچ[االســالم  ســیاحۀَ فــی 

گیري از مردم و بیـرون رفـتن از   کناره
بـه آهنـگ بنـدگی و پرسـتش     (شهرها 

 سـاح . ]در اسـالم نیسـت  ) بهتر خداوند
  . ]سایه بازگشت[فاء : الظلُّ

. چینی و فتنه روندهبه سخن: مسیاح
یع ال بالمـذایِ  و یحِلیسوا بالمسایِ: حدیث

ــذُر  ــخن[البـ ــتند از سـ ــان و نیسـ   چینـ
ــه از آشــکارکنندگان فتنــه ــان، و ن جوی

  .]زشتیها و رازهاي مردم
نیکـو شـد    او حال[اتّسع : انْساح بالُه

  .]و کارش گشاده
حیحانُ . نام آبـی : سـیجـویی در  : س

: سـیحونُ . جویی به بصره: ساحینُ. شام
جویی بـه هنـد، و میـان مـاوراءالنهر و     

  .خراسان
  فصل الشین

  .کالبد: شَبح .شبح
  .دراز: شَبحان

عریضـهما  : رجل مشْـبوح الـذراعین  
. کـک . نیراعشَـبح الـذ  . ]بازو مرد پهن[

و چهارشانه  مرد ستبربازو[شَبح الرجلُ 
  .]شد

ــود علــی الع حــب ــ: الحرْبــاء یشْ  دیمتَ
. ]پرسـت روي چـوب دراز شـد   آفتاب[

  .پهناور گردانیدن: تَشْبِیح
زفتی و : شَحح ـَـ و شَح ـُـِ. شُح .شحح

  .حریصی
حاحو قوم ش یحۀٌ  رجل شَحـحو أش 

  .]مرد و قوم زفت و آزمند[
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 یریـدانِ  التَشاح الرجالنِ علی األمر 
 یضـنُّ : هو یشاح علی فالن. نْ یفُوتَهماأ

هر یک از آن دو مـرد بـر آن کـار    [به 
ــا  ــد ت آن را از خــود  همــۀزفتــی کردن

  .]ورزداو بر فالنی بخل می. گردانند
بخیـل و زفـت و حـریص   : شَحاح .

 أرض :ال طَرٍ کثیریلُ الّتَسنْد . ا من مز
 :ورِي  الذي الآب بـر   زمینـی کـه  [ی

ــاران بســیار  . آن روان نگــردد جــز از ب
  .]زنه که آتش ندهد آتش

علـی   بالذي یواظ و. غیور: شَحشَح
ی فیه، حتی یقـال  الماض :و یقال. الشیء
هللماضتی فی خُطْب:  شَحکـه بـر    آن[شَح

ــخت آن را    ــد و س ــدار باش ــزي پای چی
نگهدار چیزي تا آنجـا   : گویند. نگهدارد

نیـز بـه سـخنور    . سازد که آن را پایمال
توانا گویند که سخنش را رسا سـازد و  

  .]به پایان رساند
قَطـاةٌ  . شـتاب پریـدن   بـه : شَحشَحۀ

شَــحالبعیــرُ فــی . ســریعۀ: شَح شَــحشَح
 ةسـنگخوار [یکـن خالصـاً    اذا لم: هدیره

ــرواز ــانگش را در گلــو   . تیزپ ــتر ب ش
  .]گرداند

ـ . شَرْح .شرح گشـاده و پیـدا   : شَرَح ـَـ
سخن یا [فَسرْته : شَرَحت الغامض. دنکر

کـــار دشـــوار و پوشـــیده را روشـــن 
  .]ساختم

کفانیدن و پیدا کـردن  : ریح اللَحمشْتَ
گوشت فربه   هپار: شَرِیحۀ. فربهی گوشت

  .کک: شَرِیح. درازا بریده به
 ه لإلســالم فانْشَــرَحرــداهللاُ ص شَـرَح 

) پــذیرش(اش را بــراي خداونــد ســینه[
م گشــاده داشــت، آن هــم گشــاده اســال

  .]شد
ــراحیلُ ــام: شَ ــراحینُ، . ن ــال شَ و یق

شــراحین هــم [بـالنون بــدالً عــن الـالم   
  .]گویند، با نون بدل از الم

  .دراز: شَرْمح .شرمح
بینی و بـزرگ  فراخ ]مرد[: شَفَلَّح .شفلح

  .زن فراخ و سطبر لبهاي فرج: . لبها
ـ إشْـقاح و تَ  .شـقح  غـوره کــردن  : قیحشْ
از [نْ یشـقَّح  أ و نُهِی عن بیعه قبلَ. نخل

ــیش از   ــاي نخــل پ ــدوفروش خرم خری
  .]غوره کردن نهی شده است

و قیل معناهما . تبع. قُبحاً له و شُقْحاً
گفتـه شـده   . زشت و رسوا باد او[واحد 
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ــت  ــی اس ــان یک ــه معنایش ــقّاح .]ک : شُ
  .گیاهی

. قَبح الرجلُ و شَقُح قَباحۀً و شَـقاحۀ 
مـرد زشـت و رسـوا    [یح و شَقیح فهو قَبِ
  .]گشت

. طویل: رجل شَناحٍ. دراز: شَناحی .شنح
ــناحٍ ــرٌ شَ ــه: بکْ ــناحیۀٌ . جوان ــرَة شَ بکْ

  .]شتر جوان ماده[
مـرد جـد در   : . گیـاهی : شـیح  .شیح

  .شیاح: ج. کارها
حالرجلُ و شای أشاح :در جفی األم .

ــ ــذر و قیــل بمعنَ مــرد در کــارش [ی ح
گفته شده کـه ایـن دو   . تکوشی کردسخ

معنـاي پرهیـز کـردن و خـود را      فعل به
  .]نگاهداشتن هم است

سـریعۀ  : ناقۀ شَیحانَۀٌ. غیور: شَیحان
  .]شتر تندرو ماده[

الفـرس   . أعـرَض : أشاح بوجهـه 
اسـب  . رویش را برگرداند[أرحاه : بذَنَبِه

  .]دمش را فروهشت
وحاءشْیانـد زمینی کـه شـیح روی  : م .

 :نْ یکونَأ رٍ یبتدرونَه القومهم . فی أم
اینکه قـوم در  [فی مشْیوحاء من أمرهم 

آنهـا در  . کاري بر یکدیگر پیشی گیرند
ــر یکــدیگر   کارشــان شــتاب کــرده و ب

  .]گیرندپیشی می
  فصل الصاد

 صـباح، نقـیض  . دمسـپیده : صبح .صبح
ساءۀ . بامداد شـدن : المـبِیحبامـداد : ص .

  .بامداد کردن: حإصبا
بأصح  حـبمـرد بـه   [ه اهللاُ الرجلُ و ص

ــد ــداد درآم ــد . بام ــدادش را خداون بام
  .]گردید. شد[صار :  .]نیکو کناد
: . لـه عـم صـباحاً    قلـت : صبحتُه

یـراد بالتشـدید ههنـا     و ال. أتَیتُه صباحاً
ــر  ــتم [التکثی ــر او درود گف ــدادن ب . بام

ید در اینجـا  تشـد . بامداد نـزدش رفـتم  
  .]مبالغه در معنا نیست

أتَیتُه لصبحِ خامسۀٍ، کما یقال لمسـیِ  
لغـۀ فیـه    یضـاً أو بکسر الصاد . خامسۀ

ــدم چنانکــه  [ ــزد او آم ــنجم ن ــداد پ بام
صبحِ خامسـۀ نیـز   . شامگاه پنجم: گویند
  .]گویند

یـومٍ، و أُمسـیتَه    أتَیتُه أُصـبوحۀَ کـلِّ  
  .]ر روز نزدش آمدمپگاه و شامگاه ه[

 باحٍ، و هو ظَرْفباحاً و ذا صیتُه صلَق
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ــرُ مــتمکِّن  در . در بامــداد دیــدمش[غَی
  .]اینجا ظرف غیرمتمکّن است

ینـام  : فالن ینام الصـبحۀَ و الصـبحۀَ  
ـ تَ :تقول منـه . حین یصبِح صحالرجـلُ   ب

: از آن اسـت . خوابـد فالنی بامداد مـی [
  .]یدمرد بامداد خواب

  .جاي و وقت بامدادي: مصبح
ــبوح ــدادي: ص خــالف . شــراب بام

  .غَبوق
فهو . صبوحی کردن: صبح و اصطباح

صبحانُ و مصطَبِح، و هی صـبحی، مثـل   
ـ  : مثَل. سکْران و سکْرَي م ن انّه لَأکْـذَب

یذحانِ األخببامـدادي   ةبـاد کـه   آن[ الص
 ةبـرد ز همانا که او دروغگـوتر ا . نوشد

بر ایـن پایـه   سخن (کرده است  صبوحی
و از  باده خـورد است که مردي پگاهان 

سپاهی که آهنگ . اش بیرون رفتقبیله
یافتندش جنگ با قومش را کرده بودند 

وي بــه . اش را پرســیدندو جــاي قبیلــه
آنها دروغ گفت امـا چـون شـکمش را    

شـده در   شکافتند و خوراك تازه خورده
ــد   ــی بردن ــد پ ــه آن دیدن ــه قبیل اش ک

پس آنها را یافتنـد و بـر   . نزدیک است

  .)]آنها تاختند
ــباح صــراغ: م ــه اس. چ ــبحت ب تص :

ي أا یستَصبح به، مم الشَمع :. أسرَجت
مـوم و  . چراغ را روشن کردم[یسرَج به 

شمعی که آن را افروختـه و از آن نـور   
اي که تا آفتاب بلنـدتر  ناقه: . ]گیرند

 :قال األصمعی. نخیزد به چریدننشود بر
و هذا ممبتَحساین : گوید[من اإلبل  ا ی

چیــزي اســت کــه از شــتران پســندیده 
  .]آید

قدحها که صـبوح کننـد بـا    : مصابِیح
  .آن

باحِ یومروز غارت: الص.  
صـبِیح و  . خـوبی : صبح ـُـ. صباحۀ

ــباح ــع: ص ــن [. ن ــوان روش ــره و ج چه
ــ : أصــبح. ]زیبـاروي  مــوي [وي فـور م

سفید که به سرخی زند، و روي سرخ و 
ــفید ــب]س ــو قری ــهبِ ، و ه ــن األص  م

کـه مـوي سـرش سـرخ      نزدیک به آن[
رجـل أصـبح و   . ]آمیخته به سفید باشد
مرد و شیري که [ أسد أصبح بینُ الصبحِ

  .]مویشان سفید آمیخته به سرخ باشد
یحبذُ. تازیانه: أصحبملکی از : و أص
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ــ ــنمل ــ . وك یم الس ــب نْســه ی  یاطُو الی
هاي أصبحی منسوب  تازیانه[ األصبحیۀُ
  .]به اوست

  .خالف سقَم. تندرستی: صحۀ .صحح
صو اس من علِّتـه بمعنًـی  ح حاز [ تَص

  .]اش بهبود یافتبیماري
. صـححه اهللاُ . درست کردن: حیحصتَ

 ـحاحو ص یححفهو ص .   ـحیحکـذلک ص
األدیم بمعنًی مِیاألد حاحي غیـر  أ، و ص

. خداونـد او را تندرسـت کـرد   [مقطوع 
 ةشد چنین است پوست پیراسته و دباغی

  .]نشده یکدست، یعنی بریده
ون، اذا ارحصفهم م القوم أصح تفعـت 

: حـدیث . عن أموالهم و مواشـیهم  العاهۀُ
قـوم از  [یورِدنَّ ذو عاهۀٍ علی مصـح   ال

گزنـد از  چـون  گزنـد رسـتند،   آسیب و 
ــزد    ــا برخی ــان آنه ــا و چارپای  .داراییه

ــز ــان (هرگــ ــخور چارپایــ ) در آبشــ
) که شترانش بیمـار باشـند  (گزندرسیده 

  .]بر گزندرسته در نیاید
  .]سفر سالمتی است[السفَرُ مصحۀٌ 

: صحصح و صحصاح و صحصـحان 
ــوار  ــاي هم ــح . ج حاصالص ــات : التُرَّه

التُرَّهات البسابِس، و همـا  و کذا . الباطل
ــود  ــافۀ أج ــوده و [باإلض ــاي بیه   چیزه

همان معناسـت،   دوم نیز بهسخن . پایهبی
ــن دو  ــخن و ای ــافی  س ــب اض در ترکی

  .]شیواترند
بانـگ کـردن   : ]صدح ـَـ[صدح  .صدح

  .زاغ و خروس
نـام  : . آوازاسـب سـخت  : صیدح

 :]و صـدحۀ و صـدحۀ  [صـدحۀ  . ايناقه
مهره که افسون بدان کنند زنـان مـردان   

  .را
: ج. کوشک و بنـاي بلنـد  : صرْح .صرح

: الـدارِ  . زمین استوار: صرْحۀ. صرُوح
  .]میان سراي[عرْصتُها 
  .گزیده از هر چیز: صرَح
: یقـال [ شیر روغن برگرفتـه : صرِیح

   ةِ، أي انْکَشَـفن الرَغْـوع ریحي الصدأب
کفـک و سرشـیر از   : رهاألمرُ بعد اسـتتا 

ــس از     ــار پ ــی ک ــد، یعن ــدا ش ــیر ج ش
مرد پـاکیزه  :  .]پوشیدگی آشکار شد

ــی ــرَحاء: ج. آمیــغ نســب و ب ص .جــاء 
هم طْهم غیـرُ خـال ی اذا لم: بنوتمیم صرِیحۀً

تمیم خودشان آمدند، نه بـه همـراه    بنی[



 351/  باب الحاء  
  

 

نام فحلـی  : . ]های از دیگر قبیلهانکس
ز پـاك و  هر چی[خالصٍ  کلُّ: . ناكزه

  .]آمیغناب و بی
ــرُوحۀ  ۀ و صــراح ـ . ص ــ ــرُح ـُ ص :

  .آمیغ شدن خالص و بی
و آمـد  حق پدید [ بانَ: انْصرَح الحقُّ

  .]آشکار شد
صارفالنا م تشَتَمـراحاً،   ۀًحي أو ص

او را دشـنام و ناسـزا   [رویاروي : کفاحاً
 من کـلِّ  صو هو الخال. ا: صراح. ]گفتم
ـ . شیء ـ أْکَ ص سـزاجٍ    لـم : راحبِم تُشَـب

صراح اسم است از آن، یعنـی پـاك و   [
  .]ناب ةباد. آمیغ از هر چیزيناب و بی

گشـاده و  : ریضعریح، خالف التَصتَ
لـیس فیـه   : یـوم مصـرَّح  . روشن گفـتن 

  .]ابرروز بی[سحاب 
رَّحـرَه : سـه فْبما فـی نَ  صثَـل . أظْهم :

حالحقُّ عن م رَّحه، صي انْکشأضف . 
ي أیحۀً، رِأجدبت و صارت ص: ت کَحلٌ

خالصۀً فی الشآنچـه در دل داشـت   [ ةد
آالیش پدید حق پاك و بی. آشکار کرد

این را هنگامی گویند کـه کـاري   (آمد 
ــکار   ــن و آش ــیدگی روش ــس از پوش پ

). صرَّح المحض عـن الزُبـد  : ، مانندگردد
  .]خشکسالی سخت و دشوار گشت

مـیم  . خـالص از هـر چیـز   : حصمارِ
رْزائدة، و یح   :عمرو ي عن أبیوـمادالص

ـ [ عمـرو   ومیم در کلمه افزوده است و اب
  .]صمادح هم گفته است

  .حصنی به یمن: صرْواح
  .جاي هموار: صرْدح و صرْداح .صردح
 . هر چیز کرانه: صفْح و صفْحۀ .صفح

: ج. مضْـطَجعه : الجبلِ . جنْبه: اإلنسانِ
ـ   نَظَرَ. صفاح ه و بصـفْحِ  الیه بصـفْحِ وجهِ
، و فالسـی  ضَرَبه بصـفْحِ . بعرْضه: وجهه
ــ ــالعام ــیف  فْحِۀ تقــول بص کنــار و [الس

از نیمـرخ بـه   . کوه منۀدا. پهلوي انسان
. او را با پهناي شمشـیر زد . او نگریست

  .]مردم آن را با فاءالفعل مفتوح گویند
ۀُ الوجهیحفه   :صشَرَةُ جِلْـدپوسـت  [ب

: . شمشیر پهنـاور : . ]روي و چهره
. روي هرچه پهن باشـد : . سنگ پهن

کـه پهـن   [هـاي در  تخته: صفائح البابِ
  .]هستند

درگذاشتن گنـاه و  : ]صفَح ـَـ[صفْح 
ــدن ــه . روي گردانی ــن ذَنْبِ ــفَحت ع ص .
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أعرَضْــت عنــه و : ضــربت عنــه صــفْحاً
اذا : بلَ علـی الحـوض  صفَحت اإل. ترکته

: صفَحت فالنا و أصـفَحتُه . أمرَرتها علیه
تَهلَأَاذا سدتُه  . ک فرَدـفَحتُه و أصـفَحص :

از [ي بعرْضـه  أضَرَبته بالسیف مصـحفا،  
از او رویگردان شده . گناهش درگذشتم

شتران را یکی پـس از  . و رهایش کردم
خ بـه او پاسـ  . دیگري به آبشخور بـردم 

 .]او را با پهناي شمشـیر زدم . رد دادم
 :نام مردي.  

ـ : فَّحت الشیءصتَ فَنَظَرْت فی صه حات
یکـی نگـاه   به برگهـاي آن چیـز یکـی   [

  .]کردم
دست یکدیگر را : مصافَحۀ و تَصافُح

  .گرفتن
و منـه سـیف   . گردانیدن پهن: إصفاح

 ـفَحصو قلب م ،فَحصمـالٌ : محـدیث . م :
الم ؤْقلبمنِ معلـی الحـق   ص از آن [فَح

شـده، و دل همـوار و    شمشیر پهن: است
دل باورمند در برابر راستی رام . گشاده

ــفَح. ]و گشــاده و پذیراســت صــر : م تی
یضـا  أو یقال له المسـبِل  . ششم از قمار

  .]به آن مسبِل نیز گویند[

و منه مصـفَّح  . گردانیدن پهن: فیحصتَ
: . ]سـرپهن [ سِالـرأْ  عـریض : الرأْسِ

: حـدیث . فیقصمثل تَ. دست بر هم زدن
ـ بیح للرجـال و التَ سالتَ للنسـاء ص و . فیح
رْیتسبیح براي مـردان  [یضاً أ بالقافي و

این سـخن  . زدن براي زنان است و دست
  .]تصفیق نیز روایت شده استکلمۀ با 

  .سنگ پهناور: صفّاح
  .ضد فساد. نیکی: صالح .صلح

 هذا یصلُح. ح و صلُح ـُـصلَ. صلوح
ایـن بـراي تـو    [تـک  هـو مـن باب  : لک

  .]مناسب است
سـازش و آشـتی   [مصـالَحۀ  : صالح

سـازش و  [. ا: صـلْح  .]کردن با یکدیگر
حا و تَصـالَحا و  اصطَلَ. نث= مذ. ]آشتی

همه به معنـاي مصـالَحۀ   [ اصالَحا بمعنًی
  .]است

و قـد  . نـام مکـه  : صالحِ، مثل قَطامِ
رَیگاه هم منصرف است[ف ص[.  

  .سادخالف إفْ. نیکو کردن: إصالح
. اندیشی و خیرخواهینیک[مصلَحۀ 

  .مصالح: ج. ]کار نیک و سودمند
کــردن خواســتن نیکــو: تصــالحاس .
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تفسادنقیض اس.  
درشـت و  : . سـخت : صمحمح .صمح
و . أصلَع غلـیظٌ شـدید :  رأْس . کوتاه

ل، کُرِّرلْعطاسی [و الالم  فیه العینُ هو فَع
آن بر وزن فَعلْعـل  . بسیار در جلوي سر

  .]عین و المبا تکرار است 
ــمحاءة . درشــتزمــین : صــمحاء ص
  .]اي از آن است پاره[أخَص منه 

ـ تَ. کفیـدگی مـوي  : تَصوح .صوح ص حو
نـوك  [اذا یبِس أعاله و فیه نَـدوةٌ  : البقْلُ

  .تَصیح. = ]سبزیجات خشک شد
تْهصحیو ص تْه الریححتْه : وسبباد [أی

  .]خشکش کرد
 و[و له صوحانِ . دیوار وادي: صوح

کوه : . ]دارد )کرانه( دو دیوار رودبار
سـوي راسـت بـاال     کـه از یـک  [استیخ 

 ینِحالصو ألْقَوه بینَ: حدیث. ]رفته باشد
باعي بینَأ، حتی أکَلَتْه الس الجـ ب او [ نِیلَ

را میان دو کـوه افکندنـد تـا درنـدگان     
  .]خوردندش

نــام : صــاحۀ. ايقبیلــه: بنوصـوحانَ 
  .کوهی

  .خوي اسب: . گچ: صواح

 ــاح ــیء فانْص ــحت الش ــقَقْتُه : ص شَ
ــرُ. فانْشــقَّ القَم ــ: انْصــاح اس آن را [تنار

مـاه روشـن و   . شکافتم، آن هم شکافت
  .]تابان شد

و صِــیاح و صــیح و صــیحۀ   .صــیح
: صـیاح . آواز کـردن : صاح ـِـ. صیحان

  .عذاب: صیحۀ. آواز
یکـدیگر را آواز  : مصایحۀ و تَصایح

  .دادن
صـیحٍ و نَفْـرٍ، فالصـیح     لَقیتُه قبلَ کلِّ

یاح، و النَفْرُ التفرُّق، و ذلک اذا لَقیتَـه  الص
ـ الفَ طلــوعِ قبـلَ  او را پــیش از هــر [ر ج

صـیح  . ی دیدار کـردم بانگ و پراکندگ
کـه  (یعنی بانگ و نَفْر یعنی پراکندگی 

، )سویی و در پی کـاري رود  هر کس به
  .]دم استو آن هنگام پیش از سپیده

غیـر   غَضـب مـن  : السـکیت  قال ابن
غیـر قلیـل و ال    ي مـن أصیحٍ و ال نَفْرٍ، 

  .]زیاد خشمگین شد و کمبی[کثیر 
یحانینوعی از خرمـا بـه مدینـه   : ص 

  .]خرماي سیاه و سخت[
  فصل الضاد

، ةعبیـد  عند أبی. رفتار اسب: ضَبح .ضبح
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فی  لِیأنفاسِ الخَ هو صوت :و قال غیره
آن بانـگ دم و  : دیگـري گویـد  [الَعدو 

: . ]بازدم اسبان اسـت هنگـام تاخـت   
  .آواز روباه: ضُباح .خاکستر

تْه النارحرَتْه و لـم : ضَبتُ غَی فیـه   غْبـال
را دگرگون سـاخت ولـی آن   آتش آن [

  .]را نسوخت
ـ   یرَغَتَ: انْضَبح لونُه الـی السقلـیالً  واد 

  .]رنگش اندکی تیره شد[
سنگ : مضْبوحۀ. نام مردي: مضْبوح

  .زنهآتش
  .پایاب: ضَحضاح .ضحح

ضَحو تَضَح السراب ضَحتَرَقْرَقَ : ضَح
سراب جنبیـد و درخشـید، گـویی کـه     [

  .]روان است
ــح ــاب :ض ــمس اذا  [ آفت ــوء الش ضَ

ــتَمکَنَ مــن األرض ــید : اس ــو خورش پرت
 ال: حـدیث . ]آنگاه که بـر زمـین بتابـد   

نَّ أحدقْعیـلّ فانّـه    دو الض ـحکم بین الض
قْعالشیطان م کـدام از شـما میـان    هیچ[د

آفتـاب پـیش از نیمـروز     یـۀ نور و سـا 
  .]استاهریمن ننشیند، که آن نشیمنگاه 

و الرِفالن ب جاء حلَبما طَ: یحالضع ت

ـ  علیه الشمس و ما رَج   ،علیـه الـریح ت
امۀ تقول بالضیح و عیعنی من الکثرة، و ال
فالنـی همـه چیـز    [الریح، و لیس بشیء 

آورد، یعنی آنچه خورشید بـر آن بتابـد   
. و باد بر آن بوزد، یعنی چیزهاي فراوان

درسـت  گویند کـه  مردم آن را ضیح می
  . ]نیست

ـ  [ضَرْح  .رحضـ  . دور کـردن : ]ضَـرَح ـَـ
اذا جرَّحتَها و : ی شهادةَ القومِت عنِّحرَضَ

گواهی قوم علیه خودم را [ألْقَیتَها عنک 
بینـی و  . ارزش کردمخود رانده و بی از

  . ]تَباعد و وحشَۀٌ: بینَهم 
نْضَرَحشیء م :تَمباعو  ]چیـز دور [ د

 یرْمم ضْطَرَحشده دور افکنده به[م[ .  
  . ]آن را دور ساز[أبعده : اضْرَحه

 و. شکاف میان قبر: . دور: یحضَرِ
ــرَحت . اللَحــد شَــقٌ فــی جانبــه قــد ضَ

و لحد شکافی اسـت  [اذا حفَرْته : ضَرْحاً
  . ]گور کندم. در کنار آن
. وپـاي زننـده   اسـب دسـت  : ضَرُوح

کمـان  : قوس . ضَرَحت الدابۀُ برِجلها
ستور لگـد  [فیها ضراح . خت جهانندهس

  . ]لگدخوردن هم در آن است. زد
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ــراح ــور : ضُ ــت المعم ــام بی ــن . ن ع
  ). رض(عباس ابن

یضْرَحچرغ درازبال: م . :مهتر .  
  . آمیخته شیر تنک: ضَیاح .ضیح

 مزَجتـه حتـی صـار   : ضَیحت اللـبنَ 
شـیر را  [سقَیته ضَیحاً : الرجلَ . ضَیحاً

بــه مــرد شــیر . ی آب آمیخــتمبـا انــدک 
  . ]آمیخته دادم تنک

  فصل الطاء 
ـ  . طَـح  .طحح پـاي   پاشـنۀ بـه  : طَـح ـُِـ

  . مالیدن و کوفتن چیزي را
: . شکسـتن : طَحطَحۀ و طَحطـاح 

ــح بهــم. پریشــان کــردن ــ: طَحطَ هم رَّقَفَ
  . ]ساخت شان پراکنده[

طَرَحتُه . انداختن: ]طَرَح ـَـ[طَرْح  .طرح
تُه للمبالغـۀ  و طَرَحبه، و طَرَّح آن را [ت

باب تفعیل آن بـراي مبالغـه   . پرت کردم
  . ]در معناست
  . ]آن را دور ساخت[أبعده : اطَّرَحه

  . کک: طَروح. جاي دور: طَرَح
حفْعِ شدیدةُ: قوس طَروفْـزِ  الدو الح 

ــ للسح هــرو ــل ضَ ــان ســخت [م، مث کم
ین جِراالع طویلۀُ: نخلۀ . ]تیـر  ةجهانند

  . ]درازدرخت خرماي خوشه[
ـ  سیرٌ طُراحرفتنـی دور و  [بعیـد  : ی

  . ]دراز
ــالمِم ــۀُ الک حــخن  : طار ــم س ــا ه ب

  . درافکندن
إطْرِیح نامکوهان دراز[طویل : س[ .  

ـ  اذا طَ: ریحـا طْناءه تَرَّح بِطَ داً ولَـه جِ
ــد ســاخت [ . ]ســاختمانش را بســیار بلن

مـیم  [ئـدة  المـیم زا . کـک : طَرْمح بنـاءه 
  . نام مردي: طرِماح. ]افزوده است

ـ  . طُفُـوح  .طفح لبالـب شـدن   : طَفَـح ـَـ
لبالب کـردن  [. م: إطْفاح و تطفیح. خنور
  . ]خنور

سـرآمد هـر چیـزي چـون     : طُفاحۀ
اطَّفَحت القـدر، علـی   . کفک و مانند آن

لْتتَخَاتَّ: افْتَعکفـک روي  [هـا  ذْت طُفاح
  . ]دیگ را گرفتم

طَفَح کْالس حرانُ، فهو طـاف :ـ اذا م ه أَلَ
الشراب . ُالق الریح ۀَنَطْت :  تـطَعاذا س

پـس او  . شـد  بادهمست سیراب از [بها 
بـاد پنبـه را   . مست از خود بیخود است

  . ]پراکند
  . ]از من دور شو[اذْهب : اطْفَح عنِّی
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درختان بـزرگ در  : طَلْح و طالح .حطل
 و نـام مـردي  . یکـی : طَلْحۀ. ریگستان

]حاز . حـال مرد برخوردار و آسـوده : طال
این معناست کـه مـردان را طَلْحـۀ نـام     

. خـوار شتران طلـح : إبل طالحیۀٌ. ]نهند
  . ]درخت خرما شکوفۀ[طَلْع = طَلْح

: و طَلْح[ یا، فهو طَلیحأع: طَلَح البعیرُ
ــه و . ]شــتر خســته و مانــده شــد أطْلَحتُ

اش خسـته و مانـده  [حسرْته  :اطَلَّحتُه أنَ
ــردم از بــس کــه از او خواســتم و    ک

   .]پیگیري کردم
ناقـۀ طَلـیح أسـفارٍ، و إبـل طُلَّــح و     

ــ طَالئشــتر الغــر و رنجــور از  مــاده[ ح
ــاي دور و دراز، شـــتران داراي   راههـ

  . ]همان صفت
: ج. نـث = مذ. شده ستور مانده: طلْح

   .کنه: و طَلیح . کک: طَلیح. أطْالح
درد شـکم سـتور از خـوردن    : طَلَح

. إبـل طَالحـی  : ج. نع: ناقۀ طَلحۀ. طَلْح
 :تازگی و نازکی . :نام موضعی .  

: طـالح . ضـد صـالح  . تباهی: طَالح
لــوال الصــالحونَ : حــدیث. ضـد صــالح 

ــالحون   ــک الطـ ــود[لَهلَـ ــر : فرمـ اگـ

کــرداران نبودنــد  درســتکاران و راســت
  . ]شدندود میتباهکاران و بدپیشگان ناب

دو : طُلَیحتــانِ. نــام مــردي: طُلَیحــۀ
و هو طلیحۀُ بن خویلد األسـدي،  . برادر

  . و أخوه
مانـده و  : . شـکم  تهـی : طَلَنْفَح .لفحط

  . کوفته
. نگریسـتن  بلنـد : ]طَمح ـَـ[طُمح  .طمح

مرتفـعٍ فهـو طـامح     و کـلُّ . طَمح بصرُه
هــر  . چشــمش بــه بــاال نگریســت   [

: رجـل طَمـاح  . ]ي طامح اسـت بلندنگر
 و نام مردي. ]مرد آزمند[شَرِه .  

. سرکشـی کـردن  : طماح، مثل جِماع
 ماحاسب سرکش[فرس فیه ط[ .  
ةُ، مثـل جمحـت، فهـی    طَمحت المرأَ

حالی الرجال: طام حبصـرَه . تَطْم حأطْم :
زنی که چشمش به دنبـال مـردان   [رفَعه 

شـمش را  چ. اسـت ) دیگر جـز شـویش  (
  . ]بلند کرد و به باال نگریست

حفی الطلـب : طَم دعأب .  لـهاذا : ببو
اش بـه  در پـی خواسـته  [ماه فی الهواء ر

به سـوي بـاال پیشـاب    . دوردستها رفت
  . ]کرد
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سـختیهاي  [شـدائده  : طَمحات الدهرِ
   ]روزگار

  . نام شاعري: أبو الطَمحان
: حطـا . هالك شـدن : طاح ـُِـ. طَوح .طوح
فی األرض و تَهلک و تاه ،ـرَ حـه طَ. یحو :

رَه و ذَحیهـ تَ. به هنا و هنـاك  ب وح فـی  طَ
نـابود  [اذا رمی بنفسه هنا و هنـاك  : البالد

. شد، و در زمـین سـرگردان و آواره شـد   
. اش کرد و اینجا و آنجـا کشـاندش  آواره

و از  خودش را اینجـا و آنجـا آواره کـرد   
   .]هم دور ساخت

تَرامـت بهـم   : تَطاوحت بهـم النَـوي  
و از هم دور  جدایی آنها را آواره کرد[

  .]ساخت
ــاوِح ــداختن: مط ــا  ان ــاي [جایه جاه

  . ]انداختن کسی یا چیزي
 حتْه الطَـوائحفَذَقَ: طَو  فو . تْـه القَـواذ

و هـو مـن النـوادر    . وحـات الیقال المطَ
ــالی ــه تع ــهکقول ــلْنا الرِ«، آی سو أرــاح  ی

حن »لَواقسـختیهاي  [، علی أحد التأْویلَی
اش روزگار گریبـانگیرش شـد و آواره  

به جاي اسم فاعل از باب تفعیل . ساخت
سـخن خداونـد   مانند . آن، طَوائح گویند

 »و بادها را بارورکننـدگان فرسـتادیم  «
ملَقِّحـات،  : شـد  قیاس، باید مـی  پایۀبر (

  . )]لَواقح: ولی گفته است
  فصل الفاء 

. گشـایش و نصـرت  : فَتَح ـَـ. فَتْح .حفت
 :آب روان از چشــمه و جــز آن . :

فَتَّحـت  . فَتَحـت البـاب فـانْفتح   . گشادن
در [األبواب، شدد للکثرة، فتَفَتَّحت هـی  

بـاب تفعیـل   . را گشودم، آن هم باز شد
  . ]آن براي مبالغه در معناست

فُتُح باب :واسدر فـراخ و  [مفتـوح   ع
، و أْسِالــرَ عۀُواســ: قــارورة. ]گشـاده 

ی لیس لها صمام و ال غالف، و فُعل بمعنَ
گشادسر، کـه درپـوش و    شیشۀ[مفعول 

  . ]پوشش دیگري هم ندارد
 یـاري خواسـتن و نصـرت   : استفتاح

در پـی  [ استفتح و افْتتح بمعنًـی . جستن
  . ]پیروزي برآمد

قال مفاتح و مفاتیح، : ج. کلید: مفتاح
هو مثل أمانی و أمانی، یخفَّف  :األخفش
أمانی کـه هـم بـا     کلمۀمانند [و یشدد 

  . ]آن آیدتشدید و هم بی
  . اول چیزي: فاتحۀُ الشیء
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: افْتَح بیننـا . حکْم: فُتاحۀ. داور: فَتّاح
این ( میان ما داوري کن. داوري[حکُم أُ

). دو کلمــه بخشــی از یــک آیــه اســت
بیا تـا کـه چـالش    : أُفاتحک تَعالْ: یقال

  . ]کنیم و به داور رویم
. ســوراخ پســتان فــراخ ناقــۀ: فَتُـوح 

 تالناقۀُ و أفْتَح تسـوراخ پسـتان   [فَتَح
  . ]شتر فراخ شد ماده
آواز افعی که از دهـان وي  : فَحیح .فحح
کشیش آواز که از پوسـت وي  : . آید

و . فَح ـُِـ. . آید چون به جایی بساید
ــلُّ ــاً   ک ــاعف الزم ــن المض ــان م ــا ک م

ـ فالمستقبل منه ی ـ    یءجِ ا علـی یفْعـلُ، الّ
رفعۀَ أحبجاءت بالضم و الکسر معاً،  س

 ِدصی ،جُِدی ،ُجشِلّ، یعأو هی ی  ،ـجضي ی
    ُـحو تَف ،الفـرس شُِـبمن الجِمام، ی جُِمی

و ما کان متعدیا فالمستقبل منـه  . األفْعی
 جـاءت  أحـرف  خمسۀَا م الّیجیء بالض

الکسر معاً، و هی یشُده، یعِلُّـه،   بالضم و
هـر فعـل   [یبِثُّه، یـنُِم الحـدیثَ، و یرُِمـه    

مضاعفی که الزم باشد مسـتقبل آن بـر   
وزن یفعل آید، جز هفت فعل یادشده در 

اگـر  . آینـد باال که بروزن یفعل هم مـی 

ا بـر  مضاعف متعدي باشند مستقبل آنهـ 
وزن یفعل آید، جز پنج فعل یادشـده در  

  . ]باال که بروزن یفعل نیز آیند
  . نام جویی به بهشت: فَحفاح

گرانبار کـردن وام  : ]فَدح ـَـ[فَدح  .فدح
نّ أ :، حـدیث ابن جـریح  و عن. کسی را

نْ أو علی المسلمین : قال) ص(اهللارسول
 داءفْدوحاً فی فقْلٍ أالیترکوا مفی و [و ع

جریح گوید کـه   ابن. مفْرَحاً: حدیث غیره
بـر مسـلمانان اسـت کـه     : پیامبر فرمود

هیچ مسـلمانی را کـه زیـر بـار وام یـا      
حال خود رها نکننـد    خونبهایی است به

ــري ( ــدیث دیگ ــدوهگین از : و در ح ان
  . )]بدهکاري

أمر فادظـه   : حهکـار و  [اذا عالَـه و ب
ن هگیواند پیشامدي که گرانبار سازد و

  . ]کند
ــرح ــرَح  .ف ـ [فَ ــ ــرِح ـَ ــادمانی و : ]فَ ش

یحـب   انّ اهللاَ ال«آیه. نع: فَرِح. فیریدگی
. سـرَّ : فَـرِح بـه  . ي البطریِنأ، »الفَرِحیِنَ

. یسرُّنی بهذا األمر مفْرِح ما. سرَّه: أفْرَحه
     فْـروحبـه، و الیقـال م فْـروحیقال هو م

کـه بـه    از نعمتهـا (خداوند سرمستان «[
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را ) انـد ناسپاسی و گردنکشی درافتـاده 
او را . بدان شادمان شـد . »دوست ندارد

-در این کار هیچ شادکننده. شاد ساخت

او بـدان  : گوینـد . اي مرا شادمان نسازد
ایـن سـخن را بـدون بـاء     . شادمان است

  . ]نگویند
سـاختن،   شاد[شادمانه کردن : ریحفْتَ

  . ]مانند إفْراح
 كیتْرَ ال: حدیث. أثْقَلَه: أفْرَحه الدینُ

المفْـرَح   :يرِقال الزُه. مفْرَحالم سفی اإل
المـال  المفْدوح، یقْضَی عنه دینُه من بیت

ــد و ال ــرك مـ ــارش [یناً یتْـ وام گرانبـ
فرمود در اسالم هیچ نیازمنـدي  . ساخت

مفْـرح  : زهـري . به حال خود رها نشـود 
ام و همان وامدار و بدهکار است کـه و 

د و والمـال پرداخـت شـ   بدهی او از بیت
  . ]به حال خود رها نگردد

لک عندي . مژدگانی: فَرْحۀ و فُرْحۀ
 إشَّرْتَنبـه  خبر باشی اگر خوش[ی نْ ب ،

  . ]تو مژدگانی دهم
 الذي یفْرَح کلّما سـرَّه الـدهرُ  : مفْراح

که شـادي کنـد هرگـاه روزگـارش      آن[
  . ]شادمان سازد

  . داروي مقوي دل: مفَرَّح
سم ستور که [سم مغاك : فرْشاح .فرشح

  . ]گود باشد
للح تجلناقۀُ، اذا تَفَحا تـ فَرْشَح : بِلْ

شـتر تـا دوشـیده     مـاده [پایها فراخ نهاد 
  . ]شود

ــطَۀ  ــحۀُ و الفَرْشَـ ــتُه : الفَرْشَـ الجِلْسـ
 :قـال الکسـائی  . بین الرِجلَین المفتوحۀ ما

نْ یفْـتَح  أصالته، و هـو  فَرْشَح الرجلُ فی 
عمر  و کان ابن. دا و هو قائمبین رِجلیه جِ

ــح رِجلیـــه فـــی الصـــالة و ال ال فَرْشـی 
ــک   ــین ذل ــقُهما، ولکــن ب لْصــه[ی اي گون

. نشستن کـه پاهـا از هـم گشـوده باشـد     
مرد در نمازش پاها را گشـود، و  : کسائی

ــتاده   ــال ایس ــایش را درح ــه پاه آن اینک
نمـاز   در عمـر ابـن . باز کندبسیار از هم 

گشود و نه آنهـا  پاهایش را نه بسیار می
اي گونـه  چسـباند، بلکـه بـه    را به هم می

  . ]گذاشت میان آن دومی
  . ]سر پهن[عریض : س مفَرْطَحرأْ .فرطح
فَسـیح و  . فراخـی مکـان  : فُسحۀ .فسح

  . ]فراخ و پهناور[واسع : فُسح، علی فُعل
له فی الم حلـه   : جالسفَس ـعسدر [و
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  . ]کردنشستها برایش جا باز می
ــدره ص ــح انْفَس : ــرَح ــینه[انْشَ اش س

  . ]گشاده شد
: المجلــستَفَســحوا و تَفاســحوا فــی

بـراي  (در نشست جا باز کنیـد  [سعوا وتَ
  .)]یکدیگر

   .میم زائدة. سینه فراخ: فُسحم
و . لَتَفاجـت لتَبـو  : فَشَحت الناقـۀُ  .فشح

تانْفَشَــح :اذا بــقیکــذلک لو ــعٍ تج
  . ]شتر پاهایش از درد گشوده ماند ماده[

طَلْقٌ : لسانٌ . بلیغ: رجل فَصیح .فصح
ـ   فَصیح، و ما ال جقُ فهـو أعنْطیمـرد  [ م
. زبان رسا و گشاده. آورسخنور و زبان

هر گویایی فصـیح اسـت، و هـر آنچـه     
  . ]ته استبس گویا نباشد گنگ و زبان

ـ . فَصاحۀ سـخن و   گشـاده : فَصح ـُـ
. فَصـح العجمـی  . درست مخارج شـدن 

ــه و تَفاصــح ــح فــی کالم کَتَ: تَفَص ــف لَّ
زبــان آن غیرتــازي نیکــو و [ ۀَالفَصــاح

آوري یـا   خود را بـه زبـان  . لهجه شدبی
  .]به مردم تازي همانند ساخت

ــبنُ ــح اللَ ةُ : فَصــو ــذَت عنــه الرَغْ أُخ
ـ . ]کفک و روغن شیر گرفتـه شـد  [ ن بلَ

  . نع: یحصفَ
مجالع حأفْصکَاذا تَ: یلَّم ـ بِرَبالع ۀِی . 

. اذا انْقَطَع لبؤُها و خَلُص لَبنُهـا : ت الشاةُ
 ُاللبن :أُ عنه اذا ذهببالل .  ـبحالص :

ـ   و کلُّ. اذا بدا ضَوءه فْصـحٍ مواضح.  
ــذا ــن ک ــه ا: الرجــلُ م ــرَج من آن [ذا خَ

فله . غیرتازي به زبان تازي سخن گفت
گوسفند پایان گرفت و شـیرش  ) آغوز(

از آن ) یا کفک آن(شیر  فلۀ. صاف شد
پرتو پگاه پیدا . جدا و شیر صاف گشت

هر چیز روشن و آشـکاري مفْصـح   . شد
  . ]مرد از فالن چیز به در آمد. است

 :أفْصح النَصاري. عید ترسایان: فصح
  . ]عید ترسایان فرارسید[جاء فصحهم 

فَضَحه . رسوایی: فَضیحۀ و فُضُوح .فضح
رسـوایش  [یه فافْتَضَح، اذا انْکَشَف مساوِ

کرد، او هم رسوا شد، یعنی زشـتیهایش  
  . ]آشکار گشت

و أفْضَح الصبح دا: فَضَّحاذا ب .  أفْضَـح
. زد سپیده سر[اذا بدت فیه حمرَةٌ : البسرُ
خرما رنگ گرفـت و بـه سـرخی     ةغور

  . ]زد
شـیر و  : . غایت سپید نه به: أفْضَح
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  . شتر که بدان لون باشد
 ةرنگ تیـر [غُبرَةٌ فیه طُحلَۀ : الفَضَح

  . ]خاکستري که به سفیدي زند
فَطَحـه  . کردن پهن: ]فَطَح ـَـ[فَطْح  .فطح

  . ]آن را پهن کرد[ و فَطَّحه بمعنًی
 ــح ــل أفْطَ ــح . رج ــرد [رأْس مفَطَّ م

  . ]سر پهن. سرپهن
گل شکفته [تَّحت فَتَ: ةُدرقَّحت الوفَتَ .فقح
 ي علـی لـونِ  أعلیه حلَّۀٌ فُقّاحیـۀٌ،  . ]شد
الوررنـگ گـل بـر تـن      اي بـه  جامـه [ د

  . ]دارد
ــفُ ــر : احقّ گیــاهی خوشــبو [گــل إذْخ

  . )]مریم یۀگر(
و . فقاح: ج. سوراخ دبر حلقۀ: فَقْحۀ

اذا جعلـوا ظهـورهم الـی    : هم یتَفاقَحون
و  ،ظهــورهم، کمـــا تقـــول یتقـــابلون 

آنهـا پشـت بـه پشـت هـم      [یتظاهرون 
رو در روي هـم  : دادند، چنانکه گـویی 

  . ]ایستادند، و یکدیگر را یاري کردند
. بچـه  چشم باز کـردن سـگ  : تَفْقیح

مـا بـه حـق    [فَقَّحنا و صأْصأْتم : حدیث
بسـته   از آن چشـم چشم گشودیم و شما 

این سخن عبیـداهللا بـن جحـش    (ماندید 

است کـه اسـالم آورد و بـه یـاري آن     
ــت ــاره  . برخاس ــن ب ــه درای ــامی ک هنگ

کردنـد، چنـین    انکار از او پرسش می به
خواننده بایـد آگـاه باشـد    . دادپاسخ می

که چه در این کتاب و چه در کتابهـاي  
دیگر سـخنان فراوانـی بـه نـام حـدیث      

کـه براسـتی از پیـامبر    شـود  آورده می
  . )]نیست

: . رسـتگاري و فیـروزي  : فَالح .فلح
نْ یفُوتَنـا  أخفْنـا  . طعام سـحري : . بقا

 ،أالفَالحي السعلـی الفَـالح  . ورح یح :
الـدنیا فَـالح،   لیس فی. جاةأقْبِل علی النَ

ترسیدیم خوراك سحري را از [ قاءي بأ
بشتاب به سوي رهـایی و  . دست بدهیم

ــدنی نیســت. تگاريرســ ــا مان  .]در دنی
  . فَالح= فَلَح

ــلُ إل ــول الرج ــهرأَمیق ــتَا :ت ی سحفْل
 ،ركاز سخنانی اسـت  [ي فُوزِي به أبأم

که مرد در جاهلیت هنگـام طـالق دادن   
رهـا شـو بـه کـار     : گفتزنش به او می

  . )]برو به سالمت(خودت 
األرض ــتــ : فَلَحرْشَــقَتْقُها للحث 

  . ]کاشت شخم زدمزمین را براي [
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  . کشاورز: فَلّاح. کشاورزي: فالحۀ
  فْلَـحبالحدیـد ی شَـقُّ و  : انّ الحدیدی

و . شُـقوق : فی رِجل فالنٍ فُلـوح . یقْطَع
نـرم و  آهن شود آهن به [بالجیم کذلک 

فلـوج هـم   . پاي فالنی تـرك دارد . پاره
  . ]گویند

کفتگی : فَلَحۀ. لب فروسو کفته: أفْلَح
لفَلَحۀٍ کانت . لقب مردي :فَلْحاء .لب باال

ما ذهبوا بـه الـی تأنیـث الشَـفَۀ     و انّ. به
بـه   براي اینکه لب باالیش شکافته بود[

را دلیـل بـر تأنیـث     این. او چنین گفتند
  . ]آورند لبها می

ـ : فَنَح الفرس من المـاء  .فنح دونَ  رِبشَ
 آنکـه  اسب اندکی آب خورد بـی [الرِي

  . ]سیراب شود
فاح . فَوح و فَیح و فُؤُوح و فَیحان .فوح

 یب و فاح الط. دمیدن بوي خوش: ـُـ
یـح  و الیقال فاحـت رِ . کسیح المت رِ

ـ . غَلَت: ت القدر . یثۀٌخَبِ . او أفحتُها أنَ
نَفَحت بالـدم، و  : و کذلک فاحت الشَجۀُ

بـوي خـوش و بـوي    [هراقَه : أفاح دمه
. بـوي گنـد آمـد   : نگوینـد . مشک آمد

جـوش    آن را بـه . جـوش آمـد    دیگ به

زخم خون آمـد،  : مانند آن است. آوردم
  .]و خونش را ریخت

احو فَی حبحرٌ أفْی :نّه أو کذلک . عواس
ج ،احاض أواد فَیدریـاي فـراخ و   [ي فَی

اي بسـیار   او جوانمرد و بخشنده. پهناور
  . ]دست است فراخ

: فَیـاحِ . اتَّسـعت : فـیح فاحت الغارةُ تَ
للغارةاس الجاهلیۀ یقولـون   و کان أهلُ. م

یحی أی فَیاحِ، فعتاراج و چپـاول  [ي اتَّس
فَیاحِ نـامی اسـت بـراي    . گسترش یافت
مـردم جاهلیـت هنگـام    . تاراج و چپاول

  . ]بتازید و بروبید: گفتندچپاول می
  . فراخ شدن: فَیح

توابـل  آشـام بـا    :. فـراخ : فَیحاء
  . ]افزارها و چاشنیها شوربا با دیگ[

  فصل القاف 
  . نقیض حسن. زشتی: قُبح .قبح

: قبـیح . زشت شـدن : قَبح ـُـ. قَباحۀ
   .آرنج کرانۀو . نع

نَحاه عن الخیـر، فهـو مـن    : قَبحه اهللاُ
دیِأین، المقبوحعبني الم .حاً قُبحاً له و قَب

ــه  ــر و نی [ل ــد او را از خی ــی خداون ک
شـدگان   ورداشـته دبازداشت، پس او از 
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چهــره و . از نیکــی و رســتگاري اســت
  . ]گفتار و کردارش زشت باد

کـاري زشـت   [أتَی بقَبِیحٍ : أقْبح فالن
  . ]کرد

ــ اســد ــاناس تقباح، ض ــت : تحس زش
  . شمردن

ــه  کــارش را بــر او [قَــبح علیــه فعلَ
  . ]زشت شمرد

ـ  ساده و بی: قُح .قحح . زآمیغ از هـر چی
ـ رَو ع رجل  ـ م :ی بِ حض  خـالص 

: ج. نث: حۀٌعربیۀ قُ. ]مرد یا تازي ناب[
أععبـد . راب أقْحاح :  ةبنـد [خـالص 

: قَحاحـۀ و قُحوحـۀ  . ]آالیشپاك و بی
و . استخوان گرداگـرد دبـر  : قُحقُح. مص

و آن اندکی بـاالتر  [هو فوق القَب شیئاً 
  . ]از استخوان دنبالچه است

تیر تمام ناتراشیده و پیکـان  : قدح .قدح
قداح و أقْداح و : ج. تیر قمار: نانهاده 
  . أقادیح

  . أقْداح: ج. ]پیاله[معروف : قَدح
  . آهن چقماق: مقْدحۀ. کفلیز: مقْدح

ســنگ یــا چــوب : قَــداح و قَداحــۀ
  . زنهآتش

بـه کفلیـز   : تهفْرَي غَأقَدحت المرَقَ، 
یک کفلیـز از  : قُدحۀ. ابرداشتم شوربا ر

یـک  [ی قُدحۀً من مرَقَته أعطان. هر چیز
  . ]کفلیز از شوربایش به من داد

طعن : . آتش زدن: ]قَدح ـَـ[قَدح 
خـوردن کـرم   : . زدن در نسب کسـی 

شـده از   آب تبـاه : . دندان و چوب را
درمـــان آب [چشـــم بیـــرون کـــردن 

فروخوردن آب چشمه و : . ]مروارید
به کفلیز برگرفتن خـوردي و  : . چشم

  . مانند آن
  کـــرم : . کـــرم دنـــدان: قادحــۀ 

  .خوارچوب
کبـودي  : . شکاف در چوب: قادح

  . و خوردگی دندان
آنچـه در بـن دیـگ مانـد از     : قَدیح
  . خوردنی

قَدوح یکچاههـا : درسـت [چـاه  : ر .
دست  که به ]چون رکی جمع رکیۀ اسـت 

  . دآب از وي گرفته شو
  . باریک کردن اسب را: دیحقْتَ

چقمـاق زدن : داحاقْت . :   بـه کفلیـز
  . برگرفتن
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قَرْحــۀ و . ریــش: قَــرْح و قُـرُوح  .قـرح 
لقـب امـريء   : القُـرُوح  ذو. یکی: قُرْحۀ
  . القیس

ریش کـردن و  : قَرَح ـَـ. قَرْح و قُرْح
قَـرَح  . و زخم کـاري زدن [ خسته کردن

آب چاه کنـد ي بیدر جا: البِئْرَ و اقْتَرَح .
ــالحقِّ  ــه ب ــا او  : قَرَح ــتی ب ــر راس   از س

  . ]رو شدروبه
 ،ه، فهو قَرِیحـرِیح، و هـم   أقَرَحي ج

نـام  : قُـرْح . ]او را زخمـی کـرد  [قَرْحی 
  . وادي

ـ . قَرَح  . ریـش برآمـدن  : قَرِح ـَـ
پوسـتش  [أقْرَحـه اهللاُ  . فهو قَـرِح . جلده

: قَـرْح . خداوند زخمش زد. زخم برآورد
افزار بر تـن، و جـوش   نشان زخم جنگ

بـراي  : قَـرِح للشـیء  . قُرُوح: ج. چرکین
  . ]آن چیز اندوهگین شد

قـارچ  [نـوعی از سـماروغ   : رْحانقُ
ــبالن ــه .]دن ــر . یکــی: قَرْحانَ اذا : بعی

شـتري کـه هرگـز    [قطّ  برَه الجبصی لم
ـ . ]گال و گري نگرفتـه باشـد   بِص ی :
ـ [کودك کـه او را جـدري    رجآبلـه : د[ 

ـ . برنیامده باشـد  ـ =مفـ . ا: قَـرْح . ج=مثـ

 انّ أصحاب: حدیث. ]جوش، گال، آبله[
موا المدینۀَ) ص(النبیو هـم قُرْحـانٌ،    قَد

یاران [ي لم یکن أصابهم قبل ذلک داء أ
کــه  پیــامبر بــه مدینــه رفتنــد درحــالی

تندرست بودند، و پیش از آن بـه هـیچ   
  . ]بیماري دچار نشده بودند

ــ ــومأقْ ــ: رَح الق ماش اذا أصــابتتَهم ی
 چارپایان قوم گال گرفتند[القَرْح[ .  

قَرَحـه  . حـق پـیش آمـدن    بـه : قَرْح
ــ: بــالحقّ حــق بــا او  بــه[تقبله بــه اذا اس  

  . ]رو شدروبه
رو با او روبه[مواجهۀ : لَقیتُه مقارحۀً

  . ]گشتم
پیدا شدن حمل ناقه : قَرَح ـَـُ. قُرُوح

ــ. را قَرِح ــارِح ــی ق ــۀُ، فه شــتر [ت الناق
تمام دندان شدن ستور : . ]آبستن شد

قَـرَح  . چون اسـب و شـتر و ماننـد آن   
ــانْتَ: رُالحــاف ــنانُه، و انّه أس نْمــا تَتهــی ت

ـ  أسنانُه فی خمسِ سنینٍ، أل ۀِنَنّه فـی الس 
 ثَنـی، ثـم   جـذَع، ثـم   ی حولی، ثماألُولَ

ثم ،باعر  ـ [قارِح دانهاي چارپـا همـه   دن
دنـدانهاي سـتور در پـنج سـال     . مددرآ
آید، سال اول که یکساله است آن را در
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) از اسـب و گـاو  (ساله  حولی گویند، دو
ساله را ثنـی، چهارسـاله را    را جذْع، سه

: ج. ]رباع و پنجسـاله را قـارِح گوینـد   
و     . قُرَّح ،ـعبـرُ، و أثْنَـی و أرهالم ـذَعأج
ها بال ألـف  هذه . قَرَحاسـب   کـره [وحد

سـاله و چهارســاله و   دوسـاله شـد، ســه  
تنها این یکی را بـی الـف   . پنجساله شد

  . ]باب إفعال گویند
و فی األسنان بعد الثَنایا و الرَباعیات 

و کلُّ. أربعۀٌ قَوارِح ذ و  ي حـاف ،قْـرَحرٍ ی
ذي خُـفّ یبـزُلُ، و کـل ذي ظلْـف      کلُّ

 ضْلَعچهـار دنـدان   پس از  در دندانها[ی
پیش و چهار دندان میان پیش و نـیش،  

 ةدهند که نشان(چهار دندان پسین است 
  هــر ســتور ). رشــد کامــل ســتور اســت

داري دنـدانهاي پسـین درآورد، هـر    سم
دندان ) مانند شترمرغ و شتر(داري سپل

ــایی   ــر چارپــ ــیش درآورد، و هــ نــ
  . ]دندانهایش درشت گردد

  . يخالص از هر چیز: قَراح
و . اول آبی که بزاید از چـاه : قَرِیحۀ
ـ     :منه یقـال  ـدة، ییـۀٌ جلفـالنٍ قَرِیحراد 

العلمِ تنباطُاس بجوالطَ ةِدآن است از[ عِب :

نیکـویی اسـت، یعنـی     فالنی را قریحه
  . ]دریافت دانش از سرشت پربار

اه من ته ایلْأَاذا س: ت علیه شیئاًحرَتَاقْ
ـ قْا. غیر روِیۀٍ الکـالمِ ت راح :ارـ ت  . هجالُ
  نْ یرْکَـــب أاذا رکبتَـــه قبـــل : الجمـــلَ

ــی[ ــزي از او   ب ــاره چی ــه و یکب اندیش
شتر را . سخنی تازه و نو گفتن. خواستم

ــري    ــه دیگ ــیش از آنک ــدم پ ــوار ش س
  . ]سوارش شده باشد

رْواحزمـین  [آفتـاب   زمین گشـاده : ق
درخت کـه آفتـاب بـه آن     گسترده و بی

قــال  . دراز قــوائم : قــۀٌ  نا. ]بتابــد 
 ]الناقــۀُ[ مـا  یٍّرابِــقلـت ألع  :األصـمعی 

رْواحهـا تَ نّأ؟ قال التـی ک القـ م ی علـی  ش
وپـاي   شـتر دسـت   ماده[ نخلۀ . أرماح
نشــینی از تــازي بیابــان: اصــمعی. دراز

شتري : گفت. پرسیدم که قرواح چیست
. رودکه گـویی بـر چنـد نیـزه راه مـی     

  . راوِحقَ: ج. ]درخت خرماي بلند
  . درختی: قُرْزح .قرزح
افـزاردان  : مقْزَحۀ. افزاردیگ: قزْح .قزح

: تَقـازِیح . ]جاي ادویه، ماننـد نمکـدان  [
طَرَحـت  : و منه قَزَّحـت القـدر  . افزارها
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. ریخـتم چاشـنی  در دیگ [ رَیزِافیها األب
  .]کک: قَزَحت، تَوبلْت و فَحیت

  . بول انداختن سگ: قَزْح
قـوس  . نام کـوهی بـه مزدلفـۀ   : حقُزَ

، یعنی ]کمـان  رنگین[آدینْده  :قُزَح، غص
 آنچه پیدا شود بر هوا سرخ و سـبز بـه  

شکل کمان، و آن را کمـان رسـتم نیـز     
  . خوانند

ـ . قَلَح .قلح زردي دنـدان و زرد  : قَلح ـَـ
عـود یقَلَّـح   : مثَـل . نـع : أقْلَـح . شدن آن
دندانهایش پـاك   سال شتر کالن[أسنانُه 

ــی ــود م ــی (ش ــی م ــه  یعن ــد چگون دان
  . )]رفتار و رام باشد خوش
پاك کردن زردي از دنـدان و  : لیحقْتَ

مرَّضْـت الرجـلَ و    :و هذا مثل. مانند آن
ــرد را : ماننـــد[قَـــرَّدت البعیـــرَ  آن مـ

پرستاري و معالجه کردم، و کنه شتر را 
  . ]پاك کردم
ملْحهـو  و . سـال از هرچیـز   کالن: ق

ــیم  ــادة الم ــل بزی حو آن [ملحــق بجِرْد
ملحق بـه وزن جِرْدحـل اسـت بـا مـیم      

  . ]افزوده
ــ ــح .حقم ــک  : قَم ــت خش ــدم و پِس گن

  . کک: ماحاقْت. خوردن
. گــوارش پِســت و جــز آن: قَمیحـۀ 

  . یک دهان پِست و جز آن: قُمحۀ
گیاهی مانند زعفران [ورس : قَمحان

ــاده  ــه از آن م ــراي ک ــرخرنگ ب  اي س
. ]مرزنگـوش . شـود رنگرزي گرفته می

 :    رنگ زرد و سـپیچه کـه در شـراب
  . ]بادهکفک [افتد 

سربرآوردن شـتر بعـد از آب   : قُموح
. ]و پیش از آنکه سیراب شـود [خوردن 

حقُ: ج. نع: بعیر قامحم .  
ـ ر: فتَقَمح و انْقَمح برِشَ أْسـه و  ع رفَ

) یپـس از سـیراب  [(تـرك الشُـرب رِیـاً    
  . ]سرش را برآورد و دیگر آب نخورد

و  برَشْتَ اذا وردت و لم: قامحت إبلُه
ـ أیکون بها  داءرأْسها من  عفَرْتَ رْو بو . د

هی إبل مقامحۀٌ، و بعیـر مقـامح و ناقـۀ    
 حــام ــی  أمق ــاح عل ــع قم ــاً، و الجم یض

شترش به آبشـخور درآمـد   [غیرالقیاس 
را از بیمـاري  ولی آب نخورد و سرش 

  . ]یا سرما باال گرفت
ــاح ــم  : إقْمـ ــتن و چشـ سربرداشـ

ــ: أقْمحــه الغُــلُّ. فروخوابانیــدن  كرَاذا تَ
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از  چنبـر آهنـی  [قه یرأْسه مرفوعاً من ضَ
راسـت  ) سر زنـدانی را (سرش را  تنگی

  . ]نگهداشت
أشد ما یکون من البـرد،  : شَهرا قُماحٍ
دت آذاهـا  اذا ور نّ اإلبـلَ سمیا بذلک أل

رْب تحالماء فقام ماهها  همۀدو ماه از [د
گونه نامیدند چون  سردتر، و آنها را این

در این ماهها شـتران کـه بـه آبشـخور     
آیند، از سردي آب سرهایشـان را بـاال   

  . ]گیرند و آب ننوشند
خـم دادن چیـزي را چـون    : قَـنْح  .قـنح 

  . چوگان و مانند آن
   .نوعی از کلید: قُنّاحۀ

الباب تکلید راست کـردم بـر   : قَنَّح
  . در

و منـه قـاح   . زرداب و ریـم : قَـیح  .یحق
قیِرْالجی بمعنًیح حو تَقَی حو قَی ،زخـم  [ ح

: قاحۀُ الـدارِ . ]چرکین شد و آماس کـرد 
میان سراي[تُها ساح[ .  

  الکاف فصل
ـ  [کَبح  .کبح لگـام بازکشـیدن   : ]کَـبح ـَـ

أکْمحتُها و . د از رفتنستور را تا بازایست
هذه وحدها بال ألـف  . أکْفَحتُها، و کَبحتُها

لگـام  : الـف اسـت  پسین بی کلمۀتنها [
  . ]ستور را کشیده و آن را نگهداشتم

ــدح  .کحــح ـــ[کَ ــدح ـَ ــدن و : ]کَ ورزی
روي : . کــارکردن و کوشــش نمــودن

و . خَـدوش : به کَدح و کَدوح. خراشیدن
 حشأکثر من الخَقیل الکَدفی : حدیث. د

وهِــج وحــد . اش خــراش داردچهــره[ه کُ
گفته شـده کـه کـدح بیشـتر از خـدش      

  . ]اش خراشهایی استدر چهره .است
هو یعل حکْد حکْتَـدیاله و ی :ـ کْی سب 

اش کار و کوشـش  او براي خانواده[لهم 
  . ]کندمی

خر : حمار مکَدح. خراشیدن: دیحکْتَ
ـ و هـو الـذي کَ   .گَزیده حـرُ،  دمي أه الح

خري کـه خـران دیگـر آن را    [عضَّضَتْه 
  . ]دندان گرفته باشند

پوست خراش [دش خَتَ: دح الجِلدکَتَ
  . ]برداشت

کَرْتَحۀ . باال دویدن کوتاه: کَرْدحۀ .کردح
ـ   قـد سـقطَ  . کک: و کَرْمحۀ ح طْمـن الس
حتَ: فتکَرْددرَح فتـاد و  بـام ا از پشت[ج
  . ]چرخید
ـ [کَسح  .کسح . خانـه روفـتن  : ]کَسح ـَـ
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: . روب جاروب و بیل بـرف : مکْسحۀ
خـاك و  : کُسـاحۀ . روفتن باد زمـین را 

   .برف روفته
  . غارت بردن مال به همۀ: تساحکْا

ــح ــاي: أکْس ــده برج ــگ: . مان . لن
الصدقَۀُ مالُ الکُسحانِ و العورانِ : حدیث

ــدگان و برهنگــان صــدقه از آن درم[ ان
  . ]است
: ي عنه کَشْـحه وطَ. تهیگاه: کَشْح .کشح

اذا : ت کَشْحی علی األمـر یوطَ. قَطَع عنه
عزم کـار  . او برید از[أضْمرْته و ستَرْته 

   .]کرده و آن را نهان داشتم
. و منه کُشح الرجلُ. درد پهلو: کَشَح

فهو . ]پهلوي آن مرد داغ کرده شد[. مج
داغ : کشـاح . و نام مـردي . نع: حمکْشو

  . پهلو
ح لـه  کَشَ. دارنده دشمنی پنهان: کاشح

دشمنی بـا او  [ بالعداوة و کاشَحه، بمعنًی
را پنهان داشت، یا در نهان با او دشمنی 

  . ]کرد
رَّقوا فَتَ: کُشح القوم عن الماء فانْکَشَها

قوم از سـر آب رفتنـد و پراکنـده    [عنه 
  . ]شدند

رویاروي شمشـیر  : ]کَفَح ـَـ[ کفْح .فحک
انّـــی : حـــدیث. بوســـه زدن: . زدن

ي أُواجِهها بالقُبلَـۀ  أ ،ا صائمألکْفَحها و أنَ
بوسم، یعنـی  من درحال روزه او را می[

: کَفـیح . ]شومرو میبه بوسه با او روبه
  . همتا

األُمور حکافاذا باشَرَها بنفسه : فالن ی
  . ]پردازدیفالنی خود به کارهایش م[

ـ : أکْفَحت الدابـۀَ   جـامِ ت باللبرَاذا ضَ
  . ]به دهان ستور لگام زدم[فاها 
روي ترش : کَلَح ـَـ. کُلُوح و کُالح .کلح

جـوههم النـار و هـم    تَلْفَح و«هآی. کردن
حهاشان را در آتش چهره«[» ونَفیها کال
کــه آنــان در آنجــا  د درحــالیهــم پیچــ

  . ]»انددهفشر  هم تنگ و درروي
ـ  تَه، یکَلَح ـ  ما أقْبح و مـا   مراد بـه الفَ

والچقدر دهانش و گـرد آن زشـت   [یه ح
  . !]است

شـدید  : دهر کـالح . سال قحط: کُالح
ــگ و ســخت[ ــۀ. ]روزگــار تن کالَحم :

  . سختی کردن با هم
در آذرخـش پـی  [تابع تَ: لَّح البرقُکَتَ

  . ]پی درخشید
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تن سـتور  لگام کشیده داش: إکْماح .کمح
نزدیک شـدن  : . را تا سر راست دارد

مـرد  : کَـومح . رز به برگ بیرون آوردن
  . سرین بزرگ
  . پهناي کوه: کاح و کیح .کوح

ــۀَ حکاوــنام : م ــکارا دش دادن و  آش
  . غلبه کردن: تَکْویح. هم کردن با جنگ
عالَجا الشرَّ بینهما تمارسا و تَ: کاوحاتَ

  . ]ندآن دو با یکدیگر پیکار کرد[
  الالم فصل

فهو لَتْحانُ و . گرسنگی: لَتح ـَـ. لَتْح .لتح
  . نع: هی لَتْحی

  . تک و پستی چاه و وادي: لُجح .لجح
ــح ــاح .لح ــتیهیدن: إلْح ــه  . س ــح علی ألَ
مطرُه و أقام  دام: ح السحابألَ. لۀبالمسئَ

در خواهش از او پاپیچ شد و پافشاري [
  . ]ابر پیوسته بارید. کرد
سـتور را   پـاالن کـه پشـت   : لْحاحم
التـی دامـت علـی مـا     :  رحی. بگزد

  . ]سنگ آسیاب پیوسته چرخان[ه نُحطْتَ
اذا حرَنَ، کما تقـول فـی   : لُمح الجألَ

  شـتر توسـنی کـرد و از    [الناقۀ خَلَـأَت
همــین معنــا را بــراي . رفـتن بازایســتاد 

  . ]تأَلَخَ: گوییشتر می ماده

القوم لَحوا لَحلَحیبرحـوا   اذا لم: و تَلَح
را رهـا  جایشـان   ند و دقوم مان[مکانَهم 
  . ]نکردند

و . اذا لَصـقَت بـالرَمص  : لَححت عینُه
هذا أحما د مثل . علی األصل جاءضَبِب 

پلکهاي چشمش [ التضعیف هارِ، بإظْالبلد
ایـن هـم یکـی از    . هم آمـد  از چرك به

خـود، بـا   اصل  پایۀفعلهایی است که بر 
آشکار کردن تضعیف، آمده است، مانند 

  . ]آن زمین پر از سوسمار شد: این فعل
ي أمـی لَحـاً،   ع هو ابنُ :و منه قولهم

بِالصعلی الحـال أل  ،قُ النَس بنّ و نُص
هـو  : و تقول فـی النکـرة  . ما قبلَه معرفۀٌ

ـ  نّـه نعـت  عـمٍّ لَـحٍّ، أل   ابنُ للعکـذلک  . م
از آن اسـت  [و الجمع نان المؤنّث و االثْ
او پســرعموي نَســبی مــن : کــه گوینــد

دلیـل حـال بـودن     نصب آن هم به. است
اگر . معرفه پیش از آن کلمۀاست براي 

باشـد، آنگـاه    هپـیش از آن نکـر   کلمۀ
در مؤنّث و تثینه و . صفت است نه حال

: لحـاء الشـجرةِ  . جمع آن نیز چنین است
  . ]پوست درخت

ـ   فانْ لم ان رجـالً مـن   یکن لَحـاً و ک
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 عمٍّ کَاللـۀً، و ابـنُ   هو ابنُ: العشیرة قلت
اگر هم خویشاوند نزدیـک  [عم الکَاللَۀِ 

اي است کـه  او عموزاده: گویینبود می
من است، نـه   قبیلۀ همیعنی ( کالله است

اي اسـت  کاللـه  ة، و او عموزاد)همخون
نخســت حــال و دومــی صــفت  کاللــۀ(

  . )]است
ق : مکان الحتنگ جاي[ضی[ .  

به کف دست بر پشت کسـی  : لَطْح .طحل
: األرض بـه لَطَـح  و لَطَحـه  . نرمزدن نرم

  . ]او را به زمین زد[به األرض  برَضَ
ـ  [لَفْـح   .لفح سـوختن گرمـا و   : ]لَفَـح ـَـ

ما کان من  :قال األصمعی. آتش و سموم
الریح لَفْح فهو حرٌّ، و ما کـان نَفْـح فهـو    

 رْداز بادها لَفْح باشد گرم آنچه : گوید[ب
. ]است، و آنچه نَفْح باشـد خنـک اسـت   

 :ۀً. به شمشیر زدنتُه بالسیف لَفْحلَفَح :
  شمشــیر  بــا[ضــربته بــه ضــربۀً خفیفــۀ 

  . ]اي سبک به او زدمضربه
نوعی از بوییدنی چون باتنگان : لَفّاح

   .که زرد شود ]بادنجان[
. شـدن آبسـتن  : لَقح ـَـ. لَقَح و لَقاح .حلق

و آنچه نخل را بـه وي گُشـن   . نع: القح
  . دهند

لَقاح یینون للملـوك،   الذین ال: حدی
اي قبیلـه [یصبهم فی الجاهلیۀ سباء  و لمأ

بـر آنـان   یـا  ، ندهنـد که به شاهان بـاج  
آنـان   ةبرددر جاهلیت و ، کردهسرکشی 

  . ]نشده باشند
و هـی  . یکـی : لَقُـوح . شـتران : لقاح

و آن [مثل قَلـوص و قـالص   الحلُوب، 
اذا  :بـوعمرو أقـال  . ]شتر شـیرده اسـت  

 و ثالثـۀً، ثـم  أنُتجت فهی لَقُوح شَـهرَینِ  
چـون بزایـد   : گویـد [هی لَبونٌ بعد ذلک 

تا دو یا سه ماه پرشـیر اسـت، و سـپس    
  . ]است) شیردار(لَبون 

کما قـالوا قَطیعـانِ،   : لقاحانِ أسودانِ
واحـد، کمـا یقولـون     نّهم یقولون لقاحأل
دو شتر سیاه پرشیر همانند، [واحد  یعطقَ

زیرا هـم  . همانند گلۀدو : چنانکه گویند
  . ]گله یک شتر پرشیر گویند و هم یک

ۀلقَـح : ج. لَقُوح: قْحل . ـۀ و  مثـال قرْب
  . قرَب

ألْقَح الفحـلُ  . آبستن گردانیدن: إلْقاح
لَـواقح،   یاحرِ. ألْقَح الریح السحاب. الناقۀَ

 :قیـل . و الیقال مالقح، و هو من النوادر
ـ  األصل فیه ملْحقَۀٌ و لکنّها ال ا و تُلْقح الّ
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لَقحـت   یـاح هی فی نفسها القح، کأنّ الرِ
ت السحاب و فیها خیـرٌ  بخیرٍ، فاذا أنْشأَ

شـتر را   شـتر نـر مـاده   [وصلَ ذلک الیه 
. بـاد ابـر را بـارور سـاخت    . آبستن کرد

ایـن معنـا، مالقـح     بـه . زادهاي بـاران با
گفته شـده  . نگویند و این از نوادر است

که اصل آن بارورساز بوده است، ولـی  
چنین نتوانند کرد مگر آنکه در سرشـت  

گـویی بادهـا   . خود بارورکننـده باشـند  
آورند، و چـون ابرهـا را    بهساز و نیکی

که روزي و نیکـی در آنهاسـت پدیـد    
ي آنهـا چونـان   آورنـد، ایـن بـارور    می

  . ]شود صفت آنها می
ــن دادن خرمــا را: قــیحلْتَ ــح . گُشْ لَقَّ

النخلَ و ألْقَح .   ـتحیـلُ، و لُقالنَخ تلُقِّح
درخت خرمـا  [النَخْلَۀ، مخفَّفۀ فی واحدة 

گشـن  درختـان خرمـا   . را بارور ساخت
  داده شد، و درخت خرما گشن داده شـد،  

  . ]تشدید، براي یک درخت بی
نّهـا القـح و   أاذا أرت : حت الناقۀُقَّلَتَ

شتر چنین نمود که آبستن  ماده[التکون 
  . ]است ولی نبود

ملْقـح، و هـو الفحـل     جمـع : مالقح

شـتران  : . ]بارورکنندگان. شتران نر[
  . یکی: ملْقَحۀ. آبستن

اإلناث التی فی بطونهـا مـن   : مالقیح
 ، وحممن لُقحت، کالمحموم من . ۀنَّاألجِ

شترانی کـه بچـه    ماده[المجنون من جنَّ 
از فعل مجهـول گرفتـه   . در شکم دارند

در (هـاي بـاال    شده است، ماننـد نمونـه  
ــان ــه لس ــا آوردن نمون ــیار، ب ــاي بس ه

دانــد کــه در مالقــیح را جنینهــایی مــی
نیـز   صـحاح در . شتران اسـت  شکم ماده
  . یکی: ملْقُوحۀ. )]چنین است

. نگریسـتن و دیـدن  : ح ـَـلَم. لَمح .لمح
ـ : لَمحه و ألْمحه صـ ه بنَرَاذا أب یـف  فرٍ خَظَ

پنهانی به آن . نگاهی کوتاه به آن کرد[
یک نگاه تنـد و  [. ا: اللَمحۀ. ]نگریست

. درخشیدن سـتاره و بـرق  : . ]پنهانی
فیـه  . یهفیه لَمحۀٌ من أبِ. یتُه لَمحۀَ برقٍرأَ

ابِه، فجمعوه علی ي مشأیه، مالمح من أبِ
  یــک[غیــر لفظــه، و هــو مــن النــوادر 

پرتـوي از  . زدن او را دیـدم  هـم  به چشم
پرتوهـایی از پـدرش   . پدرش در اوست

آن را بـر  . در اوست، یعنی همانندیهایی
غیر لفظـش جمـع بسـتند کـه از نـوادر      

  . ]است
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حاً باصنَّک لَمأمراًي أرا، لَأُرِی حا واض
بـه تـو خـواهم    گمان چیـز روشـنی   بی[

  . ]نمود
هرچه پهن باشـد از  : . کف: لَوح .لوح

  . استخوان و چوب و تخته
ــوح ـــ. لَــ ــدن: الح ـُــ : . دیــ

الحه السفرُ . گردانیدن سفر مردم را گونه
تشــنه : . ]ســفر دگرگــونش ســاخت[

ــدن ــواح. ش ــک: لُ ــاحتالْ. ک ــک: ی و . ک
 الح. درخشیدن برق، و پیدا شدن ستاره

 و أالح بمعنًیالنجم ستاره پیـدا  [ و الْتاح
اذا : الح سـهیلٌ  :السـکیت قال ابـن ]. شد

دا، و أالحسـهیل   ةسـتار : گوید[تألْلَأ : ب
  . ]پیدا شد، و درخشید

 قَأشْـفَ : منه . به ذهب: أالح بحقِّی
و حاذَر . لَ: بسیفهمبه ع . لَ: هـ أه ه کَ

از آن ترســید و پرهیــز . حقّــم را ربــود[
شــش شمشــیرش را آشــکار درخ. کــرد

ــابودش  ).یعنــی آن را چرخانــد(کــرد  ن
  . ]کرد

إبـلٌ  . شـونده  ستور زودتشنه: ملْواح
  . ]شتران تشنه[ي عطْشَی ألَوحی، 

سوختن آفتـاب رنـگ روي   : ویحلْتَ

تکان دادن [پرنگ دادن جامه را : . را
گـرم  : . ]جامه در هوا تـا دیـده شـود   

  . گردانیدن به آتش
ما یلُـوح کالسـیف و   : حألْواح السال

افزارهاي درخشنده، مانند  جنگ[السنان 
  . ]شمشیر و نیزه

 ال. هواي میان زمین و آسـمان : لُوح
 ي وأأفْعلُ ذلک و لو نَزَوت فی اللُـوحِ،  

ــکاك  ــی الس ــزَوت ف ــو نَ   آن کــار را [ل
هوا روي، یعنی به  کنم حتی اگر بهنمی
  . ]هاي باالي جوالیه

یاحسـپید : شیء ل . :  گـاو دشـتی .
بی لاش بــراي ســپیدي  [یاضــه  یســم  

  . ]گونه نامیده شده استاین
  فصل المیم

آب کشیدن از چاه و : متَح ـُـ. متْح .تحم
: ئْـرٌ متُـوح  بِ. نـع : ماتح و متُوح. جز آن

چاه که از وي به دست آب توان کشـید  
  . دلوبی

و  شـب [ي بعیدةً أسرْنا عقْبۀً متُوحاً، 
  . ]روز درازي راه پیمودیم

روز دراز [ارتفـع  : متَـع = متَح النهار
شد، یعنی خورشـید بـه بـاالترین جـاي     
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  . ]خود در آسمان رسید
تّاحشب دراز[طَویل : لیلٌ م[.  
رمـی بـه   : بسلْحه . حبقَ: متَح بها

  . ]فضله انداخت. باد گند در داد[
: ثوب و أمحمح ال. کهنه جامۀ: مح .محح
 یلجامه کهنه و فرسـوده شـد  [ب[ . ـحم :
  . بیضه ةزرد

سخن دلخـوش کنـد    به  که آن: محاح
او [و هــــو الکــــذّاب  . کســــی را
  . ]دروغگوست

ـ . مدح .مدح : تمـدح . سـتودن : مدح ـَـ
  . کک

: ]و مـدیِح [أُمدوحۀ . ستایش: مدحۀ
  . کک

ا او ر[ بمعنًــی  ،مدحــه و امتَدحــه 
  . ]ستود

تکلف کردن در ستایش خود : تمدح
  . ]و از دیگران ستایش خواستن[

شـکمش  [اتَّسـع  : انْـدح = امدح بطنُه
  . ]فراخ شد

ــتَ ــم خَواص تحــد رُ الماشــل ۀِی ، مث
پهلوهـاي سـتوران از   [ت عاتَّس: دحتنَتَ

  . ]سیري برآمد و فربه شد

ـ  : مذح ـَـ. مذَح .ذحم ودن دو به هـم س
  . نع: أمذَح. ران در رفتن

فهو . نیک شادشدن: مرِح ـَـ. مرَح .مرح
 ـرِّیحو م رِحـه غیـرُه   . مرَحدیگـري  [أم

  . ]شادش کرد
  . شادي: مراح

ــاً  ــه مرَحان ــت عینُ رَحــفَ: م سو د ت
 تچشمش آمـاس کـرد و بسـیار    [هاج

  . ]آب از آن آمد
 اسـب [نَشیط : وحفرس ممراح و مرُ

. )]اشک نیز چشم پر(چاالك و سرزنده 
ــه الکــألُ  رَحــاه ســتور را شــاد و [أم گی
  . ]سرزنده ساخت

 قارو ع ،روحقوس م ـ نّ لهمـا  أ، ک
کمـانی کـه پرتـاب خـوب تیـر      [مرَحاً 

گـــویی آن را بـــه جنـــبش و شـــادي 
تندوتیزي که شاد سازد  ةباددرآورد، و 

  . ]پا کندو کله
راحمیرةُزِغَ: عین م الدچشـم پـر  [ عِم 

چشــمی کــه زود اشــک از آن . اشــک
  . ]روان شود

ــۀَ رْبالق ــت رَّحــو : م ــرَّبتها، و ه نْ أس
مشـک  [ ها ماء لتُنْسد عیونُ الخَـرْزِ أَلَمتَ
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را پر آب کـردم تـا درزهـاي آن بسـته     
  . ]شود و چیزي از آن نتراود

یقال للرامی: ی اذا أصابرْحو اذا ! م
نشـانه   به تیرانداز اگر به[! یبرْح: أَأخْطَ

: و اگر نزند، گویند! مرْحی: زند، گویند
  .!]برْحی
. ا: مزاح. الغ کردن: مزَح ـَـ. مزْح .مزح

. مازحـه . مص: مزاح. ]شوخی و بازي[
بـا او شـوخی و بـازي    [ازحانِ مهما یتَ
ــرد ــازي  . ک ــوخی و ب ــم ش ــا ه   آن دو ب

  . ]کنندمی
مالیـدن و مسـح   : ـمسح ـَ. مسح .مسح
کف دسـتش را بـه   [ه أْسمسح برَ. کردن

مسـح  . جمـاع کـردن  : . ]سرش مالید
. ]با آن زن نزدیکی کرد[جامعها : ةَالمرأَ
 :بالسیف. بریدن حسـه  : مآن را [قَطَع

  . زمین پیمودن: . ]با شمشیر برید
زمـین  [ذَرعها : مسح األرض مساحۀً

  . ]پیمایش کردرا اندازه زد و 
کف دسـتش را بـه   [سح باألرض متَ

  . ]زمین مالید
مرْفَقُـه   البعیـرُ الـذي أصـاب   : ماسح

یدمه، فاذا أدماه قیـل   ف کرْکرْته و لمرْطَ

 شتري کـه کنـار آرنجـش بـه     [له حاز
ــۀ ــینه گوش ــی آن را  س ــرد ول اش بگی

    زخمی نسازد، و اگر سـازد بـه او حـاز
  . ]گویند

. نـاك زمین هموار سنگریزه: مسحاء
حسمـررت بخَرِیـقٍ مـن    . کک: مکان أم

از زمینـی پـر   [بین مسـحاوینِ  : األرض
گیاه گذشتم که میان دو زمین هموار پر 

  . زن الغرسرین: . ]از سنگریزه بود
در او نشانی [علیه مسحۀٌ من جمالٍ 

  . ]آشکار از زیبایی است
شـتران  [ت سار: بلُ یومهاإلمسحت ا

  . ]روز راه رفتند همۀ
: . مسـائح : ج. گیسـو  یک: مسحۀ

  . کمان
ــح ــط : ماس ۀ[ماشــح ــطَۀ : ماس ماش

  . )]آرایشگر زن(
. سـوده  ةاي از زر و نقـر پاره: مسیح

 :ع(نام عیسی( . :  ال کـذّابنام دج
بخش دروغین و فریبنده کـه در  رهایی[

  . خوي: . ]زمان پیدا شودپایان 
سوح: ج. پالس: حمسساح و مأم .  

. هـم سـاید    که ران او بـه  آن: أمسح
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رانهاي مرد به هـم  [مسحاً  مسح الرجلُ
ــت  ــراش برداش ــایید و خ ــاح. ]س : تمس

  .نهنگ
رفتن و : مصح ـَـ. مصح و مصوح .مصح

: . کهنه شـدن جامـه  : . منقطع شدن
رنـگ گردانیـدن   : . سپري شدن شیر

. کوتـاه شـدن سـایه   : . نبات شکوفۀ
  . ]آن را بردم[ذهبت به : مصحت به

ـ [مضْح  .ضحم . عیـب کـردن  : ]مضَح ـَـ
در [شـانَه  : أمضَـحه . مضَح فالن عرْضَـه 

آبروي او سـخن گفـت و آن را زشـت    
ــود ــت و . نم ــت گف ــرزنش او را زش س

  . ]کرد
  . شیرخوارگی: . نمک: ملْح .لحم

ملَحنـا  . دنشیرخورانی: ملَح ـَـ. ملْح
. ]خورانـدیم  شـیر او به [أرضَعناه : لفالنٍ
 :  انـدازه  نمک کردن دیـگ را بـه . :

  . شوره خورانیدن ستور را
  . شور کردن طعام را: لیحمإمالح و تَ

ــلُ ــت اإلب لَحأم : تدرشــتران بــه [و
  . ]شورآبه درآمدند

شور : ملَح و ملُح ـُـ. ملُوح و ملُوحۀ
ا فی و الیقال مالح الّ. نع: ملْحماء . شدن

بـه آب شـور مـالح نگوینـد     [لغۀ ردیۀٍ 
  . ]مگر در زبان پست و ناشیوا

حو مال لْحت مـۀ . شورگیاه: نَبلَحمم :
  . نمکدان

ـ  . ملُوحۀ و مالحۀ نمکـین  : ملُـح ـُـ
مـالح و  : ج. نـع : ملـیح و مـالح  . شدن

ـ . شـور  چـاه : قَلیب ملیح. أمالح سمک 
یحلم  لوحمو الیقـال  ]ماهی شـور [و م ،
حمال .  

زُورالج تلَّحقلـیالً  : م نَتـمس .  لَّـحم
گوسفند یـا  [ملیح  اذا أتَی بشیء: الشاعرُ

شـاعر  . شتر قربـانی انـدکی فربـه شـد    
  . ]فکاهی سرود

یصغِّروا من الفعل  و لم. ما أُمیلح زیداً
زید چـه  [ما أُحیسنَه  :غیره و غیر قولهم

و از فعلهـا جـز أملَـح و    ! بانمک اسـت 
  :قال الشاعر. ]أحسنَ را مصغّر نساختند

اً ـزْالنـح غـلـمیا أُـا مــی
نَ لَـــطَـعاـنـو  

]ـمبــّلَیؤُـن ه الِ و ـضَـن الــیـاء
  رِـسمـال

ا ـه مـوانی که بـه زیبا آهـه چـب
  دـان دهـبخشی
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ه خوش خرامند در میان خار ـه کن همـزی
  .]و سدر

: . همشــیرگی کــردن  : ممالَحــۀ 
  . همسفرگی کردن

 و هـو دونَ . اسب پاشنۀآماس : ملَح
تر آن پایین[تد فهو الجرَذ نْ اشْإالجرَذ، ف

اگر آن . از پی و عصب پاي ستور است
آماس بیشتر شود آنگاه پی و عصـب را  

  . ]گیرد و آن جرَذ است هم در بر 
: ج. خـوش و نمکـین   سـخن : ملْحۀ

  . مص: حاحإمل. سبزارنگی: . ملَح
  . قچقار کبودرنگ: ش أملَحبکَ

ــانُ ــان[ ملْح ــان: لس ــی : ]ملْح بعض
بـراي  [ثَلْجِـه   لبیـاضِ . ماههاي زمستان
  . ]سپیدي برف آن

الی  برِضْتدت حتی تَالزُرقَۀُ اذا اشْ و
العینِالب لَحو منه کتیبـۀٌ  . یاض قیل هو أم

 لْحاءو رنگ کبود هنگامی کـه تنـد   [م
ــد   ــد گوین ــپیدي زن ــه س ــود و ب او : ش

: از آن اسـت . سـفید اسـت   چشمش سیاه
  . ]لشکر بزرگ و انبوه

ــی الحــوعی: م ــپید  ن ــور س . از انگ
یلّاحکک: م .  

ــان پشــت : ملْحــاء ــا [می از دوش ت
ــرین ــکري  : . ]س ــام لش از آن آل [ن

  . انکشتیب: ملّاح. ]منذر
: ملّاح. شورستان و نمکستان: ملّاحۀ
  . شورگیاه

حــی . اي از خُزاعــۀقبیلــه. مصغـــ: ملَ
یلَحالح. منسوب به وي: مموضعی: أم .  

  . دهش: منْحۀ. دادن: منَح ـَِـ. منْح .منح
جهت شـیر انعـام    ستور که به: منیحۀ

شتر یا گوسفندي کـه   ماده[کنند کسی را 
تـا از شـیر یـا پشـم آن     به کسی دهنـد  

شـتر  . بهره برد و سپس آن را برگردانـد 
  . ]دوشاي عاریتی

ـ أ و للعرب أربعـۀُ  :بوعبیدأقال  سماء 
ـ ها معضَتَ واضـۀ العارِ عـۀ،   : یرِیـۀ، عیحنم

تازیـان را چهـار   : گوید[إفقار و إخْبال 
اي به کار نام است که در جاهاي عاریه

بـراي   اي، زمـین چیـز عاریـه  : برنـد می
ــواري، و    ــراي س ــب ب ــاورزي، اس کش

  . ]شتر براي پشم و شیرش ماده
عطا طلب کردن: تمناحاس .  

  . تیر قمار که نصیب ندارد: منیح
اي ناقـه : منُوح و ممانح، مثل مجالح
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  . که به زمستان شیر دهد
فهی ممـنح  . دنا نتاجها: أمنَحت الناقۀُ

  . ]شدشتر نزدیک  هنگام زاییدن ماده[
به تک چاه فروشدن : ماح ـِـ. میح .میح
ــه ــت آب ب ــائح. جه ــع: م ــۀ: ج. ن ماح .

نفـر بـراي    شش[تَّۀً ماحۀً لْنا سزَنَ: حدیث
: . ]آوردن آب درون چــــاه رفتــــیم

مـاح  . مسواك کـردن : . خرامان رفتن
ــاه  ــواك زد[ف ــه. دادن: . ]مس : محتُ

عطـا  : استماحۀ. ]به او بخشیدم[أعطیتُه 
. شَـفَعت لـه  : محتُه عند السلطان. جستن

ـ نْ یأتُه لْأَس: استَمحتُه بـرایش  [لـی   فعشْ
از او خواسـتم  . نزد شاه پایمردي کـردم 

  . میح: إمتیاح. ]تا برایم پایمردي کند
حلَتَ: تَمایتلوتلو خورد) مست[( مای .

  . ]خم شد) درخت شاخۀ(
  فصل النون 

ـ نَب. نَبح و نُباح .نبح بانـگ کـردن   : ح ـَِـ
: أنْبحت الکلْب و اسـتَنْبحتُه . سگ و آهو
النُباح سگ را به پـارس کـردن   [ طلبت

  . ]واداشتم
فریـاد و آواز قبیلـه و سـگان    : نُبوح

ـ  عیوضَ ثم. ایشان موضـزّ   الکثـرةِ  عو الع

معنـــاي فزونـــی   پـــس از آن بـــه [
ــاوندان( ــار  ) خویش ــه ک ــربلندي ب و س
  . ]رود 

ـ . نَتْح و نُتُوح .نتح : . ترابیـدن : نَتَح ـِـ
ه جخارِم: مناتح العرَق. بیرون زدن خوي

جاهاي بیرون آمـدن خـوي از پوسـت    [
  .نَتْح: یاحانْت. ]بدن

  . درختان ]صمغ[شلم : نُتُوح
پیروزي و : نَجح ـَـ. نُجح و نَجاح .نجـح 

ذا  صـار : أنْجح الرجـلُ . برآمدن حاجت
جِح، و هم مناجِح و مناجِیح فهو منْ. نُجحٍ

  . ]مرد پیروز و کامیاب شد[
 حفالنٌ و ما أنْج فالنـی نـه   [ما أفْلَح

  . ]رستگار شد و نه کامیاب
نیـازش را  [قَضَیتُها : أنْجحت حاجتَه

  . ]برآورده ساختم
: تَنجحــت الحاجــۀَ و اســتَنْجحتُها  

زبـان   کـه  از آن[تَنَجزْتها، و نَجحت هی 
داده بود خواستم تا نیازم را برآورد، آن 

  . ]هم برآورده شد
فهـو  . سـرَ و سـهلَ  یتَ: نَجح أمرُ فالنٍ

 کار فالنی آسان گشت[ناجِح[ .  
فالنٌ س سارراً نَجِیحاًی :ـ و یکاًش .رأْي 
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نَجِیح :صفالنی تند و پرشتاب راه [ واب
  . ]درست اندیشۀ. رفت

أح ــتحــهتَناجبصــدقٍ : الم ــتعتَتاب
  . ]درپی راست درآمدخوابهایش پی[

. بانگ و آواز شـکم : نَح ـِـ. نَحیح .نحح
یحنَح یحبسیار بخیل. تبع: شَح .  

: نَحنَحـۀ . گلو روشن کـردن : تَنَحنُح
  . کک
  . أنْداح: ج. زمین فراخ: نُدح .ندح

  . ]ها[بیابان: منادح
و ایـن  . تَدحمنْ: صحا و لسان[ منْدح

  . جاي فراخ: ]درست است
انّ . سـعۀٌ : منْدوحۀٌ و منْتَدح عنهالی 

ـ یضِ لَفی المعارِ از [ب ذمنْدوحۀً عن الکَ
سربسته سـخن  . آن چاره و گریزي دارم

گفتن راهی است براي رهـایی از دروغ  
  . ]گفتن
ـ تَ: من مرابِضـها  منَدحت الغَنَتَ بدد ت

ــفندان د[ ــده  گوس ــان پراکن ر چراگاهش
  . ]شدند

  طْنُ فـالنٍ انْـدب حانْد  حاحاً، و انْـداح
یاحاًبطنُه انْد :ـ اتَّس لَّی مـن  دع و انْتَفَخَ و تَ
شـکم  [ لَّـۀٍ و عأو من سمنٍ کـان  أالبِطْنَۀ 

فالنی بزرگ و فروآویخته شـد، یعنـی   
فراخ شـد و بـاد کـرد، از پرخـوري یـا      

  . ]فربهی یا بیماري
ـ أُعن  س لَمأ :، حـدیث ۀم  نّهـا قالـت 

فـال  )رض(شۀَلعائ لَکالقرآنُ ذَی عمقد ج 
  ،یـهحبــالخروج الــی  ي الأتَنْد یهــعستُو

البةرَص .رْو یي الو حدح، و تَبدیه، من الب
ام سـلمه بـه   [تَفْتَحیه  ي الأ، هو العالنیۀ

قـرآن در دامـن تـو گـرد     : عایشه گفت
منت را باز مکن، یعنـی بـا   آمده است دا

ــه ــتن ب ــا  رف ــره آن را مگش ــوي بص . س
دامنـت  : گونه هم روایت شده اسـت  این

  . ]را آشکار مساز
ـ  [نَـزْح   .زحن آب چـاه   همـۀ : ]نَـزَح ـَـ

  . کشیدن
  .رکایا نُزُح: ج. آب چاه کم: رٌ نَزُوحبِئْ

چاه کـه بیشـتر آب او کشـیده    : نَزَح
   .باشند

الدار تنَزَح :عبتد . و قوم ،نازِح بلد
 ،نازِیحأمداءعبفالنٍ. ي ب مـج : نُزِح .  ـدعب

خانـه دور شـد  [بۀً بعیـدة  عن دیاره غَی .
ــرده و  قـــوم کـــوچ. ســـرزمین دور کـ

دیرزمـانی از   یفالن. گشته از وطن دور
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  . ]وطنش دور ماند
تـو از آن  [عد منه بب: أنت بمنْتَزَحٍ منه

  . ]به دور هستی
ـ  [ح و نُشُوح نَشْ .نشح کـم از  : ]نَشَـح ـَـ

ــیري خــوردن آب را  آب : نَشُــوح. س
  . اندك

ــح ــاحۀ  .نص ــح و نَص ـــ[نُص ــح ـَ نَص[ :
نَصحتُه و نَصحت لـه، و  . نصیحت کردن

» و أنْصـح لکـم  «آیـه . هو بالالم أفْصـح 
یک معنا ولـی بـا الم شـیواتر     هردو به[

ــت ــدش دادم: اس ــ«. پن ــد و ش ما را پن
  .ا: یحۀنَص. ]»دهم می

: ج. نصـیحت کننـده  : نَصیح و ناصح
حاءنُص .الج حرجل ناصنَ: بِیالقلـبِ ق ی 

عسـل  : ناصـح . ]مرد پاکدل و یکرنگ[
 و کـلُّ . ناصـع  مثـلُ . خالص و غیـر آن 

هرچه ناب شود، [شیء خَلَص فقد نَصح 
  . ]آالیش شده استپاك و بی

نَتَ. نصـیحت پـذیرفتن  : صاحانْت  ـحص
فالنـی خـود را   [بالنُصـحاء   بهشَتَ :فالنٌ

  . ]چون پنددهندگان نمود
ــحهاستَ ــیحاً : نْصـ ــده نَصـ او را [عـ

  . ]پنددهنده شمرد

: نَصحت اإلبلُ الشُرب تَنْصح نُصوحاً
ـ  . صدقَتْه و منـه  . أرویتُهـا : اأنْصـحتُها أنَ
شـتران  [قۀ النَصوح، و هـی الصـاد   التوبۀُ

مـن آنهـا را   . راب شـدند نوشیدند تا سی
بازگشــت : از آن اســت. ســیراب کــردم

  . ]راستین
 التوبـۀُ  :و منـه . جامه دوخـتن : نَصح

اع ،وحالنَصـنِ  :)ع(باراً بقولـه تم  اغْتـاب 
 گـاه هـم توبـه   [ رفَأَ استغفَرَ منِ خَرَقَ و

ایـن   پایۀاند، برنصوح را از نَصح گرفته
هرکه پشـت سـر بـدگویی    : پیامبر گفتۀ

دري کرده و هرکه بـراي گنـاه    ند پردهک
او درخواســت بخشــش کنــد دوختــه و 

  . درزي: ناصح. ]پوشی کرده است پرده
حتَنَصطٌ، بالتوکید : ثوب مخَیجامۀ[م 

  . ]شده نیک دوخته
. نام مردي از قُـرّاء : . رشته: نصاح

  . پوستها: نصاحات. و هو شَیبۀُ بن نصاح
آب [آب شاشیدن : ـنَضَح ـِ. نَضْح .نضح

کم : . ]خانه را آبپاشی کردن. پاشیدن
اندکی [شَه طَنَضَح ع. از سیرابی خوردن

  . ]اش را فرونشاندتشنگی
. نُضُـح : ج. جـوي و حـوض  : نَضیح
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  . أنْضاح: ج. کک: نَضَح
ناضـحۀ، مثـل   . شتر آبکـش : ناضح

  . نث: سانیۀ
هذه نخـلٌ  . کشنده با شتر آب: نَضّاح

 ،قَی بالنَضْح أتُنْضَحایـن درختـان   [ي تُس
  . ]شوندخرما با آب چاه آبیاري می

آنهـا را بـه   [رمـاهم  : نَضَحهم بالنَبل
آب [ شَّشرَتَ: انْتَضَح علیه الماء. ]تیر زد

  . ]روي او پاشیده شد
و . عنهـا بحجـۀٍ   دفع: نَضَح عن نفسه
ــح عنــه ــ: هــو ینْضَ عنــه و ی ــذُب یفَدع 

وي از . از خودش دفـاع کـرد   برهان به[
  . ]برهان دفاع و پشتیبانی کند او به

تَنَضَّحـ  هو ی بـه  مم ـ : ا قُـرِف نْتَفی و ی
لُنَتَیاو از آنچه بدان متهم اسـت  [منه  ص

  . ]داندخود را دور و برکنار می
ـ لی طَّـرَ فَتَ: نَضَح الشـجرُ  قُـه  رو جرُخْ

ــرگش  [ ــا ب پوســت درخــت شــکافت ت
  ]. درآید
  . ]بوي خوش[نوعی از طیب : وحنَضُ

ـ  . نَضْح ترابیـدن خیـک و   : نَضَـح ـَـ
  .کک: تَنْضاح. خنور
: نَطیحۀ. سرون زدن :ـَِـ نَطَح. نَطْح .نطح

ــالنَ المنطوحــۀ التــی مــات مــا و انّ. حطْب
جاءلَبالهاء لغَ تۀِب کذلک و . م علیهااالس

 نّه لیس هوۀ، ألییلَۀ و الرَمیسۀ و األکرِالفَ
مـا هـو   ، و انّمنْطوحـۀٌ ها فهی علی نَطَحتُ

الشیء فی نفسه مم فْرَسنْطَح، و مما یا ی
ؤْکل و مماي که از زخـم   خورده شاخ[ا ی

هـاء در کلمـه بـراي    . شاخ مـرده باشـد  
ــت   ــمی در آن اس ــاي اس ــی معن . چیرگ

در . انـد هاي دیگر نیز همین گونـه  نمونه
ه ها کاري به فاعل ندارند، بلکاین کلمه

شــکار شــده،  ،بــه آنچــه شــاخ خــورده
خورده شده، یا پـرت شـده اسـت کـار     

  . ]دارند
هرچه از پیش آیـد از  : نَطیح و ناطح
ــد . مــرغ و وحــش و هــو خــالف القَعی

که از پس آید و  پرنده یا آهو و جز آن[
ط، ما له ناطح و ال خـابِ . ]بدان فال زنند

یـ   راد او را نـه  [ و البعیـرُ  شبمنهمـا الکَ
  . ]وچی است و نه شتريق

نیز اسب کـه برپیشـانی او دو   : یحنَط
ـ . و یکْرَه ذلـک . دایره باشد  نْ کانـت إف

اللَطاةِ، و لیسـت   دائرةً واحدة فهی دائرةُ
آن را ناپسـند دارنـد، ولـی اگـر     [تُکْرَه 
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پیشانی اسـت   ةیک دایره باشد، آن دایر
  . ]که ناپسندش ندارند

ناطح، و همـا   نَطْح و :یقال للشَرَطَینِ
اي که دو ستاره(به شَرَطان [ نا الحملِقَرْ

نطـح  : گوینـد ) در آغاز بهار دیده شوند
ــا ــل  و ن مــرج ح ــا دو شــاخ ب طح، و آنه

  . ]اند)هبر(
أصــابه نــاطــرٌ شــدید: ح أم . حــواط نَ

سختی و کـار دشـواري   [شَدائده : الدهرِ
ــد  ــیش آمـ ــرایش پـ ــواریهاي . بـ دشـ

  . ]روزگار
ـل : ناطُحطاح و تَانْتسرون زدن به گ .

  . نع: ش نَطّاحبکَ
. دمیدن بوي خـوش : ]نَفَح ـَـ[نَفْح  .نفح
 :پاي زدن ناقه . : زدن شمشـیر  بـه .
 : وزیدن بـاد . :دادن .  بشـیء نَفَـح :

جسـتن  : . ]آن چیز را بخشید[أعطاه 
  . خون از رگ

یبۀ و لفـالنٍ نَفَحـات مـن    له نَفْحۀٌ طَ
مـا کـان مـن     :األصـمعی قال . المعروف

الریاح نَفْح فهو برْد، و ما کان لَفْـح فهـو   
ـ طْي قأذاب، و نَفْحۀٌ من الع. حرٌّ ۀ منـه  ع

ــی دارد، و فالنـــی   [ ــوي خوشـ آن بـ

: اصـمعی . اي داردبخششهاي پسـندیده 
آنچه از بادها که نَفْـح باشـد سـردباد، و    

اي از نفحه. باد است آنچه لَفْح باشد گرم
  . ]اي از آنپاره عذاب یعنی

دوشـیدن شـیر او    ناقه که بـی : نَفُوح
کمان دوراندازنـده  : قوس . روان شود

  . تیر را
. خاصـمت عنـه  : نافَحت عـن فـالنٍ  

در برابر (از فالنی [کافَحوهم : نافَحوهم
بـا آنهـا سـتیزه    . پشتیبانی کردم) دشمن
  . ]کردند

بره و بزغاله که هنـوز   شکنبۀ: إنْفَحۀ
: منْفَحـۀ . أنـافح : ج. ورده باشدعلف نخ

  . کک
پاکیزه کردن درخت از شاخ : تَنْقیح .قحن

مغـز  : . ریزه، و شعر از کـالم رکیـک  
و  نَقَّحت العظْم. استخوانبیرون کردن از 

ــی ــه بمعنً ــتخوان  [ انْتَقَحتُ ــز را از اس مغ
  . ]درآوردم

شـتر   پیه مـاده [قَلَّ : قَّح شَحم الناقۀِنَتَ
   .]کم شد

مجامعـت کـردن و   : نَکَح ـِـ. نَکْح .کحن
: نَکَحتُهـا و نَکَحـت هـی   . عقد زناشویی
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بـا آن  [ جٍوذات ز: و هی ناکح. وجتزَتَ
آن زن زناشــویی . زن زناشــویی کــردم

  . ]آن زن شوهردار است. کرد
با آن زن [ و استَنْکَحها بمعنًینَکَحها 

  . ]پیوند زناشویی بست
آن زن را شــوهر [وجهــا ز: أنْکَحهــا

  . ]داد
 کاحِکثیرُ الن: رجل نُکَحۀٌ، مثال همزَة

  . ]مردي که بسیار زناشویی کند[
 کانت نُکْح و نکْح لغتانِ، و هی کلمۀٌ

ــالعــرب تَ ــازَتَ ــال ألُم . وج به و کــان یق
 :خُِطْـب، فقالـت  : عنـد الخطْبـۀ   ۀَجخارِ
حتی قـالوا . نُکْح :  ـن نم ـرَعأس  کـاحِ أُم
معنـا   هـم  کلمۀنُکح و نکح دو [ ۀَجخارِ

هستند که تازیان با گفـتن آنهـا پیونـد    
هنگام خواسـتگاري  . بستندزناشویی می

خُِطْـب، و او  : شـد به ام خارج گفته مـی 
زناشـویی  : داددرنگ پاسـخ مـی  هم بی

از آن اسـت کـه ایـن    ). یعنی پـذیرفتم (
 :زننـد مثَل را براي هر کار پرشتابی می

ــه   ــا ام خارج ــدتر از زناشــویی ب در (تن
  . )]خرج نیز از آن یاد شده است کلمۀ
: الجـبالنِ یتَناوحـانِ  . تقابل: تَناوح .نوح

ــابالنِ ــمیت. یتَق ــه س ــ و من نّ وائح، ألالنَ
ـ  آن دو کــوه  [بعضــاً   هنَّ یقابِــلُ بعضَـ
از آن است که به . روي یکدیگرند روبه

زیرا برخـی  گر نوائح گویند، زنان نوحه
ــر زاري   ــی دیگ ــر برخ ــان در براب   از آن

  . ]کنندمی
ـ  کلُّ هبـت علیـه   راً فَریحٍ استطالَت أثَ

اعتَرَضَتْه فهی  إنِفهی نَیحتُه، ف والًیح طُرِ
ــیجتُه  ــاد  [نَس ــوزد و ب ــادي کــه ب ــر ب ه

دیگري در برابر آن وزیـدن گیـرد بـاد    
اگـر  . دوم نیحه است براي بـاد نخسـت  

از کنار و پهناي باد نخسـت   هم باد دوم
  . ]بوزد، نامش نسیجه است

نوحه کردن در : ناح ـُـ. نَوح و نیاح
. ]زاري و ســوگواري[. ا: نیاحــۀ. مــاتم

هو نَوح، و هنَّ نَوح و أنْـواح و نُـوح و   
 حاتو نائ حآن مرد زار و سوگوار [نَوائ

  . ]است، و آن زنان زار و سوگوارند
ــا فــی من ــۀِ فــالنٍ کنّ در ســوگ [اح

  . ]فالنی بودیم
تکـان  [ ، و هـو متَـدلٍّ  رَّكحتَ: وحنَتَ

  . ]که آویزان بود خورد و جنبید، درحالی
ــوح ــامبر : نُ ــام پیغ ــیخُ  . ن ــو ش و ه
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و او پیــر فرســتادگان  [) ع(المرْســلین
  .]است

  فصل الواو
چیـز  [قلیل تافه : شیء وتْح و وتح .تحو

انـدك و  [مص : تُح ـُـو. وتاحۀ. ]اندك
ـ شیء وتْح و. ]ناچیز شدن ي أ. تبـع : رٌع

 ارزش چیز اندك و بی[نَزْر[ .  
ـ : وتح رجل خَس مـرد پسـت و   [یس
  . ]فرومایه

فالنــی [أقَلَّهــا : وتَــح فــالنٌ عطیتَــهأ
  . کک: تَّحو. ]دهش خود را کم کرد

ـ : تَوتَّحت من الشـراب  ت شـیئاً  برِشَ
  . ]نوشیدم بادهدکی ان[قلیالً 
ـ  .وجح پـرده و  : جـاح اج، ووجاح، وِج

أجاح، إجـاح، أُجـاح، بـالهمز    . پوشش
اینهــا همــان [علـی ثــالث لغــات مثلُـه   

همـان معنـا، و    باال هستند و به کلمۀسه
  . ]در آنها واو بدل به همزه شده است

جاحآب اندك که تک حـوض را  : و
  . پوشاند

شـیء یـرَي    لَقیتُه أدنَی وجاحٍ، ألول
  . ]آن نخستین چیزي بود که دیدم[

حجقَ علیـه  : ه البولُأوپیشـاب  [ضَی

درد   کردن برایش سخت شد و او را بـه 
  . ]آورد

  ــیح ــوجح و وجِ ــوب م ــخت : ث س
  . ]ریزبافتبسیار  جامۀ[بافته  تخته

وحجودر بسته[مردود الیه : باب م[ .  
النار تحجأو : تـدو ب تضَحأو . 

بلَـغَ الصـفا   أوجح  حفَرَ حتی. لنا الطریقُ
راه براي ما . آتش روشن و آشکار شد[

کنـد تـا بـه    ) چـاه کـن  . (آشکار گشت
  . ]سنگ نرم رسید

وحـوح  . آواز گلوگرفتـه : وحوحۀ .وحح
ـ    خَفَاذا نَ: الرجلُ ة البرْفی یده مـن شـدد 

مرد از سرماي سخت در دستش دمیـد  [
  . )]تا گرم شود(

حوحو و واححمرد [خفیف : رجل و
  . ]وزن سبک
سـمنَت و حسـنَت   : أودحت اإلبلُ .ودح

 . أذْعـنَ و خَضَـع  : الرجـلُ  . حالَها
شـتران فربـه   [ینْزُ  و لم وقَّفاذا تَ: شبالکَ

ــال شــدند ــانبري و . و نیکوح ــرد فرم م
قوچ باز ایسـتاد و گشـنی   . فروتنی کرد

  . ]نکرد
سرگین و بول گوسـپند بـر   : وذَح .وذح

دنب و اطراف وي چفسـیدن و خشـک   
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  . وذْح: ج. یکی: وذَحۀ. شدن آن
وذحت الشاةُ تَوذَح و تَیـذَح وزحـاً   

پشکل گوسفند به دم و پشم گرداگـرد  [
  . ]آن چسبید

و بـالهمز  . حمیل: وشاح و وِشاح .وشح
 گردنبنـد دراز . آنچه در بر افکنند[مثلُه 

. گردن اندازند و تا شکم آید که زنان به
: ج. ]همان معناست  أُشاح و إشاح نیز به

  . وشُح و أوشحۀ
ت شَّـح وتَ. حمایل درافکندن: شیحوتَ
الرجلُ بثوبِه و بسـیفه   شَّحوتَ. لَبِستْه: هی

مرد جامـه  . آن زن گردنبند به بر افکند[
: واشـح . ]و شمشیرش را بـه بـر افکنـد   

  . اي از یمنهقبیل
  . سفید  بز گردن و سینه ماده: وشْحاء

  .پیدا شدن: ضاحوضُوح و اتِّ .وضح
فرزنــدان : . پیــدا کــردن: إیضــاح

. أوضَح الرجلُ :و منه. سپید شدن مرد را
ن أی؟  نَمتضَحأأوتي طَلَع .ن أینَو م 

فرزندان سپیدرویی براي [وضَحک؟  بدا
ز کجا پیدا شـدي؟  تو ا. آن مرد زاده شد

  .]از کجا پیدایت شد؟
ته لْأَاذا س: و الکالمأاستَوضَحتُه األمرَ 

اذا وضـعت  : الشـیء  . نْ یوضِّحه لکأ
ـ  و . راهیدك علی عینک تَنْظُرُ شیئاً هل تَ

از او [ استَوضح عنه یـا فـالنُ   :منه یقال
خواستم تا آن کـار یـا سـخن را بـرایم     

ــازد  ــن س ــتم را . روش ــم دس روي چش
. بیـنم گذاشتم تا بدانم آیا آن چیز را می

فالنی دسـتت را  : از آن است که گویند
ــا آن را   ــر آی ــه و بنگ ــمت بن   روي چش

  . ]بینیمی
الذي یظْهِـرُ  : متوضِّح. تبانَاس: ضَّحوتَ

آشـکار  [ الخَمـرَ  لُیدخُ فی الطریق و ال
کـه خـود را در راه    آن. آشکار کرد. شد

  . ]تان پنهان نشودبنماید و پشت درخ
. راه میانـۀ گشادگی و : وضَح الطریقِ

 :درم ســره . :هــا از درم پیرایــه
 :یقـال . روشـنی و سـپیدي  : . درست

و . بالفرس وضَح، و یکْنَی به عن البرَص
و هو . الوضّاح: منه قیل لجذیمۀَ األبرَشِ

بـه اسـب   [الحسنُه  اللَونِ األبیض الرجلُ
ســفید یــا   پیشــانینشــاندار، ماننــد  

سفید، وضَح گویند، به کنایه از  وپا دست
پیســی، و از آن اســت کــه بــه جذیمــۀ 

اند، یعنـی مـرد سـپیدرنگ    وضّاح گفته
  . ]زیباروي



 385/  باب الحاء  
  

 

ــحۀ وضــه  : م ــه ب ــر ک شکســتگی س
  . استخوان رسد

  . خنده پیدا آید دندان که به: واضحۀ
پلیدي و گل که بـر سـم و   : وطَح .حوط

  . غ چفسیده باشدچنگال ستور و مر
القوم لوا الشرَّ فیما بیـنهم  : تَواطَحتَداو

قــــوم بــــدي را میــــان یکــــدیگر [
دست کردند و چرخاندند، یعنـی   به دست

  . ]آن را میان خود روا ساختند
  . ]شرمیبی[شوخی : وقُح و وقْح .وقح

وقُـح  [قَحۀ و قحۀ، وقُوحۀ و وقاحۀ 
صلب : . وپاي شوخ گرفتن دست: ]ـَـ

  . نع: فهو وقح. شرم شدن بی: . شدن
ة وقــاح امــرأَ. یــاءقلیــلُ الح: وقــاح

الوهحافر. ج :لْبقُـح : ج. صو .  قَـحأو
 هـا بمعنًـی  الحافرُ و اسـتَوقَح و وقُـح کلُّ  

سـم  . سـم سـخت  . شرمزن بی. شرمبی[
  . ]سخت شد

ــ ــافرِوتَ ــتَ: قیح الح صلیبــح  مِه بالشَ
م ستور بـا پیـه   [ ذابِالمسخت کردن س

  . ]کرده آب
رجل موقَّح، مثل موقَّع، و هـو الـذي   

أصابتْه البمـردي کـه   [بـاً  مجرَّ الیا فصار

ــته و   ــار گش ــختیهاي روزگ ــار س گرفت
  .  ]آزموده شده باشد

غَلُظَـــت : اســـتَوکَحت الفَـــراخُ .وکــح 
  . ]جوجگان درشت شدند[

لـیح و  و: ج. ]جوال[غرارة : ولیحۀ .ولح
حالئو .  

. و هـی کلمـۀُ التـرحم   . واي: ویح .ویح
 :قـال الیزیـدي  . ویلٌ، و هی کلمۀُ عذابٍ

ویح لزَید، و ویلٌ لزید،  :یقال. هما بمعنًی
ترفعهما علی االبتبهما بإضْمار داء، و تنص

ویحاً و ویـالً لزیـد، کأنّـک     :فعلٍ، تقول
و یقـال  . حـاً و ویـالً  ألْزَمـه اهللاُ وی  :قلت

ویحک و ویح زیـد، و ویلَـک و    :یضاًأ
ویلَ زید علی اإلضـافۀ، نَصـباً بإضْـمار    

ـ أو . فعلٍ ـداً     معسـاً لهـم، و با قـولهم فتَع
    ذلـک، فهـو منصـوب هو ما أشْب ،ثَمودل

ح إضافته بغیـر المٍ، فـال   صتَ نّه الأبداً، أل
یصهم  حسهم، فلـذلک  اذا قلت فتَعدعو ب
 کلمـۀ رحمت و ویـل   کلمۀویح [قا رَتَافْ

ــت ــذاب اس ــدي. ع ــه : یزی ــر دو کلم ه
. واي بـر زیـد  : گوینـد . یک معناست به

رفع آن دو بنا بر مبتـدا بـودن و نصـب    
در حالـت  . آن دو بنا بر فعل مقدر است
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خداوند بالیـی  : نصب گویی گفته باشی
در حالـت اضـافه و   . به سـرش بیـاورد  

: گـویی مقدر گرفتن فعـل مـی   نصب، با
: اما این گفتـه . واي بر تو و واي بر زید

پس نگونساري باد آنان را، و نابود بـاد  
ــه     ــا، همیش ــد اینه ــود، و مانن ــوم ثم ق

آنها جز بـه   اضافۀمنصوب هستند، زیرا 
ــت  ــت نیس ــا  . الم درس ــن روي، ب از ای

   ـمثمـود   کلمـۀ و حرف الم از ضـمیر ه
  . ]اند جدا شده

ــوح[ ــوح .ی ــی  ی ــی فُعلَ ــوحی، عل و ی :
جعلَک اهللاُ أنْور من یوح : یقال. خورشید

خداوند ترا درخشـانتر  : و أعمرَ من نُوحٍ
و زنـدگیت را درازتـر   کناد از خورشید 

  ].از نوح گرداناد
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   باب الخاء

  
  فصل االلف

ــخ ــت .أل ــ: الخائْ ــیهم . الطتاخْ ــتَلَخَ عل ائْ
ــرُهم ــتلطَ :أم ــ . اخْ ــی ائْ ــوا ف الخٍ توقَع

. کارشان درهم و آشفته شد. آمیختگی[
   .]به آشفتگی دچار شدند

. وقت پیدا کـردن : أْرِیخ و تَورِیختَ .أرخ
  نگاشـتن زمــان  [الوقــت  و هـو تعریـف

  . ]رویدادهاي روزگار
ــی أر ــه بمعنً ــاب و ورخْتُ ــت الکت  خْ

  . ]را یادداشت کردم نامهزمان نگارش [
  . ]یکی: إرخٌ[گاو دشتی : خإرا
  . نث=مذ. موضعی: أُضاح .أضح
و هـو  . سـر کـودك   نرمـۀ : یأْفُوخ .أفخ

ــول فْعیخ: ج. یــآف ی . ِــل ــه : اللی ظَمعم
ـ : أفَخْتُـه . ]بیشترین بخش شب[ ت برَضَ

  . ]بر تارك سر آن کودك زدم[یأْفوخَه 
  فصل الباء 

ضا کلمۀٌ یقال عند المدح و الرِ: بخْ .بخخ
 رَّرکَبمنزلته، و تُ ۀیسبالشیء، و خه بالفارِ

ـ . للمبالغۀ فیقـال بـخْ، بـخْ    نْ وصـلْت  إف
مـا  و رب. بـخٍ بـخٍ  :ونْت فقلتخَفَضْت و نَ

دتــکاإل شــد اي اســت کــه  کلمــه[م س
هنگــام خشــنودي و ســتایش از چیــزي 

. همین معناسـت  بهفارسی خه در . گویند
در . کننـد مـی بخ را براي مبالغه تکـرار  

این حـال، اگـر آنهـا را پیوسـته آوري،     
گاه هم . دهی مجرور ساخته و تنوین می

بخْبخْـت  . ]شـوند  مانند اسم مشـدد مـی  
: به آن مرد گفـتم [قلت له ذلک : الرجلَ

  . ]بخ بخ
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ـ : تَبخْبخَ الحـرُّ  تُـه  نَکَسریقـال . فَو: 
ــن الظَ ــوا عــنکم م ــرَهِبخْبِخُ ــرِدوا: ةی أب .

سـختی  [ا کـذلک و هـو مقْلُوبـه    خَبخَبو
از گرماي نیمروز بـه  . گرما فرونشست

خَبخَبـوا مقلـوب   . خنکی شبانگاه درآیید
  . ]همان معناست  بخْبخوا و به
ــبخَ ــرُ بخْ ــأَ : البعی ــدر و ملَ اذا هت 

ـ   . شقْشقَتُه فَمه خْبـاخُ الهفهو جمـلٌ بیرِد 
رد و کـــشـــتر از سرمســـتی بانـــگ [

لـودش دهـانش را پـر    آ مانند کـف  شش
  . ]کرد
  . گردنکشی کردن: بذخَ ـَـ. بذَخ .بذخ
. عالٍ: ف باذخٌرَشَ. برَ و عالکَتَ: ذَّخَبتَ

ــواذخُ ــالٌ ب ــوامخ : جِب گردنکشــی و [شَ
ــزرگ و . فرازجــویی کــرد ســربلندي ب

  . ]کشیده فلک کوههاي سربه. برتر
  . آورزن تن: ة بیذَخٌامرأَ

مـن   صـلَ وف الکُنُـف تُ خَزَ: برابِخ .ربخب
هاي سـفالین  آبراهه[السطْح الی األرض 

کشـیده  مستراحهایی که از بام تا زمین 
  . )]یکی: برْبخ( شوند

. بازداشـت میـان دو چیـز   : برْزخ .زخبر
 : ـن وقـت    خـرةِ ما بینَ الـدنیا و اآلم

الموت الی البفقـد دخـلَ  . ثع ن ماتفم 
نیا و روز بازپسین آنچه میان د[البرْزخَ 

پـس  . است از هنگام مرگ تا رسـتاخیز 
  .]که بمیرد به برزخ درآید آن هر

رجـل  . آمـدگی سـینه   بیـرون : بزَخ .بزخ
و کذلک الفرس اذا . ة بزْخاءو امرأَأبزَخُ 

ــلْ مأَاطْ ــه و ص ــت قَطاتُ ــرد و زن [به نَّ م
نیـز اسـب   . فرورفته برآمده و پشت سینه

در پـس   آنگاه که برآمـدگی پشـت آن  
نشــین زیــن، کــه جــاي نشســتن تــرك

است، و سختی و اسـتواري آن  ) ردیف(
  .]مطمئن باشد

ــرأَ  ــت المـ ــت : ةُتَبازخَـ اذا أخْرَجـ
تَقاعس : فالنٌ عن األمرتَبازخَ  .عجِیزَتَها

زن سرینش را بیرون داد تـا بـزرگ و   [
فالنـــی از آن کـــار . برآمـــده نمایـــد

  .موضعی: بزاخَۀ .]بازایستاد
أبطَـخَ  . یکی: بِطِّیخَۀ. خربزه: بِطِّیخ .بطخ

ة مرد داراي خربز[کثُر له البِطِّیخ : الرجلُ
  .خیارزار: مبطُخَۀ= مبطَخَۀ. ]فراوان شد

. منشـی کـردن   بزرگ: ]بلخَ ـَـ[ بلَخ .بلخ
فهـــو أبلَـــخُ . تکبـــرَ: لَّخَببلـــخَ و تَـــ

پـس او  . منشـی و نـادانی کـرد    بزرگ[
  .]گردنکش نادان است
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ــار و .بــوخ ــرُّ و الن ــاخَ الح ــب و  ب الغَضَ
أعیا : عدا حتی باخَ. سکَنَ و فَتَرَ: الحمی

گرما و آتش و خشم و تب فرونشست [
دوید تا خسته و مانـده  . و کاهش یافت

  .]شد
الط مـن أمـرِهم   اخْـت : هم فی بـوخٍ 

ــان   [ ــفتگی در کارش ــار آش ــان گرفت آن
  .]هستند

  فصل التاء
مـص  : تُخُوخَـۀ . خمیر تـرش : تَخّ .تخخ

خمیر [ه بصاحأتَخَّه . ]ترش شدن خمیر[
  .]مص: إتْخاخ. را صاحبش ترش کرد

  .]لکنت زبان[حکایۀُ صوت : تَخْتَخَۀ
. طـالَ مکْثُـه فیهـا   : تَنَخَ فی النعمۀِ .تنخ[

هو . أقام بها طَوِیالً: تَنَخَ فی البِالد تُنُوخاً
ز مـن در آنجـا   او بیشتر ا: أنْتَخُ منِّی بها

در آن کـار  : تَنَخَ علی األمر. مانده است
  .]استوار و پابرجا شد

  فصل الثاء
فروشـدن قـدم در   : ثاخَ ـِــُ . ثَوخ .ثوخ

  .وحل و جز آن
  فصل الجیم

پیشـابش را  [ی بـه  مر: جخَّ ببوله .جخخ

  .]پرتاب کرد
خْجالرجلَج ته  : خْتـرَعمـرد را  [ص

  .]بر زمین افکندم
خَخَّ و جخْجو تَ: تَج عاضْطَجو  کَّـنَ م

بـر زمـین دراز کشـید و بـه     [استَرخَی 
سسـت  را پهلو یا پشت خوابید و تـنش  

  .]و فروهشته داشت
و  تکبرَ: جفَخَ، مثل جخَف و جمخَ .جفخ
فهو جفّاخٌ و جماخ، و ذو جفْـخٍ و  . فَخَرَ

گردنکشــی کــرد و بزرگــی [ذو جمــخ 
و  پـــــس او گـــــردنکش. ورزیــــد 

  .]جوست برتري
بر او گردنکشـی  [جافَخَه و جامخَه 

  .]کرد و برتري جست
ـ . جلْخ .جلخ پـر کـردن سـیل    : جلَخَ ـَـ

ســیل بســیار و [ســیل جــالخٌ . وادي را
سـیل  : سیل جالح، فهو الجراف. ]سخت

  .که همه چیز را ببرد
  .وادي فراخ پر: جِلْواخ

 اقْتلع أجرافَـه : يجاخَ السیلُ الواد .جوخ
هاي بسـتر رود را برکنـد و    سیل کناره[

  .]برد
هـاي  کنـاره [ت انْهـار : ئْرُوخَت البِجتَ
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  .]چاه فروریخت
رة صنُ بلغۀ أهل البهو الجرِی: جوخان

جاي خشک کـردن  : زبان مردم بصره به[
  .]خرما و انگور

  فصل الخاء
: . یکـی : خَوخَۀ. شفتالو: خَوخ .خوخ

  .سختی: یهخُویخ .روزن بر دیوار
  فصل الدال

پشـت خـم دادن و سـرین    : بیخدتَ .دبخ
ــ. بــرآوردن : األعرابــی عمــرو و ابــن وأب

  .کک: تَدبیح
: دخْدخْناهم. مانده شدن: دخْدخَۀ .دخـخ 

دخان = دخّ .]خوارشان کـردیم [ذَلَّلنْاهم 
  .]دود[

خَضَـعت  : مامۀُ لذَکَرِهادربخَت الح .دربخ
أْسـه  ر طَأْطَأًَ: الرجلُ بخَدر. له و طاوعتْه

کبوتر براي نرش رام  ماده[ظَهرَه  و بسطَ
مرد سرش را فروافکنـد و پشـتش   . شد

  .]را خم کرد
  .نام کوهی: دمخٌ .دمخ
قَهرَهـا و اسـتَولَی   : داخَ ـُـ الـبالد  .دوخ

ــا  ــد و   [علیه ــره ش ــرزمینها چی ــر س ب
وخَ د .]را خوار و رام سـاخت مردمشان 

ـ  د. ذَلَّ: الرجلُ . کک: الدالبِ ا وخْتُـه أنَ
. مـن او را خـوار کـردم   . مرد خوار شد[

گرما بر مـن چیـره شـد و    : دوخَنی الحرُّ
بـر آن  : دخْت األمرَ. مرا به زانو درآورد

  .]کار چیره شدم
ه ي ذَلَّلَأدیخَه و دیثَه،  :قال األصمعی

او را خوار و پسـت    هر دو یعنی: گوید[
  .]تساخ
ـ [القنْـو  : الدیخ .دیخ : ج. ]خرمـا  ۀخوش

  .مثال دیک و دیکَۀ. دیخَۀ
  فصل الذال

ـ ذ. کفتار نر بسـیارموي : ذیخ .ذیخ : ۀیخَ
  .ذُیوخ و أذْیاخ و ذیخَۀ: ج. نث

  فصل الراء
ربـوخُ  . مرد شگرفت سست: ربِیخ .ربخ

ــ: مــن النســاء  ی علیهــا عنــدالتــی یغْشَ
نـی کـه هنگـام    ز[و قد ربِخَت . الجماع

آن زن هنگـام  . نزدیکی بیهـوش گـردد  
  .]نزدیکی بیهوش شد

راه رفت [ استَرْخَی: بخَرَمشَی حتی تَ
  .]تا سست شد

ــرْبِخٌ لــۀٌ بالبادیــه : ممریگــزار در [ر
  .]بیابان
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عجـین  . تنـک شـدن خمیـر   : رتْخ .رتخ
خمیر تنـک و  [رقیق : راتخٌ و طین راتخ
  .]نازك، و گل تنک

زمـین نـرم   [رِخْـوةٌ  : رخاخٌ أرض .رخخ
زنـدگی  : عـیش  . ]که زیر پا فرورود

  .نبات تازه: رخّ. فراخ
الشراب خَخْتته : رزَجرا بـه  باده [م

  .]آب آمیختم
اسـتوار و پـاي   : رسخَ ـُـ. رسوخ .رسخ

و منه . ت فهو راسخٌو کلّ ثابِ. برجا شدن
ـ الراسـخُونَ فـی الع  «آیه هـر چیـز   [ »ملْ

: از آن اســت. ی اســتوار اســتپابرجــای
  .]»استواران در دانش«

ــح  .رضــخ ــل رضْ ــخ، مث بخشــش [رضْ
ریز کـردن ریـگ یـا    . خبر کوتاه. اندك
  .]خرما هستۀ

 . کَسرْته: رضَخْت الحصی و النَوي
ــخاً . رأْس الحیــۀِ بالحجــارة : لــه رضْ

. رْت لـه برَضْـخٍ  أم: حدیث. أعطَیته قلیالًَ
 ُهه و راضَخْت :ته بالحیریگ [جارة رام
سر مـار  . خرما را ریزریز کردم هستۀو 

چیـز انـدکی بـه او    . سنگ کوبیدم را به
ــدکی   . دادم ــز ان ــان دادم چی ــه او فرم ب

  .]به او سنگ پرتاب کردم. بدهد
یـا  (هـم سـنگ    به[تَرامینا : تَراضَخْنا

 .]پرتاب کردیم) چیز دیگر
  فصل الزاي

دسـت   به[ی سپوختن به مغاک: زخّ .زخخ
و عن . ]پیش افکنـدن  از پس راندن و به

تَّبِـعِ القـرآنَ   مـن ی : أبی موسی، حـدیث 
تَّبِعـه  ، و من یالجنۀِ یهبِطْ به علی رِیاضِ

القرآنُ یزُخُّ فی قَفاه حتی یقْذف بـه فـی   
 که از قرآن پیروي کند  هرآن[نار جهنَّم

ــاي بهشــت درآورد، و    ــه باغه او را ب
پیروش باشـد از پـس او را    هرکه قرآن

  .]براند و به آتش دوزخ دراندازد
  .]همسر مرد[زن : مزَخَّۀ
اذا : زخَّ الرجـلُ . خشم و کینـه : زخَّۀ
خشـم آمـد و چشـمانش     مرد به[اغْتاظَ 

  .]سرخ شد
ـ . زخیخ سـخت درخشـیدن   : زخَّ ـِـ

  .درخشید ]آتش[: زخَّ الجمرُ. آتش
: قـام  م. جاي لغزیدن پـاي : زلْخ .زلخ

. جـاي لغزنـده  [غَلْوةُ سـهمٍ  : . دحض
  .]تیر پرتابی بپیماید مسافتی که یک

منها  زحلوقَۀٌ یتَزَلَّخُ: ، مثال قُبرَةزلَّخَۀ
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الصرسره که بچه[ یانُبهـا از روي آن   س
  .]کنند سر خورده و بازي 

مـرد  . کوه نیک بلند[شامخ : زامخ .زمخ
  . ]جوبلندپایه یا برتري

و  بزرگی ورزیـد [و تاه  برَکَتَ: زمخَ
  .]برتري جست

ــخٌ مز ــوف ــمخٌ : أُن ــر[شُ زان اگردنف
  .]جوبرتري

متغیر شدن و مـزه گردانیـدن   : زنَخ .زنخ
  .]روغن بدبو[دهنٌ زنخٌ . روغن

  فصل السین
أرض . سـباخ : ج. شـوره : سـبخَۀ  .سبخ

  .ناكزمین شوره: سبِخَۀٌ
 ــب ــروا فأس ــلَب: خُواحفَ ــباخ غُ وا الس

  .]کندند تا به شوره رسیدند[
 ةباغُنـد : . پر افتاده از مرغ: سبِیخ
یک نوالـه  : سبِیخَۀ. ]پنبه لۀگلو[پیچیده 

ر بو الــو وفو کــذلک مــن الصــ. از وي
شـده، و ماننـد آن از    گلوله پنبۀاي پاره[

  .خواب سخت: . ]پشم و مو
ـ آ و قُرِئَ. خواب و فراغ: سبخ انّ «هی
راغـا  ي فَأ، »یالًوِسبخاً طَ هارِالنَ لک فی

بـراي  «: انـد گونه نیز خوانده آیه را این[

  .]»تو در روز آرامشی دراز است
ــی  مــک الح ــبخَ اهللاُ عن ــا: س . خَفَّفَه

شۀ حـین دعـت   قال لعائ) ع(انّه: حدیث
ــبخی عنــه  ال :علــی ســارقٍ ســرَقَها تُس

فـی عنـه إثْمـه    ي تُخَفِّأبدعائک علیـه،  
خداونـد تبــت را فرونشــاند و کــاهش  [

آمده اسـت هنگـامی کـه عایشـه     ! دهاد
ــود  ــوده ب دزدي را کــه از او چیــزي رب

با نفرینـت بـار   : نفرین کرد پیامبر گفت
فَتَـرَ و  : الحرُّ . ]گناهش را کاهش مده

 گرما کاهش یافت و فرونشست[خَف[.  
: ادةُرالج سخَّت .زمین نرم: سخاخ .سخخ

  .ملخ دم بر زمین فرو برد تا تخم نهد
  .زمین فراخ: سرْبخ .سربخ
. پوسـت بـازکردن  : سلَخَ ـُـ. سلْخ .سلخ

ــرأَ  ــلَخَت الم ــاس ــه : ةُ درعه زن [نَزَعتْ
  .]پیراهنش را از تن درآورد

اي کـه  نخله: . پوست بره: مسالخ
ــۀِ . وي نارســیده بریــزد ةغــور الحی :

  .پوست مار
: سلَخْت الشهرَ. آخر ماه: خُ الشَهرِسلْ

مـاه را  [اذا أمضَیته و صرْت فـی آخـره   
  .]گذرانده و به پایانش رسیدم
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ن سلَخَ الشهرُ منَانْسالرجلُ مـن   ه، وت
ها، و النهـار مـن   یۀُ من قشْرِه، و الحثیابِ

ماه از سال پایان یافت، مـرد   یک[ اللیلِ
مـار پوسـت    اش را از تن درآورد،جامه

  .]انداخت، و روز از شب جدا شد
 دـوخٌ أسنـوعی از مـار  : سال .  دـوأس

نّه یسلَخُ جلده کلَّ سالخٌ، غیرُ مضاف، أل
ــامٍ ــودةٌ، و ال. ع ــی أس ــتُ و األُنث وصف 

أسود سالخ غیر مضـاف اسـت،   [بسالخَۀٍ 
مؤنّـث آن  . زیرا هرسال پوسـت انـدازد  

لخۀ براي آنکه صفت ساأسودة است، بی
  .]آن بیاید

الذي لـیس  : سلیخۀُ الرَمث و العرْفَجِ
ــه م ــی، انّرْفی ــمــا هــو خَع ــابِشَ س ب ی

اي کـه چریـدن را    شـده  چراگاه خشک[
نشاید، و در آن همـه چـوب خشـک و    

  .]ریز باشد
بیخهاي : أسناخُ األسنانِ. بیخ: سنْخ .سنخ

  .دندانها
پاي برجا شـدن در  : سنَخَ ـَـ. سنُوخ

ـ سنَخَ فی الع. علم سـنخَ  . رسـخَ فیـه  : ملْ
در دانـش  [یـرَ  غَفَسـد و تَ : زنخَ= الدهن

روغـن بـدبو شـد،    . استوار و پابرجا شد

  .]یعنی دگرگون و تباه گشت
: وائمـه ـُِــ فـی األرض   ساخَت قَ .سوخ

ــخَد ــلَ ــا و غاب ــت ت فیه ــل ثاخَ ت، مث
وپاي ستور در زمین فرورفـت و   دست[

  . ]شدپنهان 
رْنا حتی صارطماخَی،  توس األرض

 ــرت ــک اذا کثُ ــالَی، و ذل ــی فُع رِزاغُ  عل
آنقدر بر مـا بـاران   [ ي األوحالُأ، المطرِ

  . ]والي شد بارید که زمین پر از گل
  فصل الشین 

: . سرشکستن: ]شَدخَ ـَـ[شَدخ  .خشد
أْسـه  شَدخْت ر. کاواك باشد میانه  هرچه
ــ ــ .خَدفانْشَ ســرش را [دخْته للمبالغــۀ شَ

بـاب تفعیـل   . شکستم و آن هم شکست
  . ]آن براي مبالغه در معناست

هو بسرٌ یغْمزُ حتـی ینْشَـدخَ   : مشَدخ
خرماي نارس که آن را فشار دهند تـا  [

  . )]براي آزمایش(بشکند 
 شَدخَت. سپیدي فراخ روي: شادخَۀ

ـ اذا اتَّسـعت فـی الو  : الغُرَّةُ جسـپیدي  [ ه
  . ]پیشانی چهره را هم فراگرفت

. جوان یک: شارِخ. جوانان: شَرْخ .خشر
أُقْتلُـوا  : حـدیث . مثل صاحب و صـحب 



    صراح اللغۀ/  394
 

 

شُــیوخَ المشــرکین و اســتَحیوا شَــرْخَهم 
سران مشرکان را بکشید و جوانانشـان  [

: . اول جـوانی : . ]را زنده بگذارید
: . شـتر  سـالۀ نتایج هـر : . اول کار
تیغ که هنوز بند : . کفانیدن شتردندان 

: ج. و دسته نکـرده باشـند و آب نـداده   
  . جوان شدن کودك: . شُرُوخ

أمثال، و هم : شُرُوخ. مثْالنِ: شَرْخانِ
هماننـدان، و آنـان   . دو همانند[األتْراب 

  . ]همساالنند
ـ   : شَرْخا الفُوقِ وقرْفـاه، بینهمـا محع 

ل. رِتَالوو شَرْخا الرَح :تُرَآخته طَه و واس
دو سوي شکافتگی سر تیـر کـه میـان    [

دو ســوي . آنهــا جــاي زه کمــان اســت
  . ]وپیش آن پاالن در پس

  . کالن و پهن ]پاي[: شرْدخُ القَدمِ .شردخ
. بلند شدن و تکبر کـردن : شُموخ .مخش

. بـرَ کَي تَأشَمخَ الجبلُ، و شَـمخَ بأنْفـه،   
 قُي شَـواه أجِبال شامخات و شَـوامخُ،  

بزرگی ورزیـد و متکبـر   . کوه بلند شد[
  .]کشیده کوههاي بلند و سربه فلک. شد

گردنفـرازان سـربلند و   [أُنُوف شُمخٌ 
. ]جــو گردنکشــان برتــري. ناپــذیرســتم

  . نام شاعري: شَماخ
 خوشـۀ خرمـا و   شاخۀ: شمراخ .خشمر

: . سـرکوه : . کـک : شُمرُوخ. انگور
تا پتفوز نرسـد   سپیدي پیشانی اسب که

که چون خطی از پیشانی تا روي بینی [
. ]کشیده شود ولی به لـب اسـب نرسـد   

  . نع: فرس شمراخٌ
ــمراخیۀ ــوارج از  : ش ــی از خ گروه

  . أصحاب عبداهللا بن شمراخ
شُـیوخ،  : ج. پیـر و خواجـه  : شَیخ .یخش

أشْیاخ، شیخَۀ، شیخان، مشْیخَۀ، مشـایخ  
ــیوخاء شَــیخ و . نــث: خَۀشَــی. و مشْ

ـ ال و أصلُ. مص: شَیخُوخَۀ ، متحرّکـۀٌ  اءی
و . نّه لیست فی الکالم فَعلـول فسکنَت أل

ما جاء علی هذا من الواو، مثل کَینُونَۀ و 
ــلُه  ــۀ، فأص وععیــۀ و ه وممیة و دودــد قَی

بالتشدید فخفِّـف، و لـوال ذلـک     ۀکَینُونَ
ب ذلک یجِ و ال. دةلقالوا کَونُونَۀ و قَودو

فی ذَوات ة  الیاءـرُورة و طَیوددیمثل ح ،
اصـــل حـــرف یـــاء در [و شَـــیخُوخَۀ 

شیخوخه متحرك بوده و سـپس سـاکن   
اي بـر  شده است، زیـرا در زبـان کلمـه   

هایی که بر این کلمه. وزن فَعلول نیست
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ــد     ــد، مانن ــرف واو بیاین ــا ح   وزن و ب
اصـل آنهـا   شده در بـاال،   هاي دادهنمونه

با حرف یـاء متحـرك بـوده کـه سـاکن      
شـد آنهـا را   اگر چنـین نمـی  . شده است

الزم . گفتنـد  مـی ... کونونه و قودوده و 
هایی که در اصل حـرف  نیست در کلمه

  .]یاء دارند نیز چنین کاري کرد
ــییخ خ و شیــی ـــ: شُ ــل . مصغ و التق

  . شُویخ
  فصل الصاد 

 آواز سخت که گـوش را : صاخَّۀ .صخخ
ـ . صخّ. قیامت: . کر کند کـر  : صخَّ ـُـ

ـ . کردن آواز گـوش را  ت الصـخرةَ  برِضَ
ــ فسمــخَّۀً، ع ــا ص ــأت له ي صــه [تا و ب
سنگ زدم و آواز سختی از آن بـه   تخته

  . ]گوشم رسید
صـرْخ و  . آواز و فریـاد : صـراخ  .صرخ
 صرَخَ و اصـطَرَخَ بمعنًـی  . مص: ۀصرْخَ

  . ]رسید) کسی یا گروهی(به فریاد [
ــرُّخ ــاد : تص ــردن در فری ــف ک . تکلّ

عطسه با بانگ [حمقٌ  رُّخُ بالعطاسِصالتَ
  . ]نادانی است) نشانۀ(بلند 

: مستَصـــرِخ. فریـــادرس: مصـــرِخ

از [ی فأصـرَخْتُه  استَصـرَخَن . فریادخواه
ــه   ــم ب ــن ه ــرد، م ــادخواهی ک ــن فری  م

  . ]فریادش رسیدم
ــرِیخ ــاد  : ص ــادخواه و فری آواز فری

  . و هو من األضْداد. ننده و فریادرسک
: صـلَخ . کر که هیچ نشنود: أصلَخ .صلخ
  . مص
  . ریم گوش: صمالخ و صملُوخ .خصم

شیر که بمانـد و  [شیر خفته : صمالخ
  . ]ستبر و تیره شود

: أصـاخَ لـه  . گوش دادن: إصاخَۀ .خصو
اسبه او گوش داد[ تمع[ .  

  فصل الضاد
بـه بــوي   آلـوده شـدن  : تضـمخ  .مخضـ 

ــتَ. خــوش آلــودن بــه بــوي [. م: میخضْ
  . ]خوش

   الطاءفصل 
ـ  [طَبخ  .خطب طَبخْتُـه  . پخـتن : ]طَـبخَ ـُـ

. ]آن را پختم، آن هم پخته شـد [فانْطَبخَ 
  . موضع پختن: مطْبخ

بریـان  : . پختنـی سـاختن  : اطِّباخ
اطَّبِخُـوا لَنـا   . دیگ برنهـادن : . کردن
، و هذا مشْـتَواهم  هذا مطَبخُ القومِ. قُرْصاً
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ایـن  . نـان بـراي مـا بپزیـد     یک گـرده [
ــپزخا ــۀآش ــان  ن ــن بری ــوم و ای ــاي  ق ج
  . ]آنهاست

، و کذا آجـرَّةٌ  هذه خُبزَةٌ جیدةُ الطَبخِ
  . ]پخت است این نان یا آجري خوش[

  . سرجوش دیگ: طُباخَۀ
  . جوشیده شراب نیم: طَبِیخ
 فأوله حسلٌ، ثم. سوسمار بچه: مطَبخ

داقٌ، ثمغَی خٌ، ثمطَبرِخُضَ م ثـم ،م  ضَـب .
نامهـاي سوسـمار از   [کَبرَ : طَبخَ الحسلُ

. آغاز زایش تا هنگامی که بزرگ شـود 
  . ]سوسمار بزرگ شد بچه

طَبـائخُ  . روزيگرمـاي نـیم  : طابِخَۀ
  . ]اوج گرماي نیمروز[مائمه س: الحرِّ

لقـب  : طابِخَۀ: تب گرم سخت: طابِخ
  . رديم

ة امرأَ. ي قُوةٌ و سمنٌألیس به طَباخٌ، 
نـه  [مکْتَنزَةُ اللحـمِ  : طَباخیۀٌ، مثل عالنیۀ

ــه فربهــی ــایی دارد و ن زن نیــک . توان
  . ]فربه و گوشتین

ــنَخ .خطــن ـــ: طَ ــنخَ ـَ دل گــرفتن از : طَ
  . چربش و طعام و ناگوار شدن

ـ  طاخَه. طَّخَ بالقَبیحلَتَ: طاخَ .طیخ  .م: ـِـ

. به زشتی آلوده شد[و کذا طَیخَه فتَطَیخَ 
کـرد، او هـم آلـوده     اش به زشتی آلوده

  . ]بزرگی ورزید[ تکبرَ:  .]شد
  فصل الفاء 

ــتْخ  .فــتخ ـــ[فَ ــتَخَ ـَ ــردن : ]فَ سســت ک
  . انگشتان پاي به وقت نشستن

الکـف و   یضرِاذا کان ع: رجل أفْتَخُ
یونـد  مردي کـه بنـد و پ  [م مع اللین دالقَ

وپایش پهن  انگشتانش نرم و کف دست
أصلُ الفَـتْخ   :قال األصمعی. ]و نرم باشد

اصل فتخ نرمـی و سسـتی   : گوید[اللینُ 
  . ]است

فَتْخاء قابهی اذا انْ: عکَح طَّترَس ت
ها و غَجیناحتْهما، و هذا الیکـون اال  زَم

عقـاب کـه چـون فـرود آیـد      [من اللین 
هم بفشرد   آنها را بهبالهایش را ببندد و 
  . ]دلیل نرمی آنها و این نباشد مگر به

ـ . نگینـه بی ةانگشتري نقر :فَتَخَۀ ذا إف
هرگـاه در آن  [کان فیه فَصۀٌ فهو خـاتَم  

ــتَخٌ و : ج. ]نگــین باشــد خــاتَم اســت فَ
  . فَتَخات

فخـاخ و  : ج. ]دام[معـروف  : فَـخّ  .فخخ
  . فُخُوخ
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فَخَّ . خرخر کردن گلو: فَخَّ ـِـ. فَخیخ
ــۀً ــ: النــائم فَخَّ ــۀ اس مهــذه النَو مــرد [م

اسـم   فَخَّۀ. خوابیده در خواب خرخر کرد
  . ]گونه خواب است این

أفْـرُخ  : ج. نث: فَرْخَۀ. جوژه: فَرْخ .رخف
  . و أفْراخ و فراخ

. جـوژه بیـرون آوردن مـرغ   : إفْراخ
. ]پرنده جوجه کـرد [ رَّخَأفْرَخَ الطائرُ و فَ

 :نهانی و راز و پیدا شـدن  پیدا کردن .
و أفْـرَخَ  . رَّهأبدي س: أفْرَخَ بِیضَتَه. ل و م
. رازش را آشکار سـاخت [تبانَ اس: األمرُ

بیرون شدن تـرس  : . ]کار آشکار شد
قلت هذا لیفْرِخْ روعک عن . و بیم از دل

أفْرِخْ . لیخْرِج فَزَعک عن قلبک: روعک
این را گفتم تـا  [ک کِّنْ جأْشَس: روعک

ترس از دلت بیـرون  . ترس از دلت برود
  . )]نگران نباشدل(کن 

ــ ــه: تفراخاس جهــت جــوژه بیــرون  ب
کشـی و پـرورش   جوجه[آوردن داشتن 

  . ]جوجه
. به خوشه نزدیک شدن کشـت : فَرْخ

ــ ــرَخَ و فَ ــزرع رَّخَفَ ــأَ: ال یــ تَه قاق لإلنْش
  . ]خوشه دادن شد ةکشت آماد[

  . نام مردي: . ـمصغ: فُرَیخ
: ج. مـع . فـار . فرسـنگ : فَرْسخ .فرسخ
  . فَراسخ
ـ   . خُرفه: فَرْفَخ .فرفخ ین فرْو یقـال لهـا فَ

  . ]به آن پرپین نیز گویند[یضا أ
برانـداختن بیـع و   : فَسخَ ـَـ. فَسخ .سخف

فَسخْت البیع . ویران کردن: . مانند آن
ـ أو العزْم و النکـاح، فانْفَسـخَ،    تَقَض ي انْ

ــد   [ ــمیم، و پیونـ ــدوفروش، تصـ خریـ
هم زدم، آنها هم بـه هـم    زناشویی را به

  . ]خوردند
طَّعـت و  قَتَ: أْرةُ فی المـاء ت الفَسحفَتَ

تَفَتَّتَت .تحت عخَ الرُبتفس مل الثقیـل،  الح
تکـه و  مـوش در آب تکـه  [یطقْه  ي لمأ

شـتر در آغـاز بهـار     بچـه . ریزریز شـد 
ــده ــده  زایی ــا  ش ــنگین از پ ــار س ــر ب زی
  . ]درآمد

تـه  حرَطَ: یی عنِّبِوثَ . فَسخْت یده
ام را از جامـه . دسـتش را از جـا کنـدم   [

  . ]تن درآوردم
مردي که بـه حاجـت خـود    : فَسیخ

مرد نـاتوان در سـختی، و   [بیرون نشود 
  . ]در برآوردن نیاز خود



    صراح اللغۀ/  398
 

 

قــرآن را [نَســیه : أفْســخَ القــرآنَ 
  . ]فراموش کرد

ـ [فَضْخ  .ضخف و . سرشکسـتن : ]فَضَخَ ـَـ
از آن [منه فَضَـخْت البسـرَ و افْتَضَـخْتُه    

   .]خرما را شکستم ةغور: است
  . خام ةشراب غور: فَضیخ

ـ : انْفَضَخَ سنام البعیرِ کوهـان  [خَ دانْشَ
  . ]شتر شکافته شد

قَهـرَه و  : فَنَخَه األمیرُ. ]فَنَخَ ـَـ[فَنْخ  .فنخ
ــ ــانرو[ه ذلَّلَ ــد و  فرم ــره ش ــر او چی ا ب

  . کک: فَنَّخَه. ]خوارش کرد
أْسهم من یذلُّ أعداءه و یشُج ر: مفْنَخ

آن که دشـمنانش را خـوار و رام   [کثیراً 
  . ]ساخته و بسیار سرشان را بشکند

بـاد بیـرون   : ]فاخَ ـُِـ[فَوخ و فَیخ  .فوخ
: . شدن از مـردم و سـتور بـه بانـگ    

اخَ ریح، اذا کان ف. مثل فوح. دمیدن بوي
: حـدیث . لها صوت، و فاح، بال صـوت 

فاخَ هنگامی اسـت کـه   [بائلَۀٍ تَفُوخُ  کلُّ
ــدن    ــاح دمی ــوزد، و ف ــگ ب ــا بان ــاد ب   ب

هر جانوري کـه پیشـاب   . بانگ استبی
  . ]دهدکند باد با بانگ هم در میمی

  القاف  فصل
بر سر و بـر  : ]قَفَخَ ـَـ[قَفْخ و قفاخ  .قفخ

و الیکون هـو  . ك باشد زدنهرچه کاوا
و [ فو علی شیء أجوأأْس، ا علی الرَالّ

آن زدن نباشد مگر بـر سـر، یـا چیـزي     
  . ]تهی میان

بانگ کـردن  : ]قَلَخَ ـَـ[قَلْخ و قَلیخ  .خقل
ـ  أکْثـرُ  :قال الفراء. گُشن األصـ وات ب نی 

علی فَعیل، مثـل هـدر هـدیراً، و صـهلَ     
یراً، و نَبح نَبِیحاً، و قَلَـخَ  یالً، و زأر زئِصهِ

ــگ : گویــد[قَلیخــاً  بیشــتر بانگهــا، بان
جانوران و چیزها، بر وزن فَعیـل اسـت،   

  . ]هاي باالمانند نمونه
  . نام شاعري: قُالخ

   الکاففصل 
و هو الذي . مع. فار. آبکامه: کامخٌ .مخک

  . ]نانخورش که با نان خورند[یؤْتَدم به 
. پوست بیرون کردن: ]ـَـ کَمخَ[کَمخ 

 :ــردن ــر ک ــه. تکب ــخَ بأنْف ــرَ: کَم تکب 
  . ]بزرگی ورزید[

  . متکبرانه نشستن: إکْماخ
: ج. کـازه از نـی و کلـک   : کُـوخ  .وخک

  . أکْواخ
  لالمافصل 

  . اندام زن تمام: لُباخیۀ .لبخ
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چشـمش  [کثُـر دمعهـا   : لَخَّت عینُه .لخخ
  . ]اشک بسیار ریخت

ف و اخْـتلطَ  الْتَ: العشْب و األمرُالْتَخَّ 
  . ]گیاه انبوه شد، و کار آمیخته گشت[

لْتَخٌّکْسـۀ  . مختلطٌ عقلُه: رانُ مو العام
. مست شوریده و شـنگول [طَخّ لْم :تقول

  . ]مردم آن را با طاء تلفظ کنند
لَطَخَـه بـه،   . آلـودن : لَطَخَ ـَـ. لَطْخ .طخل

ـ فتَ لَوثَه به،: طَّخَ بهلَفتَ : لُطـخَ بشَـرٍّ  . وثَلَ
آن را آلوده کـرد، آن هـم   [به  یرم. مج

  . ]به بدي افکنده شد. آلوده شد
قلیـل  : فی السماء لَطْخٌ مـن سـحابٍ  

  . ]ابري در آسمان است پاره[
  فصل المیم

أخَـص  : مخَّـۀ . مغز استخوان: مخّ .مخخ
ــه  ــاره[من ــل. ]اي از آنپ ــا : مثَ ــرٌّ م شَ

 جِیئُک الـی مرْقُـوبٍ   یبـد اسـت   [خَّـۀِ ع
پـی  (سوي مغـز عرقـوب    آنچه تو را به

) ستور یا سـاق مـرغ سـنگخواره    پاشنۀ
کسـی   ةرا دربـار  سـخن ایـن  (رانَـد  می

که بسـیار درمانـده و تنگدسـت    گویند 
شده باشد، زیرا عرقوب را مغزي نباشد 

خالص : . دماغ: . )]و سودي ندارد

  . هر چیز میانۀو 
ظْمخَّ العـ : أم ـخُّ  جرَي فیـه الم . ت 

. اسـتخوان مغـزدار شـد   [سـمنَت  : اإلبلُ
  . ]شتران فربه شدند

الع تَخَخْتخَّخْتُهامو تَم ظْم :  ـتأخْرَج
  . ]مغز استخوان را در آوردم[مخَّه 

. زنـه درخت و چوب آتـش : مرْخ .رخم
رٍ نار، و استَمجد المرْخُ جشَ فی کلِّ: مثَل

فارلَـی، و  . و العو هو األع الزَنْد فارو الع
گرچـه در  [المرْخُ الزَنْدةُ و هی األسـفل  

هر شجري ناري هسـت، زنـد و پازنـد    
عفار همان زند است که . اندگرامی شده

در باال نهاده شود، و مرخ همـان پازنـد   
زدن  و از بـرهم گذارند است که در زیر 

 سـخن این (آورند  دست  دو آتش به آن
کسانی است که اندك سـتانده و   ةدربار

ــی ــی   بســیار م ــه راه بزرگ بخشــند و ب
. روغن مالیدن بـر خـود  :  ).]روند می

رَخْتم هنَ و مبه خودم [ رَّخْتُه بمعنًیالد
  . ]روغن مالیدم

أکْثَرْت مـاءه حتـی   : أمرَخْت العجینَ
آب خمیر را افزودم تا نرم و تنک [رقَّ 
  . ]شد
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ـ ســتاره: مـرِّیخ  تیــر : . روفاي مع
  . چهارپره

  . موضعی: ذو الممرُوخِ
ــخ ــخ  .مس سـ [م ــ ــخَ ـَ ســورت : ]م ص

  . برگردانیدن و بدتر کردن
گوشـت  : . نمـک زشت بی: مسیخ

  . مزهبی
هـو أمسـخُ   : مثَل. أذْهبه: عمهمسخَ طَ

اش مـزه [طَعم له  ي الأالحوارِ،  مِحمن لَ
وشـت  از گ .اش کـرد  مـزه  را برد، یا بـی 

تر است، یعنی  مزه شتر شیرخواره بی بچه
  . ]اي نداردهیچ مزه

فی الفرس انْم کْرَهـه،  یماتي أساخُ ح
سـاق پـا در    هیچۀالغربودن ما[ضُمورِه 

  . ]اسب را ناپسند دارند
یخخَۀ. کمانگر: ماسکمـانگري  : ماس

کمانهاي منسوب به : ماسخیات. معروف
  . وي

ــوخَۀ .صــخم صــرگ : أُم ــز ب ــاخ ی و ش
بـامبو  [و نَصی  ]گیاهی علفی و وحشی[
ــدي ( ــزران هنـ ــوخ و : ج. )]خیـ أُمصـ

  . أماصیخ
انْتَزَعتهـا منـه   : امتَصخْتُهامصخْتُها و 

  . ]آن را از درونش بیرون کشیدم[
ملَخَ القوم ملْخَۀً . رفتار سخت: ملْخ .ملخ

هو یملُـخُ  . اذا أبعدوا فی األرض: صالحۀ
قـوم  [منـه   فیه و یکْثرُ یتردد: اطلفی الب

شـتاب پیمودنـد و دور    راه درازي را به
  او بســیار بــه کارهــاي بیهــوده . شــدند

  . ]گرایدپردازد و به آنها میمی
تَلَخَ فالنٌ ضهرْامه: سنَزَع .   قـابالع

 .منْتَزَعـه : هو ممتَلَخُ العقْلِ. انْتَزَعها: عینَه
 تَلَخْتالسیامتُه : ففالنی دندانش [انْتَضَی
او . عقاب چشم آن را درآورد. را برکند

شمشــیر را از . داده اســت ازدســت خــرد 
  . ]نیام برکشیدم

. مـزه گوشت بی: ملیخ، هو کالمسیخ
) گوشـت یـا خـوراك   [(قد ملُخَ مالخَـۀً  

  . ]مزه و تباه گشتبی
  فصل النون 

ـ  . آبله و جـدري : نَبخ .نبخ ل یقـال للرج
بـه مـرد   [نّه نابِخَۀٌ من النَـوابِخِ  أ :المتَجبر

ــد  ــوار گوینـ ــدیافته و : بزرگـ   او رشـ
  .]اي از بزرگان استبرآمده

  . پشته: نَبخاء
برکشـیدن و از بـیخ   : ]نَتَخَ ـَـ[نَتْخ  .خنت
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نَـتَخَ  . نَتَخَ البازِي اللحم بمنْسـره . برکندن
باز گوشـت  [کۀَ من رِجله وضرْسه و الشَ

دنـدان را از  . منقارش از بیخ برکند به را
  . ]دهانش و خار را از پایش برکند

  . کن آهن موي: منْتاخ
سـخت رانـدن   [رفتار درشت : نَخّ .نخخ

شترانی کـه پـیش مصـدق    : . ]شتران
خوابانند تا صدقه بیرون  ]گیرنده صدقه[

  . آرد
قـال  . البقـرُ العوامـلُ  : . بنـده : نَخَّۀ

نّه من الـنَخِّ، و  اب ألهذا هو الصو :ثعلب
گـاوي کـه بـا آن    [هو السوقُ الشـدید  

ایـن  : گویـد . شخم زنند یا خرمن کوبند
معنا درست است، زیرا این کلمه از نَـخّ  

ــتور   ــدن س ــخت ران ــی س ــت، یعن . ]اس
بر چنـان  [صدقَۀٌ  لیس فی النَخَّۀِ: حدیث

  . ]اي نیستگاوي صدقه
   الناقـۀَ فتَنَخْنَخَـت رَ: نَخْنَخْـتکْتهــا أب

ــت فَبرَ ــم   [کَ ــدم، آن ه ــتر را خوابان ش
  . ]خوابید

  . زائل کردن: نَسخَ ـَـ. نَسخ .نسخ
ـ   الظ الشـمس خَتـخَتْه نَسلَّ و انْتَس :

 .غَیرتْهــا: الــریح آثــار الــدارِ . أزالَتْــه

 خْتخْتُنَسو انْتَس ـخْتُه،  الکتابتَنْسه و اس
ن خورشـید سـایه را از میـا   [ کلّه بمعنًی

هـاي خانـه را دگرگـون    باد نشـانه . برد
کتـاب را رونویسـی کـردم، از    . ساخت

  . ]برداري کردم آن نسخه
  . ]رونویس[اسم المنْتَسخِ منه : نُسخَۀ

لِ حکْمها، ثْإزالَۀُ م: نَسخُ اآلیۀ باآلیۀ
ــوخَۀٌ    نْســی م ــخَۀٌ و األُولَ ــۀُ ناس فالثانی

 آیـۀ کنارگذاشتن حکـم یـک آیـه بـا     [
نخســت  آیـۀ دوم ناسـخ و   یـۀ آ. دیگـر 

  . ]منسوخ است
مـردن بعضـی   : ۀتناسخ و و مناسـخَ 

  .وارث پیش از قسمت میراث
و . سـیر شـدن از آب   نـیم : نَضْـخ  .ضخن

ــلَ و ال ــه فَع ــلُ، و یقــال  الیقــال من فْعی
ــخٌ، عنــد األصــمعی و قــال . أصــابه نَضْ

ــوعمرأ ــان[ ب ــان: لس ــوزِي ]أبوعثم : الْتَ
 ،قَ رٌي أثَأالنَضْحبی فی الثوب و غیـره،  ی

: بوزیدأقال . و بالحاء غیر المعجمۀ الفعلُ
. النَضْح الرَش، مثل النَضْح، و هما سـواء 

از این کلمـه  : اصمعی[ـَـ نَضَخْت  :یقال
بـه او  : نَضخَ ینْضخُ نگویند، بلکه گویند

). یــا دچــار نضــخ شــد(نضــخی رســید 
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اثري که در جامه : ابوعمر التوزي گوید
ماننـد اثـر عطـر و    (جا ماند  و جز آن به
. فعل آن نَضْح است، با حاء). بوي خوش

ــد ــان رش : ابوزی ــیدن آب(آن هم ) پاش
. معنـا هسـتند  است و این دو کلمـه هـم  

  . ]پاشمآب پاشیدم و آب می: گویند
آب شاشـیدن بـا   : مناضَخَۀنضاخ و 

  . ]آب پاشیدن به هم[هم 
بـه  [ها فـیهم  رَّقْنافَ: بالنَبلنَضَخْناهم 

  . ]آنها آب پاشیدیم
 رَتَ: انْتَضَخَ المـاء آب پاشـیده  [ شَّـش

  .]شد
: عـین نَضّـاخَۀٌ  . یـرٌ غَزِ: غَیثٌ نَضّـاخٌ 

. »فیهما عینانِ نَضّاخَتانِ«آیه. الماء کثیرةُ
ــال  ــدأق ــانِ أ :ةبوعبی ــاران [ي فَوارت ب

. جوشـان، یعنـی پـرآب    چشمۀ. فـراوان 
. »تجوشــان اســ چشــمۀدر آنهــا دو «

  .]کنندهفوران چشمۀیعنی دو : ةابوعبید
  . بار باریدن یک: نَضْخَۀ

ـ . نَفْح .نفخ = نَفَـخَ فیـه  . دمیـدن : نَفَخَ ـُـ
بـاد  . درآن دمیـد [حبـقَ  : نَفَخَ بها. نَفَحه

  . ]درداد
  . آهنگر دمۀ: منْفاخ

مـا بهـا أحـد    : نافخُ ضَرَمۀٍ بالدارما 
  . ]کس در خانه نیستهیچ[

 . برآماسید: رموي تَأ، الشیءانْتَفَخَ 
النهار : تَفَعروز برآمد[ار[ .  

ذو کبرٍ و فَخْرٍ : هو ذو نَفْخٍ، و ذو نَفْجٍ
  . ]منشی و نازشی است او را بزرگ[

اذا انْـتَفَخَ  : أجِد نَفْخَۀً، و نُفْخَۀً و نفْخَۀً
  . ]شکمم باد کرده است[بطْنُه 

 خایـۀ [فْخاء خُصیۀٌ نَ. آماسیده: أنْفَخُ
نَفْخاء من األرض، مثل نَبخـاء  . ]بادکرده

  . ]زمین نرم و برآمده و بلند[
  . آب خوش خنک: نُقاخ .قخن

  . شکستن سر: ]نَقَخَ ـَـ[نَقْخ 
أنَخْـت  . فروخوابانیدن شتر: إناخَۀ .خنـو 

شـتر را خوابانـدم، آن   [الجملَ فاستَناخَ 
  . ]هم خوابید

أناخَهـا لیسـفَدها    :الناقۀَوخَ الجملُ نَتَ
شـتر را خوابانـد تـا بـا او      شتر نر ماده[

  . ]جفت شود
ها جعلَ: وقۀً للماءاهللاُ األرض طَرُ نَوخَ
ــا تُط ــه مم ــان [یقُ ــین را چن ــد زم خداون
د تا بتواند آب را بر روي خـود  یگستران

  .]نگهدارد
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 . اي از یمنقبیله: تَنُوخُ
  فصل الواو 

ــخ ــوبیخ .وب ــد: ت ــیم و تهدی ــردن و  ب ک
  . سرزنش کردن

  . سست: وخْواخ .وخخ
  . خمیر سست: ورِیخَۀ .ورخ

: ورِخَ العجِـینُ . مص: ورِخَ ـَـ. ورخ
خمیر نرم و تنـک  [ا أورخْتُه أنَ. استَرْخَی

  . ]آن را نرم و تنک کردم. شد
الک خْترخْتُه ومثل أر ،را نامـه  [تاب

  . ]تاریخ زدم
ریمناك : . ریم: ـوسخَ ـَ. وسخ .وسخ

وسـخَ  . شدن دسـت و انـدام و جـز آن   
ـ   والثوب و تَ . ه بمعنًـی سـخَ و اتَّسـخَ، کلُّ
جامه ریم و چرك به خـود  [ا أرسخْتُه أنَ

 من آن را چـرکین ). چرکین شد(گرفت 
  . ]کردم

برابر : . برابري رفتن: مواضَخَۀ .ضخو
فی  و هو تَبارِي المستَقیینِ، ثم. آب دادن

نِ ییتَبارِیـ کل م آن [ تعمل هـذا اللفـظُ  س
برابري نمـودن در آب دادن دو نفـر بـه    
یکدیگر است، سپس در هرگونه برابري 

  . ]رودو همچشمی در کارها به کار می

اندکی [استَقَیت له قلیال : أوضَخْت له
  . ]آب به او دادم

  . نیم دلو آب: وضُوخ
  الهاء لفص

  . گوشت ختر آکندهد: هبیخَۀ .خهب
  . ]پسر فربه و گوشتالود[غالم هبیخٌ 
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  باب الدال 

  
  فصل األلف 

آباد و : ج. روزگار: . همیشه: أبد .أبد
. رٌرٌ داههد :أبد أبِید، کما یقال :یقال. أُبود

أفْعله أبد األبِید، و أبد اآلبِـدینَ، کمـا    ال
ینَ، و عوض العائضـینَ  رِل دهرَ الداهیقا

 آن کــار را نخــواهم کــرد تــا جــاودان[
  . ])هرگز نکنم آن کار(

. مقیم بـودن بـه جـایی   : أبد ـِـ. أُبود
ـ  رمیـدن و نـاآمیختن سـتور بـا     : أبد ـُِـ

  . مردم
ــد ــوش: أوابِـ ــدگان وحـ   : . رمنـ

  . هاي غریب در اشعارقافیه
  . وحشت: . جاودانه کردن: أْبیدتَ
ــدتَ ــ: أَب ــرَ و : المنــزلُ . حشوتَ أقْفَ

حوشفَتْه الوخانه از مردم تهـی شـد   [ أل

  . ]و جانوران در آن جاي کردند
بآبِدةٍ فالنٌ جاء :بداهیۀٍ یبرُهـا  کْقَی ذ

فالنی بالي سختی آورد که [علی األبد 
  . ]یادش تا جاودان بماند

ـ بضَغَ: أبد الرجلُ فهـو  . حشو، و تَ
 مرد خشمگین شد و رمید[أبِد[ .  

خــر بســیار  مــاده: . کنیــزك: إبِــد
  . زاینده

ـ ثَّقـۀُ الخَ ویـۀٌ م قَوِ: ناقۀ أُجد .أجد و . قلْ
آجـدها اهللاُ، فهـی مؤْجـدةُ    . الیقال البعیر

. موثَّق: ناء مؤْجدبِ. رهي موثَّقۀُ الظَأالقَرا، 
الحمی ب دندعد ضَهللا الذي آجی : فعانقَو

به شـتر نـر   . شتر نیرومند و استوار ماده[
خداونــد نیرومنــدش  . أُجــد نگوینــد 

ــت   ــت اس ــس او استوارپش ــاخت، پ . س
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سـپاس خداونـدي را   . ساختمان اسـتوار 
  . ]که پس از ناتوانی توانایم ساخت

رٌ لإلبل : إجِدجلفظـی کـه هنگـام    [ز
  . ]راندن شتران گویند

و . یکـم : . کسی: . یکی: أحد .أحد
ـ أحـد ع . هو أولُ العـدد  للمـذکّر، و   رَشَ

ي عقـل هـو اهللاُ   «آیه. ة للمؤنّثرَشْإحد
دلٌ مـن اهللا، أل » أحدنّ النکـرةَ قـد   فهو ب

ــالی،    تُ ــه تع ــۀ، کقول ــن المعرف ــدلُ م ب
ــ ــیۀٍ«هآی ۀ ناصــی ــفَعاً بالناص أحــد [» لَنَس

بگو او خداونـدي  «. نخستین عدد است
بـدل اسـت   أحد ، جادر این. »است یگانه

از اهللا، زیرا نکره گاه بدل از معرفه هـم  
پیشـانی   کشـانیمش بـه  «شود، مانند می

  . ]»...اي پیشانی). سوي آتش(
ال  :ال أحد فی الدار، و التقول :تقول

دعلی آحاد. أح معجن . و یلم و هو اسم
. نـث = مذ= ج= مفـ. نْ یخاطَبأیصلُح 

فمـا  «، و »کأحد مـن النسـاء   لَستُنَّ«آیه
  » مــنکم مــن أحــد عنــه حــاجِزِینَ    

کـس در خانـه نیسـت،    هیچ: گوییمی[
. گـویی ولی آن را با تنوین و رفع نمـی 

أحـد اسـمی اسـت    . جمع آن آحاد است

ــرد،  کــه مــی ــرار گی ــد مخاطــب ق توان
صورت، واحد و جمـع و مـذکر و    دراین

زنـان  (شـما  «. مؤنث آن یکسـان اسـت  
یکی از زنان دیگـر  ) هیچ(انند م) پیامبر

ــتید ــیچ«، و »نیس ــم   ه ــما ه ــک از ش ی
از او بــاز نتوانیــد  ) مــا را شــکنجۀ(

  . ]»داشت

مـرد تنهـایی   [ فردانْ: استأْحد الرجلُ
  . )]تنها شد(پیشه کرد 

نّهمـا  أل. جـاءوا أُحـاد أُحـاد، غـص    
ی جمیعــاً معــدوالنِ فــی اللفــظ و المعنَــ

رف هـر دو غیرمنصـ  . یکی یکی آمدند[
هستند، بنا به عدل، هم در لفظ و هم در 
معنا، که یکی از نه سـبب منـع صـرف    

  . ]است
دنام کوهی به مدینه: أُح .  

ی الفراء عن بعض األعرابکَح :می ع
ـ أحد ع رْهنَّصیي أعشْرَةٌ فأَحدهنَّ،   رَشَ

ــازگو کــرده  [ ــان ب فــراء از برخــی تازی
ز ده نفر همراه مـن اسـت، یکـی ا   : است

آنهـا  ) با پیوستن خودت(آنها شو، یعنی 
  . ]را یازده نفر کن

لرجــلٍ أشــار ) ع(انّــه قــال: حــدیث
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بسه فی التشهتَیابدب :  ،ـدأح دـلْ  أأحي م
نحو  داز سعد آمده کـه  سخنیدر [(أح (

پیامبر به مردي که هنگام تشـهد بـا دو   
: کرد فرمـود اش اشاره میانگشت سبابه

کــن، یعنــی بــا یــک یکــی کــن یکــی 
زیـرا کـه او یگانـه    (انگشت اشاره کن 

  . )]است
  . نالیدن شتر و گردانیدن آواز: أد .أدد

ــد ــاد: أدی ــد. فری ــدش ــع: ید أدی  تب
  .]دشواري سخت[

. کـار درشـت  : . سختی: إد و إدةٌ
براسـتی کـه   «[» لقد جِئْتُم شَیئاً إداً«آیه

ــران    ــت و گـ ــخت زشـ ــاري سـ گفتـ
: ج. کـک : مثـال فاعـل   آد،. ]»آوردیـد 

دإد .  
ـُـ. أد فالناً . رسیدن سختی: أد تأد
بـه او سـختی و بـالي بزرگـی     [داهیۀٌ 
  . نیرو: . ]رسید
د. اي از یمنپدر قبیله: أدکک: أُد .  

أزد  :یقال .اي از یمنپدر قبیله: أزد .أزد
  . شَنوءةَ، و أزد عمانَ، و أزد السراةِ

أُسود، أُسـد، أُسـد،   : ج. شیر :أسد .دأس
د، مثال أجلآساد و آسبقـال  . بال و أج

اي از پـدر قبیلـه  : . نث: أسدةٌ :بوزیدأ
اي از ربیعهر، و قبیلهضَم . .  ـ : أسـد ـَـ

: . مـدهوش شـدن  . ترسـیدن از شـیر  
لَ فَهِـد، و  خَاذا د: حدیث. شیري نمودن

 ماننـد  آمـد  درمـی چـون  [ج أسد رَاذا خَ
 رفـت  مـی یوزپلنگ بود، و چون بیرون 

ــیر  ــد ش ــه رام و آرام، و ( همانن در خان
  . ])بیرون از خانه دالور و سرسخت بود

قَـوِي  : النبت . اجتَرَأَ: أْسد علیهاستَ
. چونان شیر بر او دلیـري کـرد  [تَف و الْ

  . ]گیاه استوار و انبوه گشت
  . زمین شیرناك: أرض مأْسدةٌ

أغْرَبتــه : لکلْــب و أوســدتُهآســدت ا
بالصو الواو منقلبۀُ عن األلف. دی . َبین 

ــومِ ــدت : الق ــکار  [أفْس ــه ش ــگ را ب س
. واو منقلــب از الــف اســت. بــرانگیختم

  .]میان قوم تباهی انگیختم
هـم األسـد أسـد     :یقـال . أزد= أسد
اي اسـت بـه همـان    أسـد کلمـه  [شَنُوءةَ 

نهـا أسـد هسـتند،    آ: گوینـد . معناي أزد
  ]أزد شَنوءة قبیلۀیعنی أزد، از 

يدهانوعی از جامه: أس .  
  . بالش: وِسادة= إسادة
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ــ .أصــد ــاماکچه: دأُص ــینه[ ش ــد و  س بن
هــا  آســتین کــه دختربچــه اي بــی جامــه
أْصـیداً  أصـدتْه تَ  .]یکـی : أُصدة. پوشند

  . ]به تن کرد شاماکچهبچه دختر[
ــید ــید= أص ــاه: وص ــیدة .درگ أص =

آغل سـتوران در کـوه   [حظیِرة : وصیدة
  . ]که از سنگ و چوب بسازند
و . أغْلَقْـت : آصدت الباب و أوصدتُه

، »انّها علـیهم مؤْصـدةٌ  «بوعمرو آیهأ أَرَقَ
را  کلمـه ابـوعمرو  . در را بسـتم [بالهمز 

بـر  ) آتـش (آن «: با همزه خوانده اسـت 
ده آنــان بســته و افروختــه شــ) دلهــاي(

  . ]»است
ــاد ــت : ذات اإلص ــع کان ــی موض  ه

ــم ــسٍ و الغَج ــرَي داح ب ــن ذات راء م
 و کانـت ،ـ  الغایـۀُ  اإلصاد و . غَلْـوةٍ  ۀَمائَ

ــلٍ    بــین أج ــۀٌ ب هدــی ر ــاد ه آن [اإلص
گذرگاه آب است میان بلندیهاي کوه و 

آن صـد تیـر    ةزمین، و بیشـترین انـداز  
إصاد نیـز گـودال بـزرگ    . پرتابی است

   .]میان کوههاست آب
: . نـع : أفـد . شتافتن: أفد ـَـ. أفَد .أفد

نزدیـک  [دنا و أزِف : أفد. شدن نزدیک

  . ]شد
. اســتوار کــردن: کیــدوتَ و أْکیــدتَ .أکــد

ــه   ــیء و وکَّدتُ ــدت الش ــز را [أکَّ آن چی
  . ]استوار ساختم

ي أ ،ما أمـدك . غایۀ، کالمدي: أمد .أمد
تَنْمزندگی تـو فرجام . ایانپ[ك ی عمرِه 

أمد علیـه  . خشم: . ]اندازه است؟ چه
با میم و بـاء هـر دو   [ غضب: و أبِد علیه

  . ]بر او خشم گرفت: یعنی
دنام شهري: آم.  

  . ]شدن و کژ[کژي : أوِد ـَـ. أود .دأو
  . ]کج و خمیده شد[ وجعتَ: ودتَأَ

ــ: أود ــردينـ ـــ. . ام مـ : أود ـُـ
ـ . کردنگرانبار ا مـؤُود،  آدنی الشیء، فأنَ

آن چیز مـرا گرانبـار کـرد،    [مثال مقُول 
کـژ و  : . ]پس من رنجور و گرانبـارم 

عطَفَه و حنـاه، و  : آده. خمیده گردانیدن
مالَـا  : آد العشی و الظاللُ. أصلهما واحد

اصـل أوِد و  . آن را تاب داد و خم کرد[
 شـب و سـایه بـه پایـان    . آد یکی است

شـب بـه سـپیده و    (خود نزدیک شدند 
موضـعی در  : أُود. )]سایه به سوي خاور

  . بادیه
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توانـا  : . توانـایی : آد یئیـد . أیـد  .أید
  .شدن

  . توانایی و نیرو: آد
ــه، فهــو مؤَ ــه، علــی فاعلْتُ ــدآیدتُ . ایِ

او : هر دو[آیدتُه، علی أفْعلْتُه، فهو مؤَید 
  . ]را توانا ساختم

و الفاعلُ مؤَید، و . ویتُهقَ: أْییداًه تَأیدتُ
باب [یضاً، من اإلفعال و التفعیل أمصغَّره 

و . یک معناسـت  افعال و تفعیل هر دو به
فاعل و مصغّر ایـن دو بـاب نیـز یکـی     

  . ]است
  . ]نیرومند و توانا شد[وي قَتَ: یدأَتَ

 ــد ــل أی ــ: رج ــا و  [ي وِقَ ــرد توان م
  . ]نیرومند

ــاد ــوض و  : إی ــرد ح ــاك گرداگ خ
اي از قبیلــه: گــرد خرگــاه  دیوارچـۀ 

دعم . :لشکر ةمیمنه و میسر.  
: . کـار بـزرگ  : مؤْیِد، مثال مؤْمن

رمـاه  . مـآوِد : ج. کـک : موئد[ دشواري
 ـآوِدي المدبـه یکـی از دشـواریها    : بإح

  .]درافکندش
  فصل الباء 

  .مقیم بودن: ]بجد ـُـ[بجود  .جدب

عالم ببجـدةِ أمـرِك و بجدتـه و    هو 
او بـه  [نـه  بدخْلَـۀِ أمـرِك و باط  : بجدته

  . ]نهان کار تو داناست
و منـه  . لْم ذلـک ع: عنده بجدةُ ذلک

نُ للشیءقیل للعالتْقها  هو ابنُ :م المتدجب
از آن اسـت  . دانش این کار نزد اوست[

او  :که به داناي استوار در چیزي گویند
  . ]به حقیقت آن آگاه و داناست

نام : البِجادینِ ذو. گلیم مخطَّط: بِجاد
  . مردي

ـ خَب .دبخ ـ بداة و خَنْ سـاق   زن تمـام : داةنْ
انــدام بــا ســاقهاي درشــت و  زن تمــام[

و . کـک : بخَنْدي و خَبنْـدي . ]گوشتالود
دو  آن یـاء در [الیاء لإللحاق بسـفَرْجل  

  . ]عل استبراي پیوستگی به وزن فَعلْ
: دیـد بتَ. پریشـان کـردن  : بد ـُـ. بد .بدد
ـ تَ. شَملٌ مبـدد . کک ب الشـیء دتفـرَّقَ : د 

  .]آن چیز پراکنده شد. جمع پریشان[
أبِـدیهم  : حدیث. بهره: . توان: بِدة

: أبـد بیـنهم العطـاء    :و یقـال . تَمرةً تمرةً
ـ نَ يأأعطَی کلَّ واحدة منهم بِدتَه،  صهیب .

: أبِـدهما نَعجتَـینِ   :و یقال فی السخْلَتَینِ
اجه، اذا ععلْ لکلِّ واحد منهما نعجۀً تُرْض
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دانـه بـه   خرمـا را دانـه  [هما نعجۀٌ فُّکُتَ لم
اي از به هر یـک بهـره  : گویند. آنها بده

: دو بـره گوینـد   ةدربـار . بخشش را داد
براي هر بره یک گوسفند بگـذار تـا آن   

شیر دهد، هنگامی که یـک گوسـفند    را
  . ]براي هر دو بسنده نباشد

دستش را [مدها : أبد یده الی األرض
  . ]به سوي زمین دراز کرد

فالنٌ بکذااس فَتَ: تبدـ  بـه و  رَّد تقلَّ اس
تنهایی به آن کار پرداخـت و بـر    او به[

  . ]انجام آن توانایی یافت
. یک بیرون آمدن به حربیک: بداد

ـ  لم دادقـولهم فـی   . ا أطاقونـا لو کانَ الب
لیأْخُـذْ کـلُّ   : یا قومِ بـداد بـداد  : الحرب

نّـه  هذا علی الکسـر أل  یو بن. رجلٍ قرْنَه
ــو یقــال انّ. اســم لفعــل األمــر رَمــا کُس 

الجماع الساکنین، ألتنّه واقموق األمر ع ع
تن بود تاب نبرد بـا مـا    به اگر جنگ تن[

اي قـوم،  : در جنگ گوینـد . اشتندرا ند
هر کس هماورد خویش را بجویـد و بـا   

ــزد ــا  . او درآوی ــه در اینج ــن دو کلم ای
نیـز  . الفعـل اسـت   اسـم و مبنی بر کسره 

جاي فعل امر نشسـته و   چون به: گویند

دلیـل اجتمـاع سـاکنین     ساکن هستند، به
  . ]هر دو را کسره دادند
. وا أقْرانَهماذا أخَذ: تَباد القوم یتَبادونَ

أعدادهم، لکلِّ رجلٍ رجـلٌ  : لَقُوا بدادهم
تن کرد، هنگامی که هـر   به تن قوم نبرد[

. یک از آنها با هماورد خود درآویخـت 
ــا همتایــان خــود روبــه    رو شــدند، ب

  . ]تن به تن
تالخَ جاءلُی  ـدادة : بدـ . متبـد نو بی 

نّــه معــدولٌ عــن یضـا علــی الکســر أل أ
اسـبان پراکنـده و   [و البدد المصدر، و ه

این نیز مبنی بر کسره . یکی آمدندیکی
  . ]است زیرا معدول از مصدر است

هـذا للعـدل و    یفبن. رَّقَ القوم بدادفَتَ
التأْنیث و الصفۀ، فلم ـعنبعلَّتـین مـن    ا م

نالصرف بی نْـع   أل بثالثنّه لیس بعـد الم
ــ ــعم امــن الصــرف الّ ــاإل نْ وم قــ[راب ع
ایـن کلمـه   . یکی شـدند  پراکنده و یکی

و تأنیث و صفت مبنـی بـر    دلیل عدل به
، و چون به دو  علت نخست کسره شده

غیرمنصرف شد، بـه علـت سـوم مبنـی     
شــدن  شــود، زیــرا پــس از غیرمنصــرف

  . ]دیگر چیزي نیست جز منع از إعراب
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انِ الرجلَ ابتَدبعانِ یبسیـاه  اذا أتَ: داداًت
من جانبهی .  ـیعانِ یو کـذلک الرَضـ ب  دانِتَ

دها نُها، ولکن یبتَو التقل یبتَدها اب. أُمهما
دو جانور درنده از دو سوي مرد [ناها اب

ــی   ــک م ــه او نزدی ــا او را  ب ــوند، ی ش
دوقلو کـه   ةدو شیرخوار: نیز. گیرند می

پستانهاي مادر را از دو سوي بگیرند و 
مـواره  فاعـل ایـن فعـل ه   . (شیر خورند

ــابراین ــی اســت، بن پســرش : نگــو) مثنّ
دو : خــورد، بلکــه بگــوشــیرش را مــی

  . ]خورندپسرش شیرش را می
لَقـ   ی : برْالرجالنِ زیداً فابتَـداه بالضَ

أخَذاه من جانـ ب آن دو مـرد زیـد را   [ه ی
  . ]دیدند و از دو سویش گرفتند و زدند

: اداًمبادةً و بِـد . معارضَۀً: بایعتُه بِداداً
بـا او خریـدوفروش پایاپـاي    [معارضَۀًَ 

  . ]کاالیی دادن و کاالیی گرفتن. کردم
ـ : ما لک به بدد و بدةٌ ۀٌ ما لک به طاقَ

تـوانش را  : تو را با آن توانایی نباشـد [
  . ]نداري

نیــز دوري میــان دو ران از  : بــدد
ـ . ناکی گوشت بو فی ذَوات األر  ـدع تَباع

. ددت یا رجلُ، فأنت أبـد ب. مابین الیدین

  اءـدد در چارپایـان دوري دو   [بقرةٌ بـدب
ــم دور . دســت اســت ــت را از ه دو پای

. پـس تـو أبـد هسـتی    . گذاشتی اي مرد
  . ]گاوي که دستهایش از هم دور باشد

دةٌ مـرأَ . انـدام  مرد نیکو و بـزرگ : أب
 اءداندامزن درشت و نیک[ب[ .  

ـ   . هادرون ران: بادانِ رَّج و کـلُّ مـن فَ
هرکه پاهـایش را  [بین رِجلیه فقد بدهما 

ــم دور    ــا را از ه ــذارد، آنه ــاده بگ گش
شْتقاق بِداد السرْجِ و منه ا. ]ساخته اسـت 

: ج. و همـا بِـدادانِ و بدیـدانِ   . و القَتَـب 
: از آن گرفتـه شـده اسـت   [بدائد و أبِدة 

آنهـا دو سـوي   . سوي زین و پاالن یک
  . ]و پاالن هستند زین

دبه یرْجس دقُوم سـاخت زیـن را   : ب
تا چوب زیـن پشـت سـتور را زخمـی     [

  . ]نسازد
ــدانِ ــرْج : بدیِ ــت خُ . خــورجین[جف

  . ]جوال دولنگه
  . بیابان فراخ: بدید

دمنـه  . چاره و عوض: ب ـدنّـه  أک: الب
چاره و گریـزي از آن  [فراقَ منه  قال ال
  . بِددة: ج. مع .فار. بت: . ]نیست
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  یــدبادو ی یــدمتفرِّقَــۀٌ : طیــرٌُ أباد 
  . ]پرندگان پراکنده[

: برَد ـُـ. . نقیض الحرِّ. سرما: برْد .برد
. خـواب : . مبـرود فهـو  . سرد کـردن 

ـ    ال«آیه » راباًیذُوقونَ فیهـا بـرْداً و ال شَ
خـوابی چشـند    ةنه مز) دوزخ(در آن «[

  . ]»ايو نه نوشابه
ـ  . ودةبرُ : خنکـی و سـردي  : بـرُد ـُـ

رارةنقیض الح .  
. ]من آن را خنـک کـردم  [ا برَّدتُه أنَ

ـ دو هـی لغـۀ ر  . کک: أبرَدتُه بـاب  [ۀ یئَ
افعـال آن را گویشــی پســت و ناپســند  

  . ]دانند
: أي بـرَّده [اده ۀً برَدت فـؤَ برْسقَیتُه شَ

اندکی نوشابه به او نوشاندم کـه دلـش   
  . ]خنک شد

ــالن  ال ــن ف ــرِّد ع ــال تَ: تُب تُمه انْ شْ
مـن إثْ  ظَلَم از گنـاهش  [مـه  ک فتَـنْقُص

اگر فالنی به تو ستم کـرد بـه او   ! مکاه
  . ]بد مگو تا از گناهش نکاهی

 تتَـرَدـ اغْتَ: اب لْس بالمـاء و . دالبـارِ  ت
و هـذا مبـرَد و   . ریدبکذلک اذا شربتَه للتَ

شستشــو بــا آب خنــک [مبــرَدةٌ للبــدن 

آن را بــراي چــون چنــین اســت . کــردم
بدن  ةکنند این خنک. بنوشی شدن خنک
  . ]است

مــا  یٍّرابِــألع قلــت :قـال األصــمعی 
یحلُکم علی نَموی؟ قـال انّهـا     ۀِمالضُـح

ـ     ـخَنَۀٌ فـی الشسةٌ فی الصـیف، مرَدبتاء م
: نشـینی پرسـیدم   از تازي بیابان: گوید[

از ظهـر   چه چیز شما را به خواب پـیش 
  آن در تابســـتان : انگیـــزد؟ گفـــت بـــر

  کننــده اســت، و در زمســتان    خنــک
  .]کنندهگرم

: برَدت الحدید بالمبرَد. سوهان: مبرَد
تُه حدآهن را با سوهان تیز کردم[د[ .  

  . برود: ج. سونش آهن: برادة
هرچه خنـک کنـد   : . خنک: برُود

لرجـلُ  برَد ا. داروي چشم: . چیزي را
مرد چشـمش را  [کَحلَها به : عینَه بالبرود

  . ]سرمه زد و خنک کرد
لک  ی فالن؟ و ما ذابما برَد لک علَ

ـ   . ما ثَبت و وجب: علیه ف لـی علیـه ألْ
بارِد :ثابِت .بارِد مومـ  ثابـثٌ ال : س ولُزُی 

چیز بر فالنـی ثابـت شـده     براي تو چه[
ــو (اســت  ــه ت ــو باشــد و ب  کــه از آن ت
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از آن مـن هـزار چیـز بـر او     ). برگرداند
مـات  : برَد. ]زهرهاي پایدار. ثابت است

  . ]او مرد[
ــوارِد ــ: بـ ــیرهاي [وف یالسـ شمشـ

  . ]کشنده
ــرْدانِ ــرانِ: ب صــرَدانِ. ع ــداةُ و : أب الغَ

پگـاه و شـامگاه و   [المساء، و ظلَّاهمـا  
  . ]هاشانسایه

أصـلُ کـلِّ داء   : حدیث. ناگوار: برَدة
) از سـردي و (هـر بیمـاري    بنیاد[البرَدةُ 

  . ]است) خوراك( ناگوارش
نوعی از بیماري که از سردي : إبرِدة

  . لقب شاعري: أُبیرِد. و تري زاید
برِدت األرض، . ]تگرگ[یخچه : برَد

ذو : سحاب بـرِد و أبـرَد  . و برِد بنوفالن
رَدةٌ . برِدۀٌ بحابتگـرگ  به آن زمـین  [س

ــد ــد . باری ــرگ باری ــا تگ ــر آنه ــر . ب اب
  . موضعی: برَدان. ]بار تگرگ
. ی، اذا کان لک معلوماًینمی لبرْدةِهو 

او پاك [صاً ي خالأهی لک برْدةُ نَفْسها، 
  . ]از آن تو استآن زن . من استاز آن 
بـرْدا  . بـرُود و أبـراد  : ج. جامه: برْد

  . دو بال ملخ: الجنْدبِ

گلیم سیاه چهارسو کـه عـرب   : دةبرْ
خـود   آن را بـر [آن را در خود بپیچنـد  

  . برَد: ج. ]پیچند
رَدأب ثور :     ـوادیـاضٍ و سب ـعفیـه لُم

گاو نري کـه رنگهـاي سـفید و سـیاه     [
  . ]روي بدنش پراکنده باشد

يرْدنوعی از خرماي نیکو: ب .يرْدب :
گیـاهی کـه در آب   [شاخ و بـرگ لُـخ   

  . ]آن را دخ هم گویند روید و
حمـلَ  . هر چیز بر ترتیـب  ةرد: برِید

 فالنـی را بـا بریـد    [یـد  رِفالنٌ علـی الب
دوازده میـل  : . ]بردنـد ) ستور پیـک (
صـاحب  . رسـول : . ]چهار فرسـنگ [

ریــدامــروزه[ رســول ةفرســتند: الب :
ــرَد صــاح. ]پســت ةپســتچی، ادار أب ب

ــد ــرِد  البریـ ــو مبـ ــر، فهـ ــی األمیـ  الـ
. ]البرید پیکی سوي شاه فرستاد صاحب[
 :قپروانه: فُران .  امقُـد رنْذو هو الذي ی

 دجانوري است که پیشاپیش شیر [األس
دهد تـا   رود و به جانوران دیگر هشدار  

 ةمانـد  خود را به کناري کشـند، و پـس  
 بـه آن رسـولِ  . خـورد  شکار شیر را می

  . ]راهبر لشکر. شیر هم گویند



    صراح اللغۀ/  414
 

 

قَسراداًیله إب ترَدداً سقیتُه بـارِ : تُه فأب
  . ]به او آب سرد نوشاندم[

اذا جاءوا و قد بـاخَ  : ینَئْناك مبرِدجِ
نزد تـو آمـدیم هنگـام فـروکش     [الحرُّ 

  . ]کردن گرما
  . گلیم سطبر: برْجد .برجد

ـ  . بعد .دبع . ضـد قُـرْب  . دوري: بعـد ـُـ
قُرْبـانِ  فـالن مـن   . بعـدان : ج. نـع : بعید

ــه   ــن بعدانـ ــرِ و مـ ــی از [األمیـ فالنـ
ــاه    ــا دور ش ــک، ی ــاوندان نزدی خویش

  . ]است
عج. دورتر: دأب :دو هی خالف . أباع

  . األقارِبِ
م و مثـال خـاد  . بعـد : ج. دور: باعد

غیـر  : تَنَح عنّا غیرَ باعد و غیرَ بعد. خَدم
آنکـه خـوار   گیر، بی از ما کناره[رٍ صاغ

  . ]شده باشی و کوچک
عیدغیرَ ب گیـر   کنـاره [کُنْ قریباً : تَنَح

  . )]یعنی نزدیک باش(و دور مشو 
و ما أنتم منّا ببعیدما أنت منّا ببعید ، .

کذلک ما أنت منّـا ببعـد، و مـا    . ج=مفـ
 دعشـما  . تو از ما دور نیستی[أنتم منّا بب

واحـد و جمـع در آن   . از ما دور نیستید

   .]یکسان است
میان [بیننا بعدةٌ من األرض و القرابۀ 

  . ]است خویشاوندي و ما جدایی مکانی
  . دور کردن: عیدبإبعاد و مباعدة و تَ

  . دور شدن: تَباعد
  . دور شمردن: . دور شدن: استبعاد

: اهللاُ األبعـد لفیِـه   بکَ. خیانتگر: أبعد
ألْقاه لوو الیقال لألُنْثی منـه  . ههِج  شـیء

آن  .روي درانـدازد  خداوند خائن را به[
  . ]نگویند براي مؤنّث را

 مانِو هما اس. نقیض قَبل. سپس: بعد
ــیفا، و أصــلُهما  ن اذا أُضــرْفَی یکونــان ظَ

فَتَاإلضافۀ، فمذی حت المضاف لْمِالیه لع 
  تَهما علـی الضـمنَیی   المخاطَبِ بسـمو ی

بعـد دو اسـمند    قبـل و [رفعاً علی الغایۀ 
شـوند،  شدن ظرف مـی  که هنگام اضافه
دلیـل شـناخت    الیـه، بـه  پس اگر مضاف

مخاطب، حـذف گـردد، آن دو را مبنـی    
غایـت مرفـوع    بر ضمه گردانی، و بنابـه 

  . ]نامیده شوند
أَرنٍییب یداتعراقٍ، و ذلک : ته بف دیعب

بِه صاح یانِعن إتْ کسیم اذا کان الرجلُ
یه أْتی عنه ثم کسیم یه، ثمأْتی انَ ثمالزم
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هنگــامی کــه مــرد زمــانی بــه دیــدار [
دوستش نیاید و سپس بیایـد و دوبـاره   

  . ]همین کار را از سر گیرد
دعا بـ فهـو فَ : ام طـابِ   لُصایـن  [ الخ
: به ایـن معنـا  (الخطاب است  سخن فصل

و  خداونـــدپـــس از یـــاد و ســـتایش 
  .)]اش فرستاده

ـ  . بـالدة  .دبل سسـتی و کنـدي   : بلُـد ـُـ
پـس او  [فهـو بلیـد   . ضـد ذَکـاء  . خاطر

  . ]خنگ و کودن است
. ]مانـد  آنجـا [بـه   أقام: بلَد بالمکانِ

  . فهو بالد
هـذه  . زمین: . بِالد: ج. شهر: بلْدة

ایـن زمـین   [بلْدتُنا، کمـا یقـال بحرَتُنـا    
ــت ــد. ماس ــه گوین ــر : چنانک ــن آبگی ای
و هـی  . یکی از منازل مـاه : . ]ماست

نْأ ۀُتَّسةو آن شش سـتار [من القوس  مٍج 
ســینه، : . ]از بـرج کمـان   گـرد اسـت  

ةِفالن واسلْدالب ع :ـ واس الص عفالنـی  [ رِد
گشادگی میـان دو  : . ]سینه است فراخ
 أبلَـج : نـع . أبلَـد  رجلٌ. کک: بلْدةَ. ابرو

  . خلقت بزرگ: أبلَد. ]ابرو گشاده[
لْـدان : ج. شهر: لَدبب . : ج. نشـان :

ـ یهـو أذَلُّ مـن ب  . شترمرغ: . أبالد  ۀِضَ
لَداو رامتر از تخـم شـترمرغ   [النعام : الب

هنگامی که رها شـود، چـون هـر    (است 
  .)]کسی به آن دسترسی خواهد داشت

لَّف البالدةَ کَتَ: . دد متحیرارَتَ: لَّدبتَ
خـود را بـه    .دآمباز  و  سرگردان رفت[

  . ]کودنی زد
برَضَ: لَّد  بنفسـه األرض خـود را  [ب

  . ]به زمین زد
اذا : الرجـلُ  . لَصـقَ : أبلَد باألرض

کانت  تُـه بداببـه زمـین چسـبید   [یـدةً  ل .
  . ]ستور مرد کند و سست و مانده شد

شمشــیر زدن : مبالَــدة، مثــل مبالَطَــۀ
  . یکدیگر را
شـتر اسـتوار   : نْـدي مبلَ. پهن: بلَنْدي

  . سخت
  . بنُود: ج. مع. فار. علَم بزرگ: بنْد .دبن
  . بِید: ج. بیابان: بیداء .یدب

ـ  . بید و بیود . شـدن  هـالك : بـاد ـِـ
خداونــد آنهــا را [أهلَکَهــم : أبــادهم اهللاُ
  . ]نابود کرد

دیهو کثیـرُ المـالِ  . غیرَ: ب  ـدینّـه  أ، ب
بــلٌ خ ــوانگر ا[ی ــه  او ت ــز آنک ــت، ج س



    صراح اللغۀ/  416
 

 

: بیدانَـۀ . ]خشک است چشم و ناخن تنگ
  . خر ماده

  فصل التاء 
  . گشنیز: تقْدة .تقد

و ستور که پیش تو  ،مال کهنه: تالد .لدت
تـازه و  [ف و هو نقیض طـارِ . زاده باشد

و أصـل  . کـذلک : إتْالدو  تالد. ]دلپسند
اصـل تـاء در کلمـه واو    [التاء فیه الواو 

  . ]بوده است
 شـدن و قـدیمی   کهنه: تَلَد ـُِـ. دتُلُو

اذا اتّخَـذَ مـاالً   : الرجـلُ أتْلَد . شدن مال
مرد مـال کهنـه و مـوروثی بـه     [قدیماً 

  . ]دست آورد
السـور التـی   : هنَّ من تالدي: حدیث

-آنهـا سـوره  [تُها من القرآن قدیماً أخَذْ
از قـرآن   بسیار پیش از این اند کههایی

  . ]امبرگرفته
که در عجم زاده باشد و بـه   آن :تَلید

ح منه حـدیث شُـرَی  . عرب پرورده شده
نّها مولَّـدةٌ  أرَي جاریۀً علی تَاشْ فی رجلٍ

ها تَلدجفوهاةٌ فرَیدبمنزلـۀ   و المولَّـدةُ . د
الدـ  الت لو هو الـذي و ،از آن [عنـدك   د

مـردي کـه    ةاست حدیث شـریح دربـار  

کنیزکی خریـد بـه ایـن شـرط کـه در      
ــی او را عــ رب زاییــده شــده باشــد، ول

یافته به عـرب   زاییده به عجم و پرورش
  . ]یافت، و او را پس داد

در سـرزمین  (فالنی [أقام : تَلَد فالن
  . ]ماند )فالن بنی

ــ ــدالقیس : الدأتْـ ــن عبـ ــونٌ مـ بطـ
  . ]هاي کوچکی از عبدالقیس قبیله[

  فصل الثاء 
رجل  .نَد: مکان ثَئد. نم و سرما: دثَأْ .دثأ

دقْ: ثَئم مـرد  . جـاي سـرد و نمـدار   [رور
  . ]سرمازده

ثاء، علی و هی مثل دأْ. کنیزك: داءثَأْ
ــب ــول. القل ــراء یق ــان الف ــأَداء و  :و ک ثَ

  ناء، لمکـان حـرف الححـ س و قـال  . قلْ
. داً یحرِّکهمـا غیـرَه  أح عمأس لم :بوعبیدأ

لیس فی الکـالم فَعلَـاء    :السکیت قال ابن
واحـد فـی الصـفات، و هـو      ا حـرف الّ

أو . ، و قد یسکَّنالثَأَداءا األسففیـه  م ماء
فانِ، فَرَماء و جنَفاء، و هما موضـعانِ  حرْ

آن مانند دأْثاء است با قلب مکانی دال [
دلیـل جـاي    فراء این کلمـه را بـه  . و ثاء

ــرف  ــی  حح ــت م ــق در آن حرک . دادل
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کس جـز او  گفت که از هیچابوعبید می
ه کــه ایــن کلمــه را بــا حرکــت نشــنید
اي در هـیچ کلمـه  : السـکیت  ابن. بگوید

زبان بـر وزن فَعـالء نیسـت، جـز یـک      
بـا   مه در صفات، و آن هم ثَأَداء استکل

امـا  . که گاه هم ساکن شودمفتوح  ةهمر
ــفَ کلمــۀدر نامهــا دو  اء و جنَفــاء را رَم

  . ]داریم که نام دو مکان است
شکستن در کاسه،  ننا: ]ثَرَد ـُـ[د ثَرْ .ثرد

ــرِد و مثْــ   ــو ثَ ــرْ. رُودفه ــان [. ا: دةثُ ن
  . ]تریدکرده

ثَرَدالخُب تعلی افْزَ و اثَّرَد ،ـ ت ت، تَعلْ
تمع حرفانِ متقاربانِ فـی  ا اجفلم. بمعنًی

کلمۀٍ وجب  ـ اإلدغـام ـ  أا ، الّ لم ا نّ الثـاء
کانت ۀً و التاءمجهورةً لـم  مهموسـ ی ص ح

موه فـی  غَا من الثاء تاء فأدذلک، فأبدلو
یضا من التاء ثـاء،  ألون منهم دو یب. مثله

فیقولون اثَّرَد، فیکون الحرف األصلی هو 
چــون دو . نــان را خــرد کــردم[الظــاهر 

ــب ــه   حــرف قری ــک کلم المخــرج در ی
  ، جـز آنکــه  شـد ، ادغـام واجــب  آمدنـد 

صدا بودن حرف ثاء و با صدا  دلیل بیبه
. ن کار درست نیسـت بودن حرف تاء ای

پس ثاء را به تاء تبـدیل کـرده و در آن   
همین کار را نیز با تبـدیل  . ادغام کردند

در ایـن  . اثَّـرَد : تاء به ثاء کرده و گویند
صورت، حرف اصلی هم که همـان ثـاء   

  . ]است آشکار گردد
التَثْرید فی الذَبح هـو کسـرُ العنُـقِ     و

ــلَ  ــأقب ــو منْهِ ــرُد، و ه بعنْ ی ــه ی آن [ن
شکستن گـردن اسـت پـیش از بریـدن     

  . ]نهی شده استآن رگهاي آن، و از 
  . کفتگی لب: ثَرَد

ـ  .ثعد شـده و   خرمـاي نـرم   ةغـور : دثَع
د، د معلٌ ثَعهذا بقْ. یکی: دةثَع. گرفته آب

ـ هذا بقْ. صاً غَضّاًاذا کان رخْ ـ لٌ ثَع عم د ،د
ـ . صاً غَضّـاً اذا کان رخْ عإتْفالم ال بـاعِ د 

ـ ثَع يثَرً. رُدهرَد، و بعضهم یفْیفْ عو ج د ،د
این سبزي تر و تازه و نـرم  [ یناًاذا کان لَ

پـیش   کلمـۀ معد در پی . و نازك است
، ولی برخی از تازیـان  تنهایی به ، نهآید

ــد  ــم گوین ــا ه ــر و  . آن را تنه ــاك ت خ
  . ]نمناك، هنگامی که نرم باشد

  . دكآب ان: دثَمد و ثَم .مدث
ــار و   ــد، باإلظه الرجــلُ و اتَّم ــد اثَّم

با آشکار کردن ثـاء  [ورد الثَمد : اإلدغام
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مـرد بـه جـایی کـه     : و ادغام آن در تاء
  . ]آب اندکی داشت درآمد

ثْمودم حتـی  : ماء اذا کثُر علیه الناس
ـ : رجلٌ . هلَّا أقَینْفدوه الّ ر علیـه  اذا کثُ

ؤَالسمـا  الُ حتی ی تْـه  . عنـده  نْفَـددو ثَم
النحتی انْاذا کثُر الجِ: ساء ماعمـاؤُه   قطع
آبی که مردم بسیاري بر آن گرد آینـد  [

تا پایـان گرفتـه و جـز انـدکی بـه جـا       
مردي که بسیار از او درخواسـت  . نماند

کـه   آن. کنند تا آنچه دارد پایان پـذیرد 
زنان بسیار با او نزدیکی کنند تا آبـش  

  . ]به سرآید
ي أکـلَ  أمد من البهمِ، حینَ قَـرَم،  الثا

چارپایـان کـه تـازه بـه غـذا      هاي بچه[
  . ]خوردن افتاده باشند و آهسته خورند

و هـم قـوم   . اي از عربقبیله: ثَمود
آنها قوم صـالح  [ص و غص ). ع(صالح

  . ]پیامبر بودند
رضَودموضعی: ۀُ الثَم .  

سـنگی کـه   [به  لُرٌ یکْتَحجح: إثْمد
  . ]آن به چشم سرمه کشند با

ــد ــد و فَوثَو .ثه ــده ــه  : ه ــودك فرب ک
. ]رسـیده  بلـوغ  بـه [شده  خلق مراهق تمام

ةثَودنث: ه .  
دثَهموضعی: م .  

  فصل الجیم 
ــ ــج .دجح ــود ح حـــ[د و ج ــد ـَ حج[ :

جحـد حقَّـه و بحقِّـه    . منکرشدن با علم
. ]حقّـش را بـا علـم بـدان انکـار کـرد      [

حـ . یريخکم: دج حـد جهکـک : د و ج .
نَکَداً له و جباد تنگدست و بینوا[داً ح[ .  

جالرجـلُ ح د . ـ فهـو ج اذا کـان  ح ،د
مرد تنگدست و بینـوا  [ضَیقاً قلیلَ الخیر 

ــد : عــام جحــد . کــک: حــدأج. ]ش
گیاه [ یطُلْ قَلَّ و لم: تالنَب . خشکسال

  . ]کوچک ماند و بلند نشد
  . مردينام : جحادة

: ج. ]پـدربزرگ [پدر کـالن  : جد .جدد
: ج. بهـره و بخـت  : . جدود و أجـداد 

صرْت ذا جـدّ و  : جددت یا فالن. جدود
ّظح .دودجو م یددفی الدعاء. فأنت ج :
 ینفع ي الأذا الجد منک الجد،  عفَنْی و ال

ـ ه العما ینفعانّ لغنَی عندك غناه، وا ذا لُم 
ــبطاع نــک، معنــاه عنــدك . کتاي [و م

پـس تـو   . مند شديفالن، بختیار و بهره
 :نیـایش در . بختیار و برخوردار هسـتی 
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ــه درگــاه تــو از بخــت خــود   ــار ب   بختی
اش نیـازي نیاز را بـی اي نبرد، و بیبهره

ــا    ــی تنهــ ــد، یعنــ ــودي نبخشــ   ســ
از تـو،  . اش به او سود دهدفرمانبرداري
. نیازي و توانگريبی: . ]یعنی نزد تو

 :نـا  عـالَ تَ«آیه. بزرگیبر ـدي أ، »ی ج
واالســت «[عظَمـۀُ ربنـا، و یقـال غنـاه     

: ، و نیـز گوینـد  »بزرگی پروردگارمـان 
شـدن   بـزرگ : جد ـِـ: . ]نیازي اوبی

ــسو . در چشــم کســی ــن أنَ ، )رض(ع
ـ  کان الرجلُ :حدیث البقـرةَ و   أَرَمنّا اذا قَ

نـا  ني عظُم فـی أعی أا، آلَ عمران جد فین
  هنگــامی کــه مــردي از میــان مــا     [

هاي بقره و آل عمران توانست سورهمی
. ]شـد را بخواند در چشم ما بزرگ مـی 

 .ـُـ دبریدن جامه و جز آن: ج . ثوب
ی مجدود، یراد به حین جده جدیِد، بمعنَ

کهأ، الحائي قَطَع .لْحو منه م فۀٌ جدیـد ،
ـ  ء، ألبال ها و ثیـاب  . ی مفعولـۀ نّـه بمعنَ

   ــرُر ــریر و س ــل س ــدد، مث ــۀ[ج  جام
-شده، آنگاه که بافنـده آن را مـی   بریده

: از آن اسـت . کنـد  برد، یعنی پـاره مـی  
هاء، زیرا  شده، بی روپوش و چادر بریده

ــه ــ ب ــتامعن ــول اس ــه. ي مفع ــاي جام ه
  . ]شده بریده

هـامون نـرم و   [زمـین رسـت   : جدد
: مثَـل . ]آن درشتی نباشـد  هموار که در

    ثـارـنَ العأم دـدالج لَکن سهـرکس  [م
ــه  زمــین هــامون و همــوار را پیمایــد ب

  . ]لغزش دچار نیاید
 القـوم دد   : أجـدصـاروا الـی الج . 

قـوم بـه هـامون    [صـار جـدداً   : الطریقُ
   .]راه نرم و هموار شد. هموار رسیدند

  . جواد: ج. شاهراه: جادة
ـِـ. جِد دـزْلٍ  . درستی: جنقـیض ه .

در آن کـار درسـتی   [جد فی األمر جِداً 
ـ  . . ]پیشه کرد کوشـیدن در  : جـد ـُِـ

انَّ فالنـا  . جد فی األمر و أجد فیـه . کار
در آن کـار  [لَجاد مجِد، باللغتین جمیعـاً  

فالنـی کوشـنده   : با هر دو کلمه. کوشید
  . ]و پیگیر است

 دراًأجـرَه بهـا  : بها أمأم دأج .  ـبنُص
ییـز، کقولـک قَـرَرت بـه     ماألمرُ علی التَ

در کــارش [ی بــه نــیي قَــرَّت عأعینــاً، 
امر بنا بـه   کلمۀ. پژوهش کرد و کوشید

تمییز بودن منصوب است، ماننـد اینکـه   
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  . ]چشمم به او روشن گشت: بگویی
در آن کـار  [حاقَّـه  : جاده فی األمـر 

او دشمنی ورزید و از او کینه بـه دل  با 
  . ]گرفت

و هو علی جِد أمرٍ، . هو محسنٌ جِداً
: د عظـیمٍ رٌ جِطَفی هذا خَ. أمرٍ ۀِي عجلَأ

او . او بسیار نیکوکار اسـت [داً عظیم جِ
ــتاب دارد  ــیار ش ــار بس ــن . در ک در ای

  . ]خطري بسیار بزرگ است
قــال . أجِــدك و أجــدك بمعنًــی  

ا مضافا، و معناه به الّ کلَّمتَی ال :معیاألص
أبِجِدّ منک هذا، و نصبهما علـی حـذف   

معناه ما لـک أجِـداً    :بوعمروأقال . الباء
قــال . منــک، و نصــبهما علــی المصــدر

ر أجِـدك، فهـو   عما أتاك فی الش :ثعلب
کسر، و ما أتاك بالواو وجـدك، فهـو   لبا

آیـا ایـن   ! شـود  تـو را چـه مـی   [مفتوح 
بـه ایـن   : براستی از تو اسـت؟ اصـمعی  

معنا جز بـه صـورت اضـافه نگوینـد و     
. دلیـل حـذف بـاء اسـت     نصب آن دو به

نصب آنها بنابر مصـدر بـودن   : ابوعمرو
اگر این سـخن را در شـعر   : ثعلب. است

با همزه ببینـی، جـیم مکسـور اسـت، و     

  . ]اگر با واو ببینی، جیم مفتوح است
دچاه در میان علفزار: ج .  
ةجنام شهري: د . : خط پشت خر

: ج. راه: . کـه مخـالف لـون او باشـد    
ـ   «آیه. جدد یض و و من الجِبـالِ جـدد بِ
ـ الج لونَ فخالتُ قُرائي طَأ، »حمرٌ و . لِب

رک ةً من األمـر، اذا ردفالن ج ي فیـه  أَب
أْیاًر .ددجم ساءفیه خطـوطٌ مختلفـۀ   : ک
هایی اسـت سـپید و   و از کوهها رگه«[

هـایی کـه مخـالف     ، یعنـی رگـه  »سرخ
فالنی در آن کـار  . رنگ خود کوه است

راهی در پیش گرفت، هنگـامی کـه در   
جامــه بـا خطهــاي  . باشـد  اندیشـیده آن 

  . ]گوناگون
. معرَّب کُـداد . هاي کهنهجامه: جداد

مـن   یعقَّد بعضُـه فـی بعـضٍ    شیء و کلُّ
و . جـداد الخیوط و أغْصانِ الشجر فهـو  

هرچـه برخـی از   [یقال انّه صغار الشجر 
آن در برخـــی دیگـــر گـــره خـــورد و 

ــته  ــد، از رش ــاخه  درپیچ ــا و ش ــاي ه ه
جداد درختـان کوچـک   : گویند. درختان

  . ]است
کرمک سیاه که شـب بانـگ   : جدجد



 421/  باب الدال  
  

 

  . جداجِد: ج. ]جیرجیرك[ کند مانند ملخ
  . زمین رست هموار: جدجد

و هـو  . شدن نوي و نو: ـجد ـِ. جِدة
  . نع: جدید. نقیض الخَلَق

 شب و: جدیدانِ. روي زمین : جدید
  . روز

أجده و جدده و . یداًدج صار: ددجتَ
بِس و یقال لمن لَ. صیرَه جدیداً: استَجده
ی : الجدیدالکاس دمو اح لِ و أجِدنـو  [أب

اي نـو  جامهکه  به آن. آن را نو کرد. شد
کهنـه کــن و نــو  : بـرتن کــرده، گوینــد 
  . ]بپوش و خشنود باش

لـت  [قُوم تنگ زیـن  : جدیدةُ السرْج
پارچه یا نمـد کـه از درون بـه زیـن و     
پاالن چسبانند تا پشت ستور را زخمـی  

هـذا مولَّـد، و   . و هما جدیدتانِ. ]نسازد
ـ   :العـرب تقـول   ـۀُ السیدــۀُ رْجیدجِ و ج

و  ایــن کلمــه برســاخته اســت[الســرجِ 
، و تازیـان جدیـۀ و   تازي نـاب نیسـت  

  . ]جدیۀ گویند
بریدن خرما از نخـل،  : جِداد و جداد

فکـأنّ الفَعـال و   . مثال صِـرام و قَطـاف  
ـ  الفعال مطَّرِدانِ فی کلِّ ی ما کان فیه معنَ

هانِ فی معاقبتهما باإلوانِ  وقتشَبالفعل م
من ذلک کلُّـه علـی    و المصدر. و األوانِ

جـد  . الفَعل، مثل الجد و الصرْم و القَطْف
حـانَ لـه   : و أجد النخـلُ . صرَمه: النَخْلَ
رامالناقۀ. الص أخْالف تداذا أضَرَّ بها : ج

ــرار و قَ طَالصــاع ــددةُ  . ه جــۀ م ــی ناق فه
 عـال   [األخْالفگویی دو وزن فَعـال و ف

رود کـه در آن  یدر هر کاري به کار م
معناي فرارسیدن زمـان انجـام دادن آن   
کار باشد، و در معناي دنبال کردن و از 

ــد أ  وان و پــس یکــدیگر درآمــدن مانن
مصــدر . هسـتند ) هنگـام و زمـان  (إوان 

ــل اســت  ایــن فعلهــا همــه بــر وزن فَع .
هنگــام بریــدن . درخــت خرمــا را بریــد
ــید  ــا رس  ســر پســتانهاي. درخــت خرم

ــاده ــد  م ــده ش ــتر بری ــه ش ــامی ک ، هنگ
پستانبند شتر به آنها آسـیب رسـانده و   
ســر آنهــا را جــدا ســازد، پــس آن     

شتري اسـت کـه سـر پسـتانهایش      ماده
  . ]بریده است

:  فـالةٌ  .صغیرةُ الثَـديِ : ة جداءامرأَ
بیابـان  . پسـتان  زن کوچـک [بهـا   ال ماء

التی ذهـب لبنُهـا   : . ]آبخشک و بی
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ــۀٍ  کــه هــر چارپــاي شــیردهی [مــن علّ
  . ]شیرش به علتی خشک شده باشد

شیر پستان [نُه بلَ بهذَ: دد الضَرعجتَ
  . ]خشک شد
: ج. شیر بـی علتـی   میش کم: جدود

و یقال للعنزِ مصور علـی معنـاه   . جدائد
. ]همان معنـا  بز مصور گویند به به ماده[
 :  موضعی که در وي آبی است کـه آن

  . را کُالب خوانند
ــ .جــرد ــی: رَدج ــاتصــحراي ب : . نب

أرض جـردةٌ و  . موضعی در بـالد تمـیم  
أج فَضاءفیه : رَد گیاه، زمین بی[ال نبات

. أجـارِد : ج. ]گیـاه بـی  ةو زمین گسترد
  .موضعی: أُجارِد

رجل أجفرش . مويبی: رَد : اسب
و هو مـدح للفـرس   . موي کوتاه و تنک

خَیـلٌ  . این براي اسب پسـندیده اسـت  [
  . ]اسبان خُرد موي: دجرْ

درخت شاخ و پوست و برگ : جرِید
  . ]کنده پوست[شور مقْ: رودمج. دورکرده

  . پوست و برگ دورکرده: جرادة
ودمـرد شـوم و بـدفال   : رجل جار .

ـ : سنۀٌ  حسـال تنـگ و   [لِ شَدیدةُ الم

ــخت ــحابه : . ]س ــردي از ص ــام م . ن
  . گروهی از زیدیان: جارودیۀ

گروهی از اسبان جداکرده و  :جرِیدة
گروهـی از سـواران   [کرده  نبشته روشن

. اي نامزد کرده باشند که براي کار ویژه
نیــز یادگــار دیــوان کــه امــروز بــه آن 
ــه گوینــد، و جمــع آن  روزنامــه و مجلّ

نیز سـوارانی کـه در آنهـا    . جراید است
دفتــر حســاب، دفتــر : . پیــاده نباشــد

  . ]نویسنده
رِیدج عام :مـا  :قـال الکسـائی  . تام 

أَرذْتُیه م ـذْ أجرِیـدانِ، یعنـی    رَدانِ و مج
یأ نِیومو شَهاو : گویـد . سال تمـام [ نِرَی

  . ]امرا از دو روز یا دو ماه پیش ندیده
فـالنٌ  . گیـاه زمین هموار بـی : دةجرْ

ــرْ ــنُ الج سح ،ــرَّد تَجو الم ــرَّد جةِ و المد
و المعـرَّي، و همـا    یۀِکقولک حسنُ العرْ

فالنی نیک برهنه و رهـا از هـر   [ بمعنًی
نیـک  : چیزي است، مانند اینکه گـویی 

آزموده و کارکشته اسـت و بـه چیـزي    
  . ]وابستگی ندارد

  . فرسوده کهنۀ جامۀ: جرَد
  . بن منذر  نام زن نُعمان: متجرِّدة
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برهنه کردن زمین از نبات و : ریدجتَ
ــز آن ــیدن شم: . ج ــیربرکش : . ش

  . پیراستن درخت
جـد  : رَّد لألمرجتَ. شدن برهنه: تجرد

از همـه چیـز کنـاره گرفـت و بـا      [فیـه  
جرَد بِنـا  انْ. ]کوشش به آن کار پرداخت

یرُالس :و طالَام تد . قَ و  انْ: الثوبـحس
جامـه  . راه بر مـا دور و دراز شـد  [النَ 

  . ]کهنه و فرسوده گشت
  . سب و جز آنقضیب ا: دانجرْ

ـ ی. یکی: جرادة. ملخ: جراد علـی   عقَ
ـ نْر و األَکَالذَ ی، و لـیس الجـراد مـذکَّراً    ثَ

مـا هـو   نیث له، و انّللجرادة، و ال هی بتأْ
اسقَـرة، و التَ  نْجِ مـ س، کـالبقر و الب ر و م

ـ  التَم  هبرَة، و الحمام و الحمامۀ، و مـا أشْ
یکون مؤَنَّثُه مـن  ال نْأفحقُّ مذکَّره . ذلک

المذکَّر بـالجمع   لفظه، لئلّا یلتبس الواحد
جراد هم براي ملخ نر است و هم  کلمۀ[

نه جراد مذکر جـراده اسـت و نـه    . ماده
زیرا جراد اسم جنس . جرادة مؤنّث جراد
هاي یادشـده و آنچـه   است، مانند نمونه

مذکر این کلمه نبایـد از  . مانند آن باشد
د، تـا بـا جمــع آن   لفـظ مؤنـث آن باشـ   

  . ]اشتباه نگردد
ه ما أدعـار رادج النـاسِ  : رِي أي أي
از  دانـم چـه کسـی او را   نمی[ذهب به 
  . ]میان برد

ــ جفهــی م ،األرض تــرِدةٌ، اذا جرود
ــأکلتْ هــا الجالرجــلُ. راد ــرِداذا أکــلَ : ج

جـرِد  . رودتَکَی بطنَه، فهو مجالجراد فاشْ
ـ دلْشَرِي جِاذا : الرجلُ ل الجـراد  ه من أکْ

آن مرد ملـخ خـورد   . زده شدزمین ملخ[
پوست آن مـرد از  . و از درد شکم نالید

  . ]خوردن ملخ کهیر برآورد
-زن آوازه[رِبـه  نام دو مطْ: جرادتانِ

  . که در مکه بودند به جاهلیت ]خوان
رونـده  [رفتـار   شـتاب : رَهـد مج .هدجر
  . ]شتاب به

زعفـران و  : . تن و خون: جسد .جسد
ـ   . آنچه بدان رنـگ باشـد   : جسـد ـَـ

فهو جاسد و . برچفسیدن خون بر جایی
دسد. جآور شدنتن: تجس .  

ما أُشْبِع صبغُه من : . سرخ: مجسد
نیـز  . زعفران کرده به رنگ مۀجا[یاب الث
  . مجاسد: ج. ]زیرین مۀجا

  . زعفران: جِساد
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ــد سجــرا: م ــه از پی ــز آن ک هن و ج
. ]چسـبان  مـۀ جـا [ها بر تن بساود جامه

نّه من أُجسـد،  أصله الضم، أل :قال الفراء
و قـال بعضـهم فـی    . ي أُلْصقَ بالجسـد أ

ي أحمـرَ  أ، »عجالً جسداً له خُـوار «آیه
اصـل آن بـا ضـمه    : گویـد [من ذَهـبٍ  

: است، چون از فعل مجهول أُجسد اسـت 
در را جسـداً  برخـی هـم    .به تن چسبید

تنی بـا   گوساله) براي آنان پدید آورد(«
  . ]اند دانسته سرخزر  ،»بانگ گاو

  . نام بتی: سد، بزیادة الالمجلْ
: رجل . موي مرغول: دشَعرٌ جع .جعد

ـ و امرأَ. مرد گرداندام عةٌة جنـث . د . :
د و جعأنِ، د الیدیا اذا قیل جعمأ. الکریم

مـرد بزرگـوار و   [ یـلُ خ، فهو البألناملِا
دسـتان   پیچیـده : اما اگر بگویند. بخشنده

چشـم و   انگشتان، یعنـی تنـگ   یا پیچیده
  .]خشک ناخن

-پدر قبیله: . گیاهی دشتی: جعدة
 کنیـۀ : دة و أبوجعادةأبوجع. اي از عرب

  .گرگ
خـاك  [لَـینٌ  : جعـد، مثـل ثَعـد    يثَرً

شـتري  [عد الوبرِ کثیـرُه  ج :بعیرٌ . ]نرم

جعـد  . ]که بیشتر مـویش پیچـان باشـد   
  . کفک دهان شتر: اللُغام

ـ . پوسـت : دجِلْ .دجل دة أخـص منـه   جِلْ
ــاره[ ــود: ج. ]اي از آنپـ ــال . جلُـ قـ

ـ  :األعرابی ابن د و جلَـد، لُغتـانِ مثـل    جِلْ
ــب ثْــ شه، و مــب ــله و شَ ــال . ل و مثَ ق
جِلْد : گوید[ف یعرَ و هذا ال :السکیت ابن

 :السکیتابن .یک معنا هستند  و جلَد به
  . ]این را همه نگویند

ــاز: لیــدجتَ ــد ج. کــردن پوســت ب لَّ
ما یقال لَّجزوره، کما قال سلَخَ الشاةَ، و قَ

. اش را کنـد پوست ذبیجه[سلَخَ جزوره 
پوست گوسفند را کنـد،  : چنانکه گویند

   .]ولی سلَخَ جزوره کم گویند
لَّدجاذا کـان ال : فرس م ـ ی زَع مـن  ج

  . ]کلفت اسب پوست[ب رْالضَ
ــ ـــ. دجلْ ــد ـِ ــه: جلَ ــر  تازیان زدن ب
ـ  ه و أصـاب ضـرب : جلَده. پوست ده، جِلْ

ــه   ــه و بطَنَ أَســک ر ــتش [کقول ــر پوس ب
بـه سـر و   : تازیانـه زد، چنانکـه گـویی   

  . چابک از هر چیزي: . ]شکمش زد
جاحـه    ايپاره پوست: لَدمکـه زن نو

  . بر روي زند بدان
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پوست شـترکره کـه درکشـیده    : جلَد
شترانی که بچـه   تا ماده[باشند به چیزي 

. ]ندارند بدان مهر ورزیده و شیر دهنـد 
 :و شـیر  [شتران که بچـه ندارنـد    ماده

. زمـین رسـت  : . یکی: جلَدة. ]ندهند
ج. کک: لَدأج :دأجالد و أجال .  

ی و چـابکی مـردم و   نیز رست: دةجلْ
. کک: لُودجالدة، جلُودة و مج. غیر وي

 .. و هو مصدر مثل محلوف و معقـول 
ـــ ــد ـُ ــد. جلُ ــ ،جلُ ــد فهــو جلْ د و جلی

نیرومند و چابک شد، پـس او اسـتوار   [
د و جلَداء و قوم جلْ: ج. ]و چابک است

أجالد .  
ــ  ــد و اج ــدة و تَجالُ ــل تمجالَ الد، مث

  . به شمشیر زدن یکدیگر را: لَطَۀمبا
  . جلدي نمودن: تجلُّد

هأجیدالرجلِ، مثل تَجال جِ: الدمه و س
  . ]تن و اندامهاي مرد[بدنُه 

نیـز  . جِالد: ج. شیر شتر چرب: دةجلْ
بچـه و  میش بـی : شاةٌ . شتران بزرگ

  . شیربی
لُودۀرِفْأنام دهی از : جییق . يلُـودج :

  . منسـ

شْـک [پشک : لیِدجشـبنم کـه در   . ب
. شب فروریزد و روي زمـین یـخ زنـد   

. ]ریزه که زمین را سپیدپوش کنـد  برف
  جفهـی م ،األرض تـدلةٌ  جزمـین  [لُـود

  . ]زده شد پشک
  . نام ملک عمان: يدجلَنْ
  . مرد ستان و دراز خفته: خدمجلْ .جلخد
نام : . مرد درشت استوار: عدجلْ .جلعد
: جالعد. شتران استوار: جالعد. عیموض
  . یکی

: . خرسـنگ : مـود مد و جلْجلْ .مدجل
مـرد  : رجل جلْمد و جلْمد[ بسیارشتران 

زمین : أرض جلْمدةٌ .آواز نیرومند سخت
: ألْقَی علیه جالمیده، أي ثقَلَه. ناك سنگ

  . ]بارهایش را بر دوش او افکند
  . وضعینام م: ذات الجالمید

ـ  . د و جمـود جم .جمد یـخ و  : جمـد ـُـ
خـون  [یـبِس  : جمـد الـدم  . فسردن آب
  . ]خشک شد
جمـع جامــد، مثـل خــادم و   : جمـد 

  . خَدم
ـ  ج ي اآلخمـادي األُولَی و جةُرَماد :

آن بـر وزن  [و هـو فُعـالَی   . نام دو مـاه 
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گونـه  ایـن دو مـاه را ایـن   . فُعالَی است
ها در این ن و چراگاهنامیدند چون گیاها

-شوند و آبها یخ مـی خشک می هدو ما

اند چـون در دشـتها   برخی هم گفته. زند
هـا برجـا   سنگچیزي جز سنگها و تخته

   .]ماندنمی
: ج. جاي بلنـد صـلْب  : جمد و جمد

أجماد و جِماد، مثـل رمـح و أرمـاح و    
  . رِماح

زمین که باران به وي نرسیده : جماد
ال : ناقۀٌ . رچه جان ندارده: . باشد

یقـال  . ال مطـرَ فیهـا  : سـنۀٌ  . لبنَ لهـا 
ي الزالَ جامد الحال، أجماد له،  :للبخیل

نّه معـدول عـن   علی الکسر أل یما بنو انّ
و هـو  . ي الفَجرَةأالجمود، کقولهم فَجارِ، 

بـراي  [نقیض قولهم حماد، فـی المـدح   
 پیوسته خشک: چشم گویند نفرین تنگ

مبنی بر کسـره اسـت   . حال بادو فسرده
ماننــد . زیــرا معــدول از مصــدر اســت

، بـاش  زشتکار و تبهکـار : اینکه گویند
: نقـیض . کـن  یعنی زشتی و تباهی پیشه

، کـه هنگـام   بـاش  کار و شایسته هستود
  . ]ستودن کسی به او گویند

ودمینٌ جآببی ]چشم[: ع .  
 نَّدفالنٌ ج. م و یاریگرانشَح: دجنْ .جند

نودحدیث. الج :ةٌ   األرنَّـدجم نـودج واح
: فرمـود . فالنی لشکریان را گـرد آورد [

ــارانی   ــکریان و یـــ ــا لشـــ روحهـــ
  . ]اند شده گردآورده

ــام خَ ــمو الش ۀُس أجــاد ــ: ن قُ، دمشْ
حمنَّسق ،صرُونُ، أُرلَسنُّ و فینُ، یقال دط

ج هر کـدام از پـن  [د لکلِّ مدینۀ منها جنْ
ــام   ــدي از ش ــزرگ یادشــده جن شــهر ب

و هرکـدام از آنهـا خـود داراي    (بزرگ 
شـهري  : نَـد ج. ]است )شهرهاي دیگري

  . به یمن
و . توانایی و کوشش: دد و جهجه .جهد

ـ   الـذین ال  و«ئَ آیهبهما قُرِ ا یجِـدون الّ
ههمجد «ههمو جبالضـم   :قال الفـراء . د

ن اجالطاقَۀُ، و بالفتح م ـده ـ ج ك فـی  هد
یادشـده   آیۀ[لَغُ غایتک ي أبأهذا األمر، 

و «: با هر دو کلمه خوانـده شـده اسـت   
-آنچـه مـی   همـۀ کسانی که نیابند جز 

: فـراء . »شـان را جز توانایی«و » توانند
: سـخن  توانایی، و جهـد از ایـن  : جهد
  .]را در این کار بزن تتوان همۀ
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  . ]مشَقَّۀ[ نجر: جهد
لَ علیها ماذا ح: هدهاأججهد دابتَه و 

فی السهایر فوقَ طاقت . و   اذا: فیه ـدج
ــ: اللــبنَ . بــالغَ ــاذا أخْ بز ــهرَج  .ده کلَّ

 تدهجاشْ: الطعامید. تُهتَهجاه : وانشَـه .
 الطعـام هِدـ : ج : الطعـام جهـدت  . تُهِیاشْ

ــن أکْأکْ م ــرت ــه ث ــایی [ل ــیش از توان ب
در آن کـار  . گذاشت بارستورش بر آن 

 همـۀ . اش رسـید کوشید و بـه خواسـته  
. کــره و سرشــیر را از شــیر جــدا کــرد 

ــدم  ــان خــوراك ش ــی . خواه ــد یعن جاه
نیــز  (دوســتدار و خواهــان خــوراك   

خـوراك دوسـتدار   ). کوشنده و تالشگر
ــت  ــان یاف ــوراك  . و خواه ــیار از خ بس

  . ]خوردم
چراگـاه  [ المـالُ جهـده  : جهِید عیمرْ
  .زمین رست: جهاد. ]شده چریده بسیار

جرجل متْ: هودمبو   . ع ،هِـدو قـد ج
یع هِدو اشْ: شُهمج دنَک مرد پـر رنـج   [تد

 .بــه ســختی و تنگــی افتــاد. و گرانبــار
  . ]زندگیشان سخت و تنگ شد

کـارزار در  [ جِهاد و مجاهدة بمعنًی
  . ]راه خدا

اجدتَهاد و تجاه : را ت توانایی و قـو
  . به کار بستن

. جِیـاد  :ج. نیکـو : علجید، علی فَی .ودج
  . کک: جیائد، بالهمزة علی غیر القیاس

بسیار : . باران نیکو: جاد ـُـ. جود
بــاران [جمــع جائــد : . آمــدن بــاران

جـاد  . ، مثـل صـاحب و صـحب   ]بسیار
فهـی   . دالمطرُ، فهو جائ ،األرض تجِیـد

زمین بسیار . ن بسیار باریدبارا[مجودة 
  . ]باران خورد

: ج. ا: جـواد . کردن جوانمردي: جود
 مـا سـکِّنت  و انّ. مثل قَذال و قُذُل. جود

 واد و أجاوِدو أج. نّها حرف علّۀالواو أل
داءــو و امــرأَ. و ج ــواد ة یقــال رجــل ج

وادو   . نث=مذ. ج مثـل نَـوار ،ودج نساء
نُور .  

نِ بتَـی بعیـدةً، و عقْ : بۀً جـواداً نا عقْسرْ
یوادقَباً جِیاداً جدور  گردنـۀ در [نِ، و ع

ــودیم ــۀدو در  ،و درازي راه پیم  گردن
  . ]هاي دورگردنهدر دور، و 
وةجـُـ. د نیکو رو شدن اسب: جاد .

فرس جـ : ج. نث=مذ. واد و  خَی ل جِیـاد
أج و أجاوِیـــد اســـب و اســـبان [یـــاد

  . ]و تندرو نیکورفتار
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ـ . کوهی به مکه: یادأج سیبـذلک   م
ــ لموضــع خَییی قُعــعٍ، و ســم ــان لِ تُب قع

دلیـل  این نامگذاري بـه [الحه لموضع س
آن است که این کوه جـاي اسـبان قـوم    

اند،  تُبع بوده، و آن را قعیقعان نیز نامیده
  .]افزار آنان بوده استزیرا جاي جنگ

 صـار : جـودةً  جاد الشـیء جـودةً و  
و جـاد بنفسـه یجـود جــؤُوداً و    . جیـداً 
 او مـرد . آن چیز نیکو شد[مات : جؤُوداً

   .])به جان کندن و مرگ نزدیک شد(
جِیـد الرجـلُ یجـاد،    . تشنگی: جواد

  ـودجمـرد تشـنه شـد   [فهو م[ . ـوةجد :
  . ]تشنگی[شَۀ عطْ

يودو . کوهی در زمـین جزیـره  : ج
ـ   تَوتاسهی التی  علیـه سع(ینۀُ نُـوحٍ ف .(

يودج  رَ، قَیضاًأبإسکان الیاءأَه األعمش 
 و یکـون  أز للتخفیـف،  فیه، و ذلک جـائ

خـلَ  أُد ثَی، مثل حطِّی، ثمسمی بفعل األُنْ
و آن [علیه األلف و الـالم، عـن الفـراء    

کــوهی اســت کــه کشــتی نــوح بــر آن 
 أعمـش آن را جـودي خوانـده   . نشست

توان خواند، یـا   چنین هم می :فراء. است
دلیل تخفیف، و یا براي نامیـده شـدن    به

به فعلی مؤنّث، مانند حطِّـی کـه سـپس    
الف و الم تعریف هـم بـر آن در آمـده    

  . ]است
دأجدوو ج ،فجاد الشیء تُه، کمـا  ت

ـ   :یقال ولَ، علـی األصـل و   أطـالَ و أطْ
تُـه جِیـاداً   یطَأع: تُه النقـد و أجد. اإلبدال

آن هـم  . دمیآن چیز را نو و نیکو گردان[
این فعـل را بـی إعـالل    . نو و نیکو شد
ــد  ــم گوین ــدرو و   . ه ــبان تن ــه او اس ب

  . ]نیکورفتاري دادم
أجاد :صار فرسٍصاح ب   ـواداو [ج

  . ]داراي اسبی تندرو و نیکورفتار شد
اسدتَجالشیء ت :ددـداً   عیآن [تُـه ج

  . ]یکو شمردمچیز را ن
يزعفران: جاد .  
دکما یقـال  جاو ،ودن الجالرجلَ م ت

دــ ماججــن الم ــه م ــش و [د تُ در بخش
. جوانمردي با آن مرد همچشـمی کـردم  

ــد ــه گوین ــا او : چنانک ــواري ب در بزرگ
  . ]کردمو برابري  همچشمی

درازي : جید. یادأج: ج. گردن: جِید
داء و یید، هی جهو أج. و نیکویی گردن

مه ودو هنَّ ج .  
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  فصل الحاء
أقـام بـه و ثَبـت    : حتَد ـِـ بالمکان .حتد

  . ]درآنجا ماند و پایدار شد[
حدماصل: ت .حن مفالن مدص دقٍ، و ت

حــدق  م ــد ص ــت او [ف ــاد راس و  یاز بنی
  . ]نیکویی است
تُدال: عین ح چشـمۀ [ها ماؤُ ینقطع 

  . ]پیوسته جوشان
: . بازدارنـده و بازداشـتن  : حـد  .حدد

. خداي ةکرد اندازه: . نهایت هر چیزي
 .ـُـ دحد زدن و اندازه کردن: ح . :

ت الدار حدد. تیز کردن: . حرام کردن
ددبـراي خانـه مـرز و انـدازه     [تُها و ح

  . ]نهادم
اذا کـان أرضُـه الـی    : هو حدید فالنٍ

ه جنب أرن فالنـی  زمینش کنار زمی[ض
  . ]است

ددالرجلَح ـ : ت مأم  ـدت علیـه الح .
آن مـرد را  [منَعه عنّـا  : حد اهللاُ ذلک عنّا

ــد زدم ــا  . حــ ــد آن را از مــ خداونــ
  . ]بازداشت

: . دربـــان: . آهنگـــر: حـــداد
  . زندانبان

ــ ــدا: دودمحــ ــرده حدپیــ : . کــ
  . شده از بخت و نیکی و جز آن بازداشته

هذا أمدرٌ حد :رامح نیعـ . م عةٌ دو :
بـد :  ما لی عنـه  . عمنْ: دونَه . باطلۀٌ

. شده اسـت  این کاري حرام و بازداشته[
این فراخوان یا نیایشـی تبـاه و بیهـوده    

. شدن به آن ممنـوع اسـت   نزدیک. است
  . ]از آن چاره و گریزي ندارم

ـ مـن الزِ  تَنَعتام: ةُأحدت المرأَ ۀ و ینَ
ـ  و لـم . فاة زوجِهـا ابِ بعد والخض عی رِف

آن زن [فهی محـد  . ا أحدتاألصمعی الّ
پــس از درگذشــت شــویش از آرایــش 

تنهـا   را اصمعی این معنا. خودداري کرد
  . ]پذیردباب إفعال میدر 

هاي سوگ سیاه جامه: حد ـُـ. حداد
فهـی  . سوگ پوشیدن جامۀ: . و کبود

 درپوشـیده  سـوگ   جامـۀ آن زن [حاد
  . ]است

مخالفت کـردن و بازداشـتن   : محادة
انّ الذین یحادونَ «آیه. کک: تَحادال. حقّ

کسـانی  «[ي یخـالفون  أ، »اهللاَ و رسولَه
که بـا خـدا و رسـولش ناسـازگاري و     

  . ]»کننددشمنی می
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أخَـص منـه   : حدیـدة . آهـن . حدید
و قـد جـاء   . حدائد: ج. ]اي از آنپاره[

  . الشعر حدائداتفی 
سبکی مردم از : . تیزي آهن: حدة
ــ. غضــب حدــه د ــز و [ت علی ــر او تی ب

تیـز شـدن   : حد ـِـ: . ]خشمگین شدم
  . تیغ و جز آن

ــلِ  ــد الرج أْ: حــهب س . ِــراب : الش
: السیف . شَباتُه: کلِّ شیء . صالبتُه

سیوف : ج. نع: سیف حاد و حدید. کک
 ،دادو ألْحدادنَۀٌ حس .بـوعمرو أی کَو ح: 

مثل أم ،اددح یفس ارخشـم مـرد  [ر کُب .
حد هر چیز تیـزي و  . باده تندي و تیزي
ــار ــۀ. آن اســت ةلبــه و کن . شمشــیر لب

شمشــیرها و  . شمشــیر تیــز و برّنــده  
ابــوعمرو آن را بــر وزن . زبانهــاي تیــز

  . ]فُعال نیز گفته است
ــ ــفْددأحـ ــدد رَةَ، وت الشَـ تُها و حـ

استَحدکارد را تیـز کـردم  [ تُها بمعنًید[ .
 تیز نگریستم به وي: النظرَ الیه .  

موي زهار ستردن: تحداداس .  
فالنٌ من الغَاح ضَتدحب، فهو مما . تَد

حــه م ــد من ــداً و ال ملْأجِ ــدا، تَ ــداً أتَ ي ب

هیچ چـاره  . فالنی از خشم پرخاش کرد[
  . ]او ندارمو گریزي از 

  . اي از عربقبیله: حدان
و . ]کوتاه باال[ نام مردي: ردحد .حدرد

و . بتکریر العین غیرُه لَعیجیء علی فَع لم
نّ لَالً لکان مـن المضـاعف، أل  لو کان فَع

بر وزن فَعلَـع  [العین و الالم متغایرانِ فیه 
اي جـز آن  الفعـل، کلمـه  و با تکرار عین

بـر وزن فَعلَـل بـود از     اگر. نیامده است
شـد، ولـی عـین و الم    باب مضاعف می

  . ]در آن یکی نیستند
. آهنـگ کـردن  : حـرَد ـِــ   .دحـرْ  .حرد
رَدرْحح كتد :دقَصكت قَصو «آیـه . د

 وـرْ غَـدرِا علــی حقــاد ي علــی أ، »ینَد
نْقَصو قیل علی م ،چونان آهنگ تو [عٍ د

ــردم  ــگ ک ــه «. آهن ــان ب ــگ  پگاه آهن
انـد  ، و نیز گفتـه »به راه افتادندیرگان چ

معنـاي منـع و بازداشـت     بـه اینجا حرد 
  .]است

ـ . حرُود دور شـدن و تنهـا   : حرَد ـُِـ
. یـد و هـم حـرَداء   فهو حرِ. منزل کردن

رِیدکوکب ح :عم تَزلٌ عن الکواکبمنفرد .
رِیدفَرِ: رجل ححو ید تنهـا و   ةستار[ید
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ــر ــتارگان دیگ ــا و . دور از س ــرد تنه م
  . ]یگانه
تنها، به [ل فَرِد فی لغۀ هذَیمنْ: حرِدمنْ

  . ]زبان مردم هذَیل
. خشم کـردن : حرِد ـَـ. دحرَد و حرْ

و منـه قیـل أسـد    . دانُفهو حارِد و حـرْ 
وارِدو لُیوثٌ ح ـرَداً،  . حارِدالبعیرُ ح رِدح

ـ   تَرْبالتحریک الغیـر، اذا اس  ـبصخَی ع
إحدیدقالٍ، ي ین علْ أه مقَـۀً و یکـون خ .

ـرْ فهو أحو ناقۀ ح رَد از آن گوینـد [داء :
پی دسـت شـتر   . شیر و شیران خشمگین

از بندي که با آن دستهایش بسته شـده  
بود سست شد و از حرکت بازمانـد، یـا   

بـه  . آفرینش چنین بـود  از همان آغاز به
  . ]است الفعل آن متحركاین معنا، عین

: محـرَّد . خمانیدن بیـت  طاق: ریدحتَ
لـه   تاذا ضُفرَ فصار: جمل محرَّد. مسنَّم

حإل روفبرآمده ماننـد طـاق   [جاجه وِع
ــو خرپ ــه . تهش ــمان ب ــم ریس ــه و  ه تافت

  .]پیچاپیچ
ــرْ حيــب : د ــوعی از قص ــۀ غُرْ. ن ف
ــرَّدةٌ حــب : م القَص يــراد ــا ح ــال . فیه ق

و المسنَّم الذي البیت المحرَّد ه :األصمعی

شـیء   یقال له کاخ، و المحرَّد مـن کـلِّ  
 جوعگونه اي که ایناتاق یا باالخانه[الم

محـرّد   خانۀ: اصمعی. قصب در آن باشد
برآمده اسـت و بـه آن کـاخ     سقف خانۀ

ــی کــج و   ــز محــرّد یعن گوینــد و هرچی
  . ]خمیده

ــرْ دح :مــب و انــدام جــاي [اإلبــل  رُع
  . حرُود: ج. ]شترافکندن  سرگین

شـیر  [بانُها ألْ اذا قَلَّت: حاردت اإلبلُ
 ناقـۀ : حـرود . شتران کم شد و بند آمـد 

سـال  [قَـلَّ مطَرُهـا   : السـنَۀُ  . ]شیر کم
  . ]باران شد کم

 ةگـر [نـاي   خشـک  ةگر: قَدةحرْ .حرقـد 
  . ]گلو، سیب آدم

  . ]لجن[گل سیاه :مِدحِرْ .رمدح
ــد ــود .حس ســد و ح ســـ .ح ــد ـُ سح :

تتمنَّی زوالَ  نْأو هو . بدخواستن حسود
: حاسـد و حسـود  . الیک سودالمح نعمۀِ

سـده،  بعضهم یقول یح :قال األخفش. نع
و حسده . بالکسر، و المصدر منه الحسد

 ی الشــیء و حســده الشــیء بمعنًــیعلــ
کـه بـه    آرزوي از میان رفتن نعمت آن[

از مصـدر   :اخفـش . ورزي او رشک می
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. اندحسد، مضارع مکسورالعین نیز گفته
  . ]بر آن چیز به او رشک ورزید

 القـوم دةٌ  . تَحاسـدسمثـل  . و هـم ح
قــوم بــه هــم رشــک [حامــل و حملَــۀ 

  . ]ورزیدند
جماعۀ و هو فـی األصـل   : دحشْ .حشد

ـ  . مصدر . تمعـوا اج: حشَـدوا . حشَـد ـُِـ
شَّدوااحـ . کـک : تَشَدوا و تَح اء فـالنٌ  ج

ــداً،  الً، أحاشــاف ــداً، و محأي ح ي أتَش
حالً، مأتَفي مستعاً مباً أَتَدهـر سـه بـه    [ه

فالنی سرشار . گردآمدند: یک معناست
آمد، یا نیک آماده و کوشا براي کمک 

  . ]آمد
حفــی النــاس : شــودرجــل م طــاعم

و  شـتابند نـزدش  مردي که مـردم بـه   [
  . ]فرمانش برند

ا عـن مطَـرٍ   تَسیلُ الّ ال: دأرض حشا
زمینـی کـه آب روي آن جـز بـه     [کثیر 

  . ]باران بسیار روان نگردد
ــ .حصــد صصــادحـــ. د و ح ــد ـُِ صح :
ــید و ع محزر. درودن ــود و حصــ صــ

صیحکلُّها بمعنًـی د ،دصحـدیث . ةٌ و ح :
هم، هو ما قیل فی اإلنسـان  تنَسحصائد ألْ

  ــع ــان و قُط ــیهم  باللس ــه عل ــت [ب کش
هــاي زبانهایشــان، و  دروده. شــده دروده

انسان است و آنچه از زبـان   ةآن دربار
: اصل حدیث چنـین اسـت  (بر سرش آید
زبـان   ةها و سـخنان بیهـود  آیا جز بافته

مردم چیزي آنها را به بینی و چهـره در  
  . )]افکند؟ آتش می

ــادإح ــت : ص ــیدن کش ــه درو رس . ب
أحو اس الزرع دص نْأحـانَ لـه    :تحصـد 
حیدص . صـادنُ الحمصـاد   و هذا زو الح
ایـن زمـان   . کشت را گـاه درو رسـید  [

سخت تـافتن  : . ]درودن کشت اسـت 
محکَـم  : صد و حصـد حبل مح. رسن را

الرَأْيِ سدید : يِأْصد الرَرجل مح. تُولمفْ
مـرد درسـت   . شده ریسمان سخت تافته[

  . ]و استواراندیشه
درو رسیدن کشت به: تحصاداس . :

: . استوار شدن و تافتـه شـدن رسـن   
  . درتافته شدن با هم و جمع آمدن قوم

ـ  . د و حفَدانحفْ .حفد شـتاب  : حفَـد ـِـ
شـتاب رفـتن    بـه : . خـدمت  کردن بـه 
و منـه فـی   . عرِمس: بعیرٌ حفّاد. شترمرغ

ـ  : الدعاء و الیـک نَسی و نَحع  ـدشـتر  [ف
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ــدرو : گوینـــدنیـــایش ن در از آ. تنـ
کوشـیم و   سوي تـو مـی   به) پروردگارا(

  . ]شتاب داریم
و أح فَدبمعنًیح فَد .أحلْ: تُهفَدمتـه  ح

او را به پویـه و  [راع د و اإلسعلی الحفْ
  . ]شتاب واداشتم

: . یاریگران و خـدمتکاران : حفَدة
: فُـود مح رجـل . یکـی : حافـد . نبیرگان

  . دوممخْ
ـ : تَفدمحسیف  شمشـیر  [عِ سریع القَطْ

  . ]برّان
حدمنـژاد و تبـار  [اصل : ف[ . :  بـن

نقـش و نگـار   : الثـوبِ  . کوهان شتر
  . محافد: ج. جامه

حپیمانه: فَدم .  
: حقَد ـِـ. . قادأح: ج. کینه: دحقْ .حقد
حقَـد علیـه، و حقـد علیـه     . گرفتن کینه

او کینـه  بـه  . بر او کـین ورزیـد  [حقَداً 
  . ور کینه: رجل حقُود. ]کرد

هأحبــه کینــه آورد او را: قَــد.  ــد أحقَ
ــوم ــ : الق عــن الم ــوا م ــیئاً اذا طلب دنِ ش

قوم به دنبال چیزي در کـان  [یجِدوا  فلم
  . ]جستجو کردند و نیافتند

 :[خــوي  بخیــل تنــک: حقَلَّــد .حقلـد 
  .]سست و بزهکار

سـتایش  : ـحمد ـَ. مدةد و مححم .مدح
  . نع: مودحمید و مح. و ستودن

د أعم د، و الحملَغُ من الحمأب: میدحتَ
تحمیـد رسـاتر از حمـد و    [من الشُـکر  

  . ]حمد فراگیرتر از شکر است
ــد محــرَهــو الــذي کَ: م خصــالُه  تثُ
کـه خویهـاي پسـندیده و     آن[ المحمودةُ

  . ]اش بسیار باشدستوده
حة مدةو [مدمحـۀ   : ]ممذـالف المخ

نیکنامی و سـتودگی، خـالف ننـگ و    [
  . ]نکوهش

سـتایش رسـیدن   به: مادإح .أح  ـدم
ـ صار أم: الرجلُ مدرُه الی الح .أحدتُـه م :
دجوحوداًتُه مثَل. مم : ـوالعأح د  ،ـدي أم

. داً له و شُـکراً حم: حماد له. داًثَرُ حمأکْ
ــ نبــه معــدول عــن لکســر، ألعلــی ا ی نّ

. انگیـز  مرد کاري کرد سـتایش [المصدر 
ــه راه (بازگشــت . او را ســتوده یــافتم ب

تـر  سـتوده ) درست یا از کار بد پیشـین 
. سـتایش و سـپاس بـراي اوسـت    . است

مبنی بر کسره اسـت، زیـرا   ) ستوده باد(
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  .]معدول از مصدر است
تَفالن یحعلی دنُّ: ممن أنْ. یه فَقَ مالَم

بـه علـی النـاس     ه فال یتَحمـد سفْعلی نَ
کـه   آن. گـذارد  فالنی بر من منّـت مـی  [

زنـد بـر    اش را به کار خـود مـی  دارایی
  . ]مردم منّت ننهد

بسیار سـتاینده و  : حمدة، مثال همزَة
  . غلوکننده در ستایش

  . آواز آتش: حمدةُ النار
احاح رُّ، قلبالح دتَم مافروخـت  : تَـد
  .آتش

 ماداكقُصـاراك و  : عـلَ کـذا  تَفْ نْأح
نهایت کوشش تو این است که [غایتُک 

  . ]چنین کنی
حمــ: مــود اسالمــذکور فــی  الفیــلِ م
  . ]بینام فیل یادشده در نُ[القرآن 
حیداي کوچک از بنیقبیله: م دأز .  
ـ . دودةد و حیود و حیحی .حیـد  : حاد ـِـ

ــردن ــل ک ــاء و أصــله بتح. می ــک الی ری
نّه لیس فیأل فسکَنتلُول غیـر  الکالم فَع

ععنـه . فُوقص لَ عنـه    : حادـدمـالَ و ع
اصل آن حیدودة بوده کـه یـاء سـاکن    [

شده، زیرا در زبان تازي تنهـا صـعفوق   

از او . بـــر وزن فَعلـــول آمـــده اســـت
  . ]برگشت و روي گرداند

اي [فَیاحِ  حیدي حیاد، کقولهم فیحی
ران، براي تاراج پراکنـده شـوید   چپاولگ

  . ]و به همه جا روي آورید
ة و حدحاییکسـو شـدن   بـه : یـاد م .

  . ]از آن کناره گرفت[جانَبه : حایده
. هشاطنَلِّه لیحد عن ظ: حمار حیدي

فـی   یجـیء  و لم. کثیرُ الحیود عن الشیء
خـر  [نُعوت المذکّر شیء علی فَعلَی غیرُه 

خود بازي کنـد و   سایۀوش که با بازیگ
. بسیار گریزنده از چیزي. از آن بگریزد

در صفتهاي مذکّر بر وزن فَعلَی جـز آن  
  . ]نیامده است

یجستگی کوه بیرون: دح .یةحةگر: د 
و آهوي تکّه [ شاخ گوزن، و شاخ رنک

رة و حیود و حید، مثـل بـد  : ج .]کوهی
ـ    و کـلُّ . بِدر نِ و الجبـل و  رْنُتُـوٍّ فـی القَ

ــ یــو ح هــر برآمــدگی و [د غیرهمــا فه
برجستگی در شـاخ و کـوه و جـز آنهـا     

  . ]حید است
یسنگ که از سـم سـتور بـه   : دانح 

  . سو جهد در رفتن یک
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  فصل الخاء
ــ ــد .ددخ ــار: خَ ــدانِ  . رخس ــا خَ و هم

ـ . . ]سوي چهره دوگونه، دو[ : خَد ـُـ
ن را زمی[ض خَد األر. شکافتن زمین را

  . ]شکافت
آهن که زمین را : . نازبالش: مخَدة

  . بدان شکافند
بۀٌ ضَـرْ . درازا شکاف زمین به: دودأُخْ
 :تــد ــ خَ اي کــه ضــربه[د فــی الجِلْ

  . ]پوست را بشکافد
ــدة ــده : خُ ــاك در  [کن ــودال، مغ گ

  . ]زمین
ـ . داغ بر رخسار: خداد : دودبعیرٌ مخْ

گوشتش [نَّج شَتَ: ددخَه و تَمحلَخَدد . نع
  . الغر: متَخَدد. ]درهم کشیده شد

ـ : ج. زن شرمگین: خَرِیدة .خرد خَرائو  د
ــرَّد ــرُد و خُ ــرُود. خُ ــۀ خَ ــرَة : جاری خَف

: لُــؤَةٌ لُؤْ. ]بسـیار شــرمگین  ةدوشـیز [
ــرُ ــۀٍمثْ غی ــلُّ. قُوب ــذْ و ک ــدةٌ ع راء خَرِی

اي ناسـفته  هر دوشیزه. مروارید ناسفته[
  . ]است

ـ  :األعرابی ابن :قال رَد الرجـلُ اذا  أخْ
کـذا فـی   . رِدما لک مخْ :یقال. قَلَّ کالمه

آن مـرد از خـواري   : گوید[ مجمل اللغۀ
ــد  ــاموش ش ــرم(خ ــه از ش ــد). ن   : گوین

. کس تو را خوار و خاموش نسـازد هیچ
نیـز چنـین آمـده     مجمل اللغۀدر کتاب 

  . ]است
ــ .خضــد ـــ[د خَضْ ــد ـُ ــد: ]خَضَ ن خمانی
تُـه  ثَنَی: خَضَـد ت العـود فانْ خَضَد. چوب

چوب را خم دادم، [رٍ ثَنَی، من غیر کَسفانْ
: . ]آنکه بشکندآن هم خمیده شد، بی

سخت خوردن و خاییدن چیـزي را بـه   
. تَري، چون خیار و بادرنـگ و جـز آن  

 :ــدن ــار : . کــک: ضــیدخْتَ. بری خ
ضُـود  فهو خَضید و مخْ. درخت خشودن

خار و خـار برکنـده   آن درخت بی پس[
  . ]است

آنچه از درخت تـر خشـوده   : خَضَد
  . باشند

  . خاردرخت نرم بی: خَضاد
ــ ــادإخْ .دخف ــه  : ف ــودن ناق ــتنی نم   آبس
  . حملبی

پـیش از   افکنداي که بچه ناقه: خَفُود
شترمرغ : ددخَفَی. آنکه صورت پیدا شود

  . سبک
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ــدخ ــ .ل ــگی: دخُلْ ــوعی از : . همیش ن
  . ش نابیناکالکمو

  . همیشه بودن: خَلَد ـُـ. خُلود
: بالمکـان  أخْلَـد  .لَده اهللاُ و خَلَّدهأخْ

به أقام . تـ : الی فـالن أخْلَد  .ت الیـه رکَنْ
 أخْلَدبهبصاح :خداوندش جـاودان  [ه لَزِم

ــا ســازد(ســاخت  ــانی دراز). (ی در ) زم
ـ  . آنجا ماند ه به فالنـی روي آورده و ب

  . ]مراه دوست خود شده. و آرام گرفتما
مـردي  [سـیاه پیـر    مرد: لدرجل مخْ

پیرمـرد بـا موهـاي    . که دیـر پیـر شـود   
  . ]سیاه

  یأثـافـخُورِ و قیل لالص   ـدبـه  [خَوال
ــه ــه ســنگها و دیــگ تخت ــد پای ــا خَوال ه
  . ]گویند

فـی  : وقَع ذلک فی خَلَدي. دل: خَلَد
عآن چیز به دلم افتاد[ی ی و قلبِرو[ .  

أسـد،   از بنـی  کـس نـام دو  : انخالد
  . لَۀ و خالد بن قیسخالد بن نَضْ

. مردن آتـش  فرو: خَمد ـُـ. خُمود .خمد
 النـار تدهـا و لـم   : خَمبـکَنَ لَهطْ سفَـأْ ی 

مرُهــاج .تــد مــ: و ه ئَاذا طَف مرُهــاج .
ــدأخْ مالنــار آتــش  زبانــۀ[تُهــا فَأْأطْ: ت

. نـد جـا ما  فرونشست ولی خود آتش بر
هنگامی که خود آتش نیز فـرو : همدت 
ــرد ــۀ. می ــاندم و   زبان ــش را فرونش آت

  . ]خاموش ساختم
المریض دی علیه أغْ: خَمأم و مـات .

 ــی مالح ت :ــکَنَ فَو ــا س ــار [رتُه بیم
ــرد   ــا م ــد ی ــوش ش ــب  . بیه ــختی ت س

  . ]فرونشست
ــود ــش در وي  : خَم ــه آت ــایی ک ج

  . خوابانند
مثـل  . خُـود : ج. زن نـازك : خَود .خود
  . لُدنٍ لَدنٍ و رِماحٍ رمحٍ

   .شتاب رفتن به: تَخْوِید
  فصل الدال 

ا من دد و ال ما أنَ: حدیث. بازي: دد .دد
تقـول هـذا   . و فیه ثالث لغات. الدد منِّی

نـه  : فرمـود [دد، و دداً، مثل قَفاً، و ددنٌ 
. ام، و نه بازي از مـن اسـت  من از بازي
  . ]گونه آمده است ه سهاین کلمه ب

ـــ[درد  .درد ــی: ]درِد ـَ ــدان شــدنب . دن
رجلٌ أدو ام درأَررةٌ درْ: حدیث. داءأُم ت

ــ  ــی خفْ ــواك حت بالســأَد أراد . ردنَّت لَ
. دنــدانمـرد و زن بــی [بـالخوف الظَــنَّ  
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آنقدر بـه مسـواك زدن فرمـان    : فرمود
دنـدان  داده شدم که پنداشـتم حتمـاً بـی   

خوف در ایـن سـخن یعنـی    . واهم شدخ
  . ]گمان و پندار

رمدسال کالن ناقۀ: د . رو هی الـد ،داء
قـم، و  قاء دلْو المیم زائدة، کما قالوا للـدلْ 

ـ  عاء دقْللدقْ و آن شـتر  [لـم  ی فععـم، علَ
ریختـه اسـت، و مـیم آن افـزوده      دندان

  . ]است، بر وزن فعلم
ردينشیند از مـایع  آنچه در تک : د

چون روغن و غیـر آن، خـالف صـافی    
  . ]نشین روغن و جز آنته[

یرنام مرد: دد .رَخَّماًتصغیرُ أدم در .  
ـ  .دعد عج. غـص = نـام زنـی ص  : دد :

  . دعود و دعدات
. دیـدانٌ : جـج . دود: ج. کرم: دودة .دود
یودمصغـ: د .یوةٌو القیاس دد .  

ـ  ی الطعام دادکلّـه  داد ،دوو د و أداد ،
در خـوراك  [فیه السوس  اذا وقع: بمعنًی

  . ]کرم افتاد
  . أسد اي از بنیپدر قبیله: دودان

ادونام شاعري: أبود .  
دـ  ) ع(نام پیغـامبري : داو و هـو اسم 

الأع جمی هـزُ  یآن نـامی اسـت غیـر    [م
 . ]تازي و مهموز نشود

  فصل الذال 
  . نام کوهی: دوذر .ذرود
د من اإلبل، و هو مابین الـثالث  ذَو .ذود

الی العشر، و هی مؤنّثۀ ال واحد لها مـن  
. شتران از سه تا ده نفر[واد أذْ: ج .لفظها

این کلمه مؤنّـث اسـت و از لفـظ خـود     
  . ]واحد ندارد

و إلـی  . د إبـلٌ د الـی الـذَو  الذَو: مثَلَ
ـ  ع مــ القلیــلَي اذا جمعــت أی مــع، بمعنَ

انـدك شـتران   انـدك [کثیـرا   القلیل صار
معناي بـا   الی در این سخن به. گرد آیند

 انــدك گــرداســت، یعنــی چــون انــدك
  . ]آوردي، بسیار شود

. تُه عن کـذا ذُد. راندن: ]اد ـُـذ[ذیاد 
اإلبلَو ذُد قْ: تتُهاتُها و ساو را از [ طَرَد
شتران را آب داده . چیز دور ساختم فالن

  . کک :ویدذْتَ. ]شخور دور راندمو از آب
نْ: تُهأذَدیاد إبله  علیتُه أعاو را به [ذ

  . ]ندن شترانش از آبشخور یاري دادمار
 ادو ذَو ـدذائ :حــام  فَّــاعی الحقیقـۀِ د

  . ]مرد پشتیبان حقیقت و نگهدار آن[
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  . زبان: ودمذْ
نــام اســبی معــروف از نســل : ذائــد

  . حرون
  فصل الراء 

ــو: د و رءودرأْ .رأد ــوان نیک : . زن ج
: دة و رءودة، بالهاءرأْ. آدأر: ج. بن ریش

  . غایت چاشت: د الضُحیرأْ. کک
تَرَأَّد . شادمانی نمودن از نعمت: تَرَؤُّد

بمعنًیأَتَو ار از نعمت شادمان شد[ د[ .  
گاه هـم  [مز یه و ربما لم. همزاد: درِئْ

  . ]همزه استبی
ـ [ربود  .ربد اقامـت کـردن بـه    : ]ربد ـُـ

ــایی ــتن مرْ: . ج ــدبازداش ــاي : ب ج
و منه سـمی  . بازداشتن شتران و غیر آن

ـ مرْ صالب دو أهـلُ . رَةب  ـ المدینـۀ ی ون سم
الموضع الذي یجفیه التَ فَّفرْ رُمبـداً، و  م
سهو المریِنُ فی لغۀ أهل نَجد طَح، و الج

گوسفندان و اصـطبل  آغل : از آن است[
کــه گوســفند و  جــایی(ســتوران بصــره 

مــردم ). شــدســتور خریــدوفروش مــی
مدینه به جایی مربد گوینـد کـه در آن   

کننـد، و آن جـاي   خرما را خشـک مـی  
مـردم نَجـد بـه    . خرما خشکاندن اسـت 

  . ]چنین جایی جرِین گویند
تَمبِیدبِّ و : رٌ رفی الح هو الذي نُضِّد

خرماي پـرورده، و آن  [ ماءنُضج علیه ال
اي بزرگ بـر  خرمایی است که در خمره

ــر آن   ــدکی آب ب ــده و ان ــم چی روي ه
  .]بریزند
ــو منــه ظَ. خاکســترگونی: دةربــ ل یم

ـــــأرب شـــــترمرغ : از آن اســـــت[د
ــترگون ــإر. ]خاکس ــترگون : دادبِ خاکس

داهیـۀٌ  . درب عائمنَ: ج. داءنَعامۀ رب. شدن
 :ٌنکَرةنْ. مزٌ ع :وسمنَقَّطَۀٌ بحم رَةٍداء ،

عالم یاتن شۀ و هی مشـترمرغ  [ز خاص
بالي سـخت تیـره و   . خاکسترگون ةماد
هـاي  بـز سـیاهرنگ بـا نقطـه     مـاده . تار

بزهــایی کــه رنــگ  بــویژه قرمزرنــگ،
  . ]دیگري خالف رنگ اصلی خود دارند

بنُأر دۀ ببِیعبـن ربیعـۀ    برادر لَبِید: ر
  . الشاعر

ـ  . یمـت غَتَ: دت السـماء ـَّبرَتَ جو ه
آسـمان  [ب و تَعبس ضَیرَ من الغَغَتَ: فالنٍ

فالنی از خشم دگرگون  ةچهر. ابري شد
  . ]شد

 :ربـد  سـیف ذو . پرنگ چیـزي : ربد
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  . ]فروغ و گوهر تیغ[شمشیر با پرنگ 
و ذلـک اذا  . رمـدت = ربدت الشـاةُ 

ـ فی ضَرْي رَ، فتُرَعتأضْ س عها لُمو ع واد
پسـتان گوسـفند بـزرگ شـد و     [یاض ب

مایه گرفـت و در آن رنگهـاي سـیاه و    
  . ]سفید دیده شد

. برهم نهادن رخـت : ]رثَد ـُـ[د رثْ .رثد
ضَـود  نَضـید و منْ : ثـود متاع رثیـد و مرْ 

. ]شـده  هـم چیـده   رخت و کـاالي روي [
  .کک: رثَد

نا علـی المـاء   کْرَتَ. مردم ناتوان: رثَد
ما الذین لیس أو . یقونَ تحمالًطی رثَداً ما

رْعندهم ما یتحمـدونَ،  لون علیه فهم متَث
 بنـی   . و لیسوا برَثَـد فـالن   یقـال ترکـت

ـ  مرْ علـوا بدینَ ما تحمتَث ،أد ـدینَ ي ناض
هممـ   :السـکیت  قال ابن. تاع تُقَّ و منـه اشْ

ـ ایضـا  أهو ، و رجلٍ مساثَد، مرْ سـن   مم
در کنار آبگیر گروهی را [ماء األسد أس
جاي گذاشتیم که توان کـوچ کـردن    بر

اما کسانی کـه چیـزي ندارنـد    . نداشتند
تــا بــرآن ســوار شــده و حرکــت کننــد 

ــد   ــه رثَ ــتند ن ــدون هس ــد. مرتث : گوین
جـاي گذاشـتیم    فالن را درحالی بـر  بنی

. چیدنـد هـم مـی   که کاالهاي خود را بر
مرْثَد از ایـن کلمـه گرفتـه    : کیتالسابن

شده که نام مردي است و نیـز نـامی از   
  .]نامهاي شیر

جماعت مردم که مقیم باشـند  : دةرِثْ
. قاموا: ثَد القومأر :قال الکسائی. جایی به

و اححتی أر ثَدواتَفَرَ القوم :ـ لَب وا الثَـرَي  غُ
قـوم زمـین را    .جایی مقیم شدند قوم به[

  . ]خاك نمدار رسیدندکندند تا به 
عـد  جـد و أر أر. لرزانیـدن : جادإر .رجد

  . ]و تهدید کرد لرزانید[ بمعنًی
. استخوان بسیارگوشـت  نرم: ودرِخْ .خدر

: الشَـبابِ  رجـل  . نث: ودةٌةٌ رِخْو امرأَ
ه ناعمردي که جوانی را در آسودگی [م

  .]و ناز و نعمت سرکند
ــرَد .ردد ـــ[ رد و رِدة و مـــ : ]رد ـُـــ

ــرَفَه: ههِــجرده عــن و. بازگردانیــدن ص .
: رد علیــه الشــیء. »فــال مــرَد لــه«آیـه 

ـ یقْ لم ـ  . هبلْ رده الـی  . أَهو کـذلک اذا خَطَّ
الیه ج دوابـاً منزله، و ر : او را از [ رجـع

هیچ بازگرداندنی بـراي  «. آن بازگرداند
 .آن چیـز را از او نپـذیرفت  . »او نیست

چنین است هنگـامی کـه او را خطاکـار    
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اش بازگردانـد، و  او را به خانـه . شمارد
  . ]داد پاسخی به او

. اسـتره : . کـرده  زن طالق: دودةمرْ
نّها تُـرَد فـی نصـابِها    ، ألسمی موسی 

به تیغ سلمانی گوینـد، چـون در میـان    [
  . ]گیرد خود تاشده و جا می دستۀ

ــرْ ــد :، مــصدودم ــل . نبازگردانی مث
حمعف و مقوللو.  

در شــیء :يءدر .ــی ل : ســانه ردو ف
بۀٌحس .و فی وةٌهِجدقُ: ه ربح   مـع شـیء 

در . چیـز بـد و ناپـذیرفتنی   [مال من الج
ــانش گرفتگــی اســت ــره. زب اش  در چه

  . ]زشتی همراه اندکی زیبایی است
ردده . دودله گردانیدن: داددید و تَرْرْتَ

ـ  . ددرَتَفَ رَرجـل مدر   : درٌ بـائاو را [حـائ
مـرد  . سرگشته کرد، او هم سرگشته شد

  . ]سرگشته و گمراه
ارو . از دین و جـز آن  نبرگشت: دادت

از دیـــن : از آن اســت [تَـــد منــه المرْ 
  . ]برگشته

ترداداس :الرَد ـ . طلب رَتَاس  ه الشـیءد
از او خواسـت تـا آن   . بازپس خواستن[

  . ]به وي بازپس داده شودچیز 

: حدیث. دالرَ: رِدیدي، مثل خصیصی
در صدقه . بازگرداندن[الصدقۀ فی ال 

  . ]بازپس دادن نیست
ه الشیءعلیه: راد دانِ  . رو هما یتَـراد

و الفَس ن الرَدم ،آن چیز را به او [خ البیع
ــد ــخ  . بازگردان ــه فس ــد و آن دو ب خری

  . ]دهندتن میفروش 
و هـذا  . فَع لـه أنْ: هذا األمرُ أرد علیه

 له و ال رجـوع  ةَدال فائ: األمرُ ال رادةَ له
این کار . این کار بیشتر به سود اوست[

ــه   ــردارد، و ن ــودي در ب ــه س ــرایش ن ب
  . ]بازگشتی در پی

پر شـدن  : . دادتم من اإلراس: رِدة
ــیش از زادن  ــیر پ ــتان از ش أردت . پس

ـ  الشا : رَعتةُ و غیرها، فهی مـرِد، اذا أضْ
و پیش [پستان کرد  ]و جز آن گوسفند[

  . ]از زادن شیر داد
جاء رِدفالنٌ م جالورجـل  . بانَضْغَ: ه

رِدـ . شَـبِقٌ : م حو ب ـرِدکثیـرُ : رٌ م  ـوجِالم 
مـرد  . اي خشمناك آمـد فالنی با چهره[

مردي که زمان سفر یـا تجـرّد   (شهوانی 
ــه وي ــد  ب ــیده باش ــاي ). درازا کش دری

  . ]پرموج
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. ره بـودن  سـامان و بـه   بـه : رشاد .شـد ر
خالف الغَی .  

ـ  . رشَد ـُـ، و رشَـد . درشْ : رشـد ـَـ
ــه ــدن ب ــ أر .ره ش شــو ر ــده اهللاُ فه ید شَ

ــس او   [ ــه ره آورد، پـ ــدش بـ خداونـ
  . ]و رهیافته استراه  سربه

  . ]راههاي راست[راهها  میان: مراشد
راه و [صـد  نحـو األقْ : شَدیقُ األرطَر

  . ]روش راست و درست
او پـاکزاد  [یـۀٍ  دةٍ، خالف لزِنْهو لرِشْ

ـ . ]زادهاست، خالف ناپـاك  : دهو ابنُ رشْ
  . زادهحالل

 دأُمموش کنیۀ: راش .  
ــو ــدانَر بن ــه: شْ ــک از قبیل اي کوچ

  . عرب
ـ  . د و رصدرص .صدر چشـم  : رصـد ـُـ

ـ . داشـتن  للشـیء الراص لــه : د ـبالمراق .
ــد ــب : ترص ــده[ترقُّ ــان دی ــان و نگهب ب
بانی کردن و چشم داشتن دیده. برچیزي

  . راه: مرْصاد .]و انتظار کشیدن
برجهـد   خواهدسگ و دد که : رصید

  . سوي شکاري
منتظـر نوبـت آب    کـه شـتر  : رصود

  . باشد

بهـا رصـد   . اندكگیاه و باران : رصد
ن حا اندکی گیـاه و سرسـبزي   آنج[یاً م

گروهـــی : . صـــادأر: ج. ]اســـت
ما و رب. نث=مذ=ج=مفـ. دارندگان چشم

بلفظ الجمع قالوا أر ،گـاه بـه ایـن    [صاد
ــدمرْ. ]معنــا، أرصــاد گوینــد جــاي : ص

  . نگاهداشت
أرــدلــهص ــ: تأعدلــه د بــرایش [ت

  . ]آماده ساختم
دفعـه   یک: دةرص. صیاد ةکاز: رصدة

رصدت األرض ، فهـی  . رِصاد: ج. باران
پـس آن  . زمین بـاران خـورد  [صودة مرْ

  . ]خورده است باران
ـ  . درع .رعد . تنـدر و غرّیـدن  : رعـد ـُـ

رَقَتو ب السماء تدعالمـرأَ . ر تدعةُ و ر
رَقَتزَتَ: بیرَقَ .نَتالرجلُ و ب دعـ تَ: ر ه دد
و أوــدع . ــلَفة، یقــال صــد تحــت الراع

الکــالم و ال خیــرَ عنــده  ثــرُللرجـل یکْ 
زن خـودش را  . آسمان غرّید و برق زد[

مـرد تهدیـد   . آراست و خودنمایی کـرد 
ــان ــرد و ترس ــوي و  . دیک ــرد پرگ ــه م   ب

ــر گوینــدبــی ــاهو و : خی ــزن و پرهی الف
  . ]سود بی
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  . کوچکی از عرب قبیلۀ: راعدةَ بنو
ت عـد أر :بـوعمرو أبوعبیـدة و  أقال 

و أب السماءرَقَت و أرو أب القوم درَقـوا ع :
عهم ررْأصابو ب قٌد .الرجـلُ و   و أر ـدع

تَ: رَقَأبهو أو دددکَـرَه األصـمعی   و أنْ. ع
آسمان غرّید و بـرق زد،  : آن دو گویند[

مـرد تهدیـد   . و رعد و برق به قـوم زد 
ــان ــرد و ترسـ ــن را . دیکـ ــمعی ایـ   اصـ

  . ]پذیردنمی
ارــادت ــدن: ع ــده فارأر. لرزی ع ــد تَع

ـ . ]لرزاندش، او هم لرزید[ ةرِعلـرزه : د .
أُردـ أخَذَتْ: ع ةُه الرِعد .أُر تـدـه  فَ عصرائ

هنگام تـرس  . اش گرفتلرزه[ عزَعند الفَ
  . ]لرزه افتاد سینه و پهلوهایش به

رِعــدد ــنده: یــــ زن : . ترســــ
  . گوشت لرزان

رَعهو یدلْ: دـ  ی فـی الس فدر [ال ؤَح
  . ]کندپرسش پافشاري می

نوعی از ماهی که بـه پسـودن   : رعاد
او دست و بازو لرزان شود، چندانکه آن 

رجـل  . ]دار ماهی برق[ ماهی زنده باشد
 :بسیارگوي .  

الرَع بذات جاء عیل، یـلو الص نُـونَ  د

ــرْ بهــا الح جنــگ و ســختی آورد و [ب
ــیرها  ــک شمشـ ــگ چکاچـ ذات  .]بانـ

دسختی: الرَواع .  
. یبـۀٌ واسـعۀٌ طَ : د و رغَدشَۀٌ رغْعی .رغد

یع ــد ــد و رغُ غــهمر ــع : شُ واتَّس ــاب ط
. زنــدگی فــراخ و آســوده و خوشــایند[

  . ]شان فراخ و آسوده و نیکو شدزندگی
أر القــوم ــبواأخْ: غَــدص .غَــدوا أر

ــمواشهمی :ــوها ترکوهــا و سقــوم بــه [م
فراخــی زنــدگی و فراوانــی نعمــت     

چرا رهـا   آنها ستورانشان را به. رسیدند
  . ]کردند

  . نوعی از طعام با شیر و آرد: رغیدة
ــدادغرا ــده: یـ ــیر و  بریـ شـــدن شـ
شـدن در   شـک  به: . ناخفتن آن تمام

درآمیختگــی در راي و هــر : . کـاري 
ـ أْفـی ر  مختلطٌ شاك: غادمرْ. چیزي ه یِ

  .]راي آشفتهگمانمند [
ـ  . مص: درفْ. دهش: دفْرِ .رفـد  : رفَـد ـِـ

فَدنْ: تُهیاري دادن رأعتُه و أعبـه  [تُـه  طَی
  . ]او یاري دادم و بخشیدم

  . کک: فَدمرْ. قدح بزرگ: دد و رِفْرفْ
 سـرین زنـان کـه بـر     بالشچۀ: مرْفَد
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  . بندند تا کالن نماید
رافکـه شـیر خشـک     گوسپندان: یدم

  . ن و زمستاننکنند در تابستا
بخشـیدن و  [إعطـاء و إعانَـۀ   : فادإر

  . ]یاري دادن
یکـدیگر را یـاري   [معاونـۀ  : مرافَدة

  . ]دادن
ــد یــاري و همکــاري [تعــاون : تَرافُ

  . ]کردن
رْاسیاري جستن[استعانت : فادت[ .  
و به دسـت آوردن  [ورزیدن : فادترا

  . ]چیزي را
 رفِّـد . مهتر و بزرگ گردانیدن: فیدرْتَ
فالنـی را مهتـر و   [سود و عظِّـم  : فالنٌ

  . ]بزرگ ساختند
 وشـیدن یـک  د  یک ناقه که به: ودرفُ

  .قدح شیر پرکند
: . بنـد بنـد و جراحـت  رگ: فادةرِ

جهت حاجیان بیـرون   مالی که قریش به
ــقایۀُ  و کانــت. آوردنــدي ةُ و السالرِفــاد

ــلبنــی ــهاشــم، و الس دانۀُ و الللبنــی  واء
رفاده و آب دادن بـه حاجیـان   [دار عبدال

-هاشم بود و دربانی و پردهبنی ةعهد به

  . ]عبدالداربنی ةعهد داري کعبه به
ت علـی البعیـر ـِــ    رفَد :بوزیدأقال 

لـه رِفـادةً، و هـی مثـل      داً، اذا عملَترفْ
درْجۀِ السزیـر پـاالن شـتر    : گویـد [ج ی

ــد نمــدي بالشــچه اي نهــادم، و آن مانن
  . ]که زیر زین گذارند است

ــد وافچوبهــاي [قــدرهاي ســقف : ر
  . ]سقف خانه یا پل

  . دجله و فرات: رافدانِ
فَیةریقـال لهـم   . اي از عـرب قبیله: د

داتالرُفَی .  
  . گروهی از حبشه: فدةَأر بنو

ـ   .قدر ـ  [د و رقُـود  رقـاد و رقْ : ]رقَـد ـُـ
قـوم رقُـود و   . خواب شدن: . خواب

قَّدقوم در خواب[ ر[ .  
: مصـدر مـرّه اسـت   [لَۀٌ منه فَع: دةرقْ
  . خوابگاه: قَدمرْ. ]بار خوابیدنیک

هأره: قَدأنام. قَدبالمکان أر : بـه   أقـام
  . ]در آنجا ماند. او را خواب کرد[

  . دارو که خواب آرد: قدمرْ
ــه از : رقَــدان برجســتن بــره و بزغال

  . نشاط
دادإررْ رجل. شتافتن: قي، مثـال  مدق
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مـردي کـه در   [أُموره  فیقَد یرْ: عزَّيمرْ
ورزد و چــاالك کارهــایش شــتاب مــی

  . ]است
نـوعی از پیمانـه و خـم    : ، معراقُود

  . رواقید: ج. ]قیراندود[ قاراندودکرده
آسیا از وي  سنگنام کوهی که : درقْ
  . گیرند

ایستادن آب و باد : رکَد ـُـ[رکود  .درک
: . نهـار  کشتی، و آفتاب بـه نصـف  و 

آرام : . راست ایستادن روز و تـرازو 
  . ]گرفتن مردم

هـر  [فی مکان فهو راکد  ثابتو کلُّ 
  . ]ایستنده در جایی راکد است

  . جایهاي مردم و غیره ایستادن: مراکد
  . پر کاسۀ: نَۀٌ رکُودجفْ

 ،مـداء دداء، و أررِم. خاکستر: رماد .رمد
هالــک : ددرِمــ . کــک: بِعــاءأرمثــال 

  . ]خاکستر میرا[
دأرـ  . خاکسترگون: م مو . داءنَعامـۀ ر

ــ مــوض ر عــال للب ــاد[د یق ــترمرغ م  ةش
  .]هاي خاکستري پشه. رنگ خاکستري
کردن  پستان: . شدن درویش: إرماد

  . ناقه و گاو و گوسفند

شَـوي  : مثَل. درخاکسترکردن: میدرْتَ
بـرادرت  [ضَـج رمـد   أخوك حتـی اذا أنْ 

بریان کرد و هنگامی کـه خـوب پخـت    
را سـخن  ایـن  (آن را در خاکسـتر کـرد   

آورند که نیکی خـود را  براي کسی می
با بـدگمانی  و آزار به دیگران و  با منّت

  .)]سازدو تباه دیگران به خود آلوده 
. کرده در خاکستر پختـه  بریان: مرَمد

 :کردن مـیش  پستان .  تـدمنُ الضَـأْ ر
ــقْ فَرَبــقْ بــئْأ، ریبــاقِ ي همــیش [ لإلر

ــتنش   ــراي بس ــس ب ــرآورد، پ پســتان ب
  . ]ریسمان آماده کن

مةد و رمادر .مـِـر هالك شـدن : د .
و صـقیعٍ  أد مـن بـرْ   هلَکَت: مرمدت الغَنَ

  . ]گوسفندان از سرما یا یخبندان مردند[
: مـدهم نَرْ نا القومقد رمد :السکیت ابن

بـر سـر آن قـوم ریختـه و     [نا علیهم أتَی
  . ]نابودشان کردیم

 ةِعامسـال هالکـی سـتور و    : الرَماد
ـ تاببٍ تَوام جدو هی أع. مردم ععلـی   ت

) رض(الناس فی ایام عمر بـن الخطـاب  
ــاپی در دور[ ــالی پیــ  ةو آن خشکســ

  . ]دوم بودخلیفۀ 
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ــد ـَـــ[رمــد  مو درد  چشــمدرد : ]ر
  . مدفهو رمد و أر. مدنآ

ةٌ  أرـدماهللاُ عینَه، فهی ر دخداونـد  [م
: دماء رم. ]چشمش را دچار درد سـاخت 

  . آب شور
و  .نوعی از درخـت خوشـبو  : درنْ .نـد ر
نْربما یقال للعود ر هـم   چـوب گاه به [د

  . ]رنْد گویند
. آب و علف جسـتن : راد ـُـ. درو .ودر

پیشـرو  [ه لَذب الرائد أهکْی ال. فهو رائد
و راهنما بـه همراهـان و بسـتگان خـود     

راد . رفتن و آمدن: . ]گویددروغ نمی
الشیء :   ـبو ذَه آن چیـز آمـد و   [جـاء
  . ]رفت

  . دستاس دستۀ: رائد
و أصـــله الـــواو، . خواســـتن: إرادة

 فنُقلَـت  نّ الواو سکِّنتأا لقولک راوده، الّ
فــی  قلبــتمــا قبلهــا، فانْ حرَکتُهــا الــی

ــ و الماض ،فــاً و فــی المســتقبل یــاءی أل
قَطَتس    تهـا األلـفرفی المصـدر، لمجاو 
، و عوض منها الهـاء فـی آخـره    الساکنۀَ

ـ [ را در بـاب  اصل إرادة با واو است، زی
گردد، جـز آنکـه   مفاعله واو آن آشکار 

واو ساکن شـده و حـرکتش بـه حـرف     
و خــودش در  پــیش از آن داده شــده  

ماضی به الف، در مستقبل به یاء تبدیل 
دلیـل قـرار   شـود، و در مصـدر، بـه   می

افتـد و بـه   گرفتن کنار الف ساکن، مـی 
ــزوده   ــانش افـ ــاء در پایـ   جـــاي آن هـ

  . ]گرددمی
ددةً و رِواداًراوراوتُه م :دآن را [تُه أر
اذا بالَ : حدیث. جستن: یادتإر. ]خواستم

ـ طْیي لألبولـه،   تَدیرْأحدکم فلْ مکانـاً   بلُ
هنگـام پیشـاب کـردن،    [حدراً و منْیناً ألَ

  . ]جاي نرم یا شیبداري بجویید
وپـس   برگشتن شتر پیش: رِیاد اإلبلِ

جــاي [موضــع منــه : مــراد. در چراگــاه
مـراد  . ]وپیش رفتن شتر در چراگاه پس

هب فیـه و یجـاء   المکان الذي یذْ: الریحِ
  . ]ادجاي وزش ب[

کننـده بـه   زن طـواف : رادة، بالهمزة
ةُ رادت المـرأَ . مـص : رودان. همسایگان

ــی رادةٌ   ــرُود، فه ــه [تَ ــۀآن زن ب  خان
  . ]وآمد کرد همسایگان بسیار رفت

ـ ، بمعنَرأَدرجل  ـل   ی رائد، و هـو فَع
مرد [ی الفارِط ی فاعل، کالفَرَط بمعنَبمعنَ
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  . ]پیشرو و رهنما
. وارها، الذي یرُود فیهـا ع: رائد العین

خاشـاك درون  [یستقرّ  اذا لم: راد وِساده
او از . (شـود  جا میچشم که در آن جابه

  . ]در جاي خود آرام نگرفت) نگرانی
 حلقـۀ آهـن  : . سـرمه میل : ودمرْ
  . چرخ دلو از آهن: . لگام

میی فالنٌش  ودـلٍ  : علـی رهعلـی م .
یومصغـ: در .  

رْ واد وإررْمد و مدونـرم رفـتن و   : و
ود رُ أرالده. رفَقَ: ود فی السیرأر. راندن

ـ  ملُ عملَه فی سکون الیع: ذو غیرٍ عرُ یشْ
روزگـار نـرم و   . نرم و آهسته رفت[به 

چنانکـه   ،بـرد آهسته کار خود پیش مـی 
  . ]بدان آگاه نتوان شد

یورمع كللخطـاب ال  د راً، فالکـاف 
ـ    یولها مـن اإلعـراب، و ر د غیـرُ  موضع

نّـه  رٍو، ألو هو متَعدّ الی عم. مضاف الیها
اسعی به الفسم ملُ و یعلُم عاألفعال لَم .

یوو تفسیر رد :هـ . الًم یوو تفسیر ركد :
أل هِلْأم لـه اذا کـان   مـا تدخُ انّ نّ الکـاف

 الـدالُ  کـت رِّو ح. دونَ غیره علْی أفْبمعنَ
ب نَصــ و نُصــبت. قــاء الســاکنین تاللْ

ـ  بـه، أل أْالمصادر، و هو مصغَّرٌ م نّـه  مور
ن إرو هـو مصـدر   تصغیرُ الترخیم م ،واد

رْأری دووِد .و له أربعۀُ أوجه :للفعل، اس م
ــ یوــک ر ــکقول مع أراً، دي أرــ وِد مراً، ع

راً ساروا سی و صفَۀٌ کقولک. ههِلْی أمبمعنَ
یوداًر .یور القوم داً، و حالٌ، کقولک سار

و . لما اتَّصلَ بالمعرفـۀ صـار حـاالً لهـا    
ـ  یونحو قولک ر ،عمـرٍو، علـی   مصدر د

ـ  ، کقولهاإلضافۀ » ب الرِقـابِ فَضَـرْ «هآی
کاف براي خطـاب  . عمرو را مهلت بده[

است و جایی در إعراب ندارد، و رویـد  
فه نشــده، و عمــرو مفعــول بــه آن اضــا

فعـل اسـت و    روید است زیرا این اسـم 
ــد یعنــی . کنــد کــار افعــال را مــی روی
و رویـدك یعنــی  . آهسـته، مهلـت بـده   

زیرا معناي آن هنگـامی کـه   . مهلت بده
آیـد تنهـا أفْعـلْ    کاف به دنبـال آن مـی  

دلیـل التقـاي   دال هم به .است نه جز آن
نصـب  ساکنین متحرك شـده، و بنـا بـه    

ــت،   م ــده اس ــوب ش ــادر منص و آن  ص
مصغّري است که بدان امر شـده اسـت،   

و  ،زیرا مصغّر مرخَّم از باب إفعال است
نخســت : هسـت گونــه بـراي آن چهـار   



 447/  باب الدال  
  

 

فعل باشد، مانند آنکه گـویی   اینکه اسم
دوم صـفت باشـد،   . عمرو را مهلت بـده 

سـوم  . رفتند رفتنی نرم و آهسته: مانند
و آهسـته   قـوم نـرم  : حال باشـد، ماننـد  

پیوسـته شـده    معرفهزیرا به اسم . رفتند
. و بنابراین براي آن حـال گشـته اسـت   

چهــارم آنکــه مصــدر باشــد، و اضــافه 
مهلـت دادن عمـرو، و نیـز    : شود، مانند

  . ]»پس، زدن گردنها«مانند 
: ج. جسته از کوه بیرون کرانـۀ : دری .یدر

  .ریود
ــ یر ــح ــۀٌدةٌ و رادةٌ و ریری ــۀُ لَی: دانَ ن

  . ]نسیم. باد نرم و آهسته[ الهبوبِ
  فصل الزاء 

ـــ. دزأْ .زأد ــانیدن: زأَد ـَ ــزْ. ترس ودمء :
  . ]شده ترسانده[ عورمذْ

کفک آب و شیر و سیم و جز : زبد .زبد
  . ]اي از کفکپاره[دةٌ أخَص منه زب. آن

أزالشراب دب .زبِدبحرٌ م :ی جقْمائذف 
. کـف کـرد  بـاده  [ور نَ: رالسد . بالزَبد

درخـت  . دریاي پرموج که کف بـرآورد 
هاي سفید، مانند کف دریا، کُنار شکوفه

  .]برآورد

بکفک و سرشیر: دز .بةزد :سکهم .  
بـِـ. دز دبانّـا  : حدیث. اندك دادن: ز

ــنَقْ ال ــب بــرکینَلُ ز ــأ، د المش هم دي رِفْ
مشــرکان را  ةمــا دهــش و داد: فرمــود[

  . ]پذیریمنمی
ه حتـی  مخَضَـتْ : ةُ سقاءهازبدت المرأَ

بز هیخرُجد .دبأطْ: تُه ـُـزمعتُه الزُب زن [د
به او . مشکش را جنبانید تا خامه برآرد

  . ]سرشیر یا خامه خوراندم
بـرآوردن   کفـک : . زدنپنبه: بیدزْتَ

ـ زَقُ فـالنٍ و تَ زبد شُد. دهان ب بمعنًـی د .
دهـان   گوشۀ[رَع الیها اذا أس: تزبد الیمینَ

در سـوگند شـتاب   . فالنی کف بـرآورد 
  . ]کرد

 ادبثَـل . مـا ال خیـرَ فیـه   : اللـبنِ زم :
آنچـه خیـري در   [طَ الخاثرُ بالزُباد لَتَاخْ

شـده بـه    شیر بسـته و سـفت   .آن نباشد
را سـخن  ایـن  (خامه و سرشیر آمیخـت  
ري برکسـی یـا   هنگامی آورند کـه کـا  

ــردد  ــیده گ ــی پوش ــ: . )]گروه نَبت. 
  . کک: زبادي
یبزذْقبیله: دجاي کوچک از مح .  
یبةزاينام معروفه: د .  
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بِیدشهري در یمن[بالیمن  مدینۀ: ز[ .  
دزَبنام مردي: م .  

سنگی هماننـد  [معروف : جدزبرْ .رجدزب
  . ]زمرّد، با رنگهاي گوناگون

دن بـه  بـر فرو: زرِد ـَـ. د و زردْزر .زرد
  . فرو برد ]لقمه را[: زرِد اللقمۀَ. گلو

رـُـ. دز دره. کردن خبه: زدرخَنَقَه : ز
: . کـرده  خبـه : رودمـزْ . ]اش کرد خفه[

  . هاهم افکندن حلقه زره بافتن و در
  . گرزره: زراد. بافته ةزر: زرد
شـتر   ریسمان که به وي گلوي: زِراد

  . بندند
  . موضعی: زرود. مردي نام: مزَرد

کـردن   سخت بانگ: زغَد ـَـ. دزغْ .زغد
فشردن گلو را و مشک را تـا  : . شتر
سکه از وي بیرون آیدم .  

یدغگرفته از مشک بیرون مسکۀ: ز .  
و [و همـا زنْـدانِ   . بند دسـت : زنْد .زند

چـوب  : . ]آنها دو استخوان سـاعدند 
سنگ یا چـوب  : زنْدة. زنه ن آتشیا آه

و قیـل همـا زنْـدانِ اذا    . زیرین چقمـاق 
هنگـامی کـه   [اجتمعا، و الیقال زنْدتانِ 

هــر دو بــا هــم باشــند بــه آنهــا زنْــدان 

زِنـاد و  : ج. ]گویند، و زنْدتان نگوینـد 
ــ. أزنُــد و أزنــاد ــن أنْجك و و قیــل لمد

کـه   بـه آن [ورت بـک زِنـادي   : کأعانَ
سـنگهاي  : ات کند گویی مک و یاريک

یعنـی بـه   (ام از تو روشن شـد  زنهآتش
هـو زنْـد   : یقال. )یاري تو کارم راه افتاد

: متینٌ، أي ضَـیقُ الخُلْـقِ شـدید البخْـلِ    
  .]خشک استبسیار بدخوي و ناخن

: ثـوب  . خـوي  بخیل تنـک : مزَنَّد
  . پهنا تنک
 نْأیضـا  أو هـو  . کـردن  تنک: نیدزْتَ

تُشَد  ، ثمغارٍبأخلَّۀٍ ص ناقۀِلخَلَّ أشاعرُ اتُ
ـ رٍعبشَ رحمهـا بعـد    دحقَت، و ذلک اذا انْ
معنـاي  : ابن درید[د دری الدة، عن ابنالوِ

هــاي فــرج دیگــر تزنیــد بســتن کنــاره
شتر بـا چوبهـاي کوچـک و سـپس      ماده

مـویی دراز   استوار کردن آنها به رشـته 
که زهـدانش  است، و این هنگامی است 

پس از زاییدن فراخ شـده و بیـرون زده   
  . ]باشد
ــالنٌزَتَ ــد ف ــالج: نَّ واب و اذا ضــاقَ ب

ــغَ ضــد و   [ ب ــخ درمان ــی از پاس فالن
  . ]خشمگین شد
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  . ناخواهانی، خالف رغبت: دزه .زهد
ـ . زهادة و زهد ناخواهـانی  : زهد ـَـ

آن را نخواسـت  [زهد فیه و عنه . نمودن
  . ]گرداند و از آن روي

دتَزَهفالن ی : ـدفالنـی از دنیـا   [ یتعب
کناره گرفته و به پارسـایی روي آورده  

  .]است
هـد فیـه و   ز. غیـب رْخالف تَ: هیدزْتَ
. ناخواهان کردن کسی را به چیزي[عنه 

  الشـیء ـدهآن چیـز را کــاهش داد و  : ز
  . ]اندك کرد

أفضـلُ  : حـدیث . مـال  انـدك : هدمزْ
ــاسِ ــؤم الن ــد نٌ مزْم ــردم [ه ــرین م برت

  . ]باورمند تنگدست است
ـ   . اندك: زهید ي أ، لِهـو زهیـد األکْ

 خُـذْ . للماء ذاألخْ قلیلُ: واد زهید. هقلیلُ
هزما ی کْدقَ: یکفدفـالن  . ما یکفیـک  ر
ــد عطــاء فــالنٍیزْ هد :هه زــد عاو [یــداً ی
دره و بستر سـیل کـه   . خوراك است کم
ات  بسـنده  ةانـداز  بـه . اندکی بگیرد آب

او دهــش و بخشــش فالنــی را . برگیــر
  . ]شمارداندك می

هادتَ ال: أرض زـ س ـ ا عـن م یلُ الّ رٍ طَ

زمینی که جز به باران بسـیار آب  [کثیر 
  . ]در آن روان نگردد

هـَـ. دز دهبریدن درخت خرمـا : ز .
دهالنَخْز لَت :زَرحمقـدار  [ته ته و خَرَص

خرما را بر روي درخت گمانـه زد و آن  
  .]را برید

ــدزْتَ. توشــه: زاد .زود . دادن توشــه: وی
دوزَفتَ تُهز دبه او توشـه دادم، او هـم   [و

  . ]توشه برگرفت
ــزْ دمدانتوشــه: و .ــرب ــب لَتُ و الع قِّ

مجبرِ العزاوِدرومیـان  و تازیان [ قابِ الم
اب رِق )سرخ پوستشاندلیل رنگ به(را 

  . ]اندالمزاوِد لقب داده
  . کک: زوادة. افزونی: زِیادة و مزید .زید

ـ . . نام مردي: زید فـزون  : زاد ـِـ
. داد بمعنًیزاد و از. ل و م. شدن و کردن
افــزون [زاد فیمــا عنــده : زاده اهللاُ خیــراً

خداونـد برآنچـه   . گشت یا افزون کـرد 
  .]بدو بخشیده بود افزون کرد

لُ ذلـک زِیـادةً، و العامـۀ تقـول     عأفْ
. کـنم آن کار را براي افزونی می[زائدةً 

جاي زِیادة در این سخن، زائـدة   مردم به
  .]گویند
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ــ هتَاسزاد :ــرَه تَقْاس ــی [ص از او افزون
  . ]خواست، یعنی آن را اندك شمرد

  . ]نرخ باال رفت[غَال : رُید السعزَتَ
ــد ــتن : تزی ــوعی از رف وغ در: . ن

  . گفتن
دةُ الکَبِداي از جگـر جـدا   پـاره : زائ

آن  ةکوچکی از جگر که به کنـار  ةپار[
  . زوائد: ج. ]آویخته است

دوائزیقـال  . لقب سعید بن عثمان: ي
یگوینـد کـه سـه    [ضـات  کان له ثالث ب

  . ]بیضه داشت
دوائیکی از نامهاي شیر: ذو ز .عنَی ی

لتُه یـرُه و صــو ئیابــه و زفـاره و أنْ بـه أظْ 
زوائد یعنی چنگالها، دنـدانهاي نـیش،   [

  . ]اشغرّش و چیرگی
و الیـه تُنْ . ايپـدر قبیلـه  : تَزِید  سـب

التَزِید رُودۀُالبراه تزیدي  هاي راه جامه[ ی
  . ]منسوب به اوست

: ج. دان آبدست: . دانتوشه: مزادة
  . مزاد و مزائد

  فصل السین
قـال  . شب راه رفـتن  همۀ :آداإلس .أدس
اإلبلُ اللیلَ مـع   یرَستَ نْأو هو  :بوعمروأ

ـ   :دقـال المبـرّ   .النهار هـو سال  اللیـلِ  رُی
ال  ویـب سـیرُ النهـارِ   أْو التَ ،ریس فیهعتَ
 همـۀ اینکه شتران : ابوعمرو[فیه  ریجعتَ

ــد  ــا روز راه برون ــرّد. شــب را ب آن : مب
درنـگ بـراي   رفتن در شـب اسـت بـی   

و تأْویـب پیوسـته رفـتن در     ،تاستراح
  . ]هیچ درنگروز است بی

انّ . باقی جـوانی و قـوت زن  : دةسؤْ
درآن زن هنوز جوانی [یۀً قب: دةًفیها لَسؤْ

  . ]و نیرو مانده است
  . خبه کردن: ]سأَد ـَـ[ د و سأَدسأْ
سفْمساد، علی معـال  أَد و مـل و فع :

فـاذا  . المـزُ و  یه. خیک روغن و عسل
مز فهـو فعـال   یه عل، و اذا لمهمزَ فهو مفْ

اگـر  . شـود و هـم نـه   هم مهمـوز مـی  [
مهموز باشد بر وزن مفْعل، و اگر نباشد 

  . ]بر وزن فعال است
: ما لـه سـبد و ال لَبـد   . اندك: سبد .سبد

و اللَبد من  السبد من الشَعرِ. قلیلٌ و کثیرٌ
ارد و نه چیز بسـیار نه اندك د[وف الص .

 اندك از موي است و افزون هم ز پشـم 
   .])یعنی نه گوسفندي دارد و نه شتري(

ــتَ از بــیخ برکنــدن مــوي: بیدس . :
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ــر  ــاکردن س ــرب ن ــدیث. چ ــدم : ح قَ
سـه، و سـبد   عبـاس مکّـۀَ مسـبداً رأْ    ابن

ـ الشَع ـ  : قِرُ بعد الحلْ و اس ـتنَبدو .  دـبس
عبـاس بـه    ابن[رِیشُه و شَوك بدا : خُالفَرْ

که موي سـرش را   مکه درآمد در حالی
از بــیخ زده بــود، و مــویش پــس از    

جوجـه  . تراشیدن آن رویید و سیاه شـد 
  . ]پر درآورد
ــبد ــاي وي : س ــرم پره ــی ن و . مرغ

ــرِقَ  بــه اذا ع ــرَس و [العــرب تشــبه الفَ
کنـد   خـوي تازیان اسب را هنگامی که 

  . دانٌسب: ج .]به آن مانند سازند
بسختی: دس .بهو سأس داذا کان : باد

او اسـتاد راهزنـی   [داهیاً فی اللُصوصیۀ 
  .]دیده است او گرگ باران. است

ــال أ ــوعمروق ــبنْ :ب نْســب ي و ستَید :
همـا   :االصـمعی . الجرِيء من کل شـیء 

دلیـر و بیبـاك از هـر    : ابـوعمرو [النَمرُ 
  . ]عنی پلنگآن دو ی: اصمعی. جانوري

زمـین نهـادن و    سـر بـر  : سجود .جدس
دةِ و سورةُ السج. ا: دةسج. فروتنی کردن

  . ]در قرآن[
أسدأْطَأْ: جه وانْطَأَ رنَـی  سسـرش  [ح

  . ]را فرود آورد و خم کرد
نشان سـجده  : . نماز جاي: سجادة
  . در پیشانی

جاي داشتن و  چشم بر یک: جادإس
ـ دراهم األ. اسست کردن چشم ر سجاد :

کانت مراهـ  فهی د سی رودونَ علیها صج
اي بودنـد بـا   هـاي نقـره  آنها سـکه [لها 

بـر روي آنهـا    )شاهان ایران( هاينگاره
  .]کردندکه مردم بدانها سجده می

سمسدجِد و مساجِد: ج. مزگت: جم .
مـا کـان علـی فَعـلَ ـُــ       کلُّ :قال الفراء

و مصدراً، أماً کان فیه بالفتح، إسعلُ فالمفْ
خَالً، و قُ، مثل دخَلَ مـد و الیقع فیه الفَرْ

دـ  هذا م رفـاً مـن األسـماء    ا أحخَلُـه، الّ
من ذلـک المسـجِد،   . رَ العینزَموها کسألْ

ــالمط لــع، الم ب، المشــرِق، المســقط، رِغْ
المفرِق، المجزِر، المسکن، المرفـق، مـن   

نَسـک  و المنسک، من  رفَقَ ـُـ، المنبِت،
مـا  و رب. لإلسم فجعلوا الکسرَ عالمۀً. ـُـ

فَتَحه بعض العرَب فی اإلسـم، قـد روِي   
سمسن و مد و ککَن، و قد سمعنا المسج

 و الفتح فی کلِّه جـائز و انْ  :قال. المطلَع
و ما کان مـن بـاب فَعـلَ ـِــ     . همعنَس لم
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فالموضــع ــال بالکســر و المصــدر فتح، ب
ــ :تقــول. للفــرق بینهمــا ي أزَالً، نَــزَلَ منْ
به  رَّدفَهب تَو هو مذْ. زِلُهنُزُوالً، و هذا منْ

و المواضـع و  . هذا الباب من بین أخواته
و . المصادر فی الباب مـن بـین أخواتـه   

المواضع و المصادر فی غیر هـذا البـاب   
ــی بفــتح العــین و ال ــرُوق، و  عقَ فیهــا الفُ

ـ شی یکسرْ لم فیما س ءـ  و ا ي المـذکور الّ
آنچـه   همۀ: فراء[األحرف التی ذکرناها 

بر وزن فَعلَ ـُـ است مفْعـل در آنهـا بـا    
الفعل مفتوح است، چه اسم باشـد و   عین

چه مصدر، جز چند کلمـه کـه در آنهـا    
اند، همـان  الفعل کرده عین ةالزام به کسر

ــاالکلمــه گــاه هــم . هــاي یادشــده در ب
برخـی تازیـان مسـکَن و    ایم کـه   شنیده

انـد، بـه همـین     مسجد و مطلَع هم گفتـه 
هاي  کلمه همۀالفعل در  عین فتحۀدلیل، 

ــه آن را    ــت، اگرچ ــز رواس ــده نی یادش
آنچـه از بـاب فَعـلَ ـِــ     . نشنیده باشـیم 

الفعل مکسور  است اسم مکان آن با عین
آیـد،   الفعل مفتوح میو مصدرش با عین

فـرود  : ییگـو می. زیرا با هم فرق دارند
و . آمد فرودآمدنی، و این منزل اوسـت 

این روشی اسـت کـه در میـان بابهـاي     
گوناگون تنها بـه ایـن بـاب اختصـاص     

اسمهاي مکان و مصـدرها   همۀو . دارد
  الفعـل مفتـوح   از غیر این بـاب بـا عـین   

آیند و فرقـی میـان آنهـا نیسـت، و     می
کـدام از آنهـا مکسـور     الفعـل هـیچ  عین

  .]که یاد کردیم هایینیست جز کلمه
سجِدانِم :سمکّهما م ـ جِد سۀَ و م جِد
  . المدینۀِ

ــ سدمســاجِد. پیشــانی: جــد : م پیون
 نْأت أُمـرْ : کمـا فـی الحـدیث   . هفتگانه

أسبعلی س دۀِجبـه مـن   : فرمود[آرابٍ  ع
فرمان داده شد تا بر پیوندهاي هفتگانـه  

  .]سجده کنم) به درگاهش(
که با بچه از رحـم   زردآب: دسخْ .دسخ

  . بیرون آید
أصـ  فـالنٌ  بح سخَداًم :ـ م ـ رّاً ثَفَص یالً ق
ـ فی: حـدیث . مورماً ـخْ بِصالس علـی  ح د

جه کــفالنــی روز کــرد درحــالی[هــه و
 زید(. زردروي و سنگین و بادکرده بود

پیامبر گویـد کـه شـب     ةبن ثابت دربار
) مانـد و هفدهم ماه رمضان را بیدار مـی 

کــــــــرد زردروي از  یروز مــــــــ
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گـویی سـخْد بـر چهـره     (داري زنده شب
  . )]داشت

عیب چون کـري و گنگـی و   : سد .سدد
أسدة، و هـو جمـع علـی    : ج. مانند آن

 :و منه قولهم. غیرقیاس، و القیاس سدود
ـ عجتَ ال  تُضَـیقَنَّ  ال: نَّ بجنبـک األسـدةَ  لَ

ـ کُسصدرك فتَ عن الج ـ ت ن بـه  واب کم
 مموأص   کَـمة جمـع غیرقیاسـی    [بـدأس

از . است، جمع قیاسـی آن سـدود اسـت   
نـاتوانی بـه خـود راه مـده،     : آن گویند

یعنی دلتنگ مشو که همچون کسی که 
. ]کر یا گنـگ اسـت از پاسـخ درمـانی    

 :بازداشت . : کوه میان دو موضـع .
دکک: س . .ـُـ دبرآوردن و استوار : س

یتَّخَـذُ مـن    یضاً شیءأ: . کردن رخنه
هاي  نیز آنچه از شاخه[باقٌ بانٍ له أطْقُضْ

و زنبیـل  (دار برگیرنـد   گـره  ةشـد  بریده
  . )]بافند

دناك که آب در وي  وادي سنگ: س
ـ : ج. ایستد حة، مثل جددـرَة سر و جِح .
 :     ملخ بسـیار کـه روي هـوا را بسـته

اذا سد األُفُقَ من : راد سدجاءنا ج. باشد
اندازه ملخ آمد که از بسیاري  آن[رته ثْکَ

. ابر سـیاه : . ]روي آسمان را پوشـاند 
  . سدود: ج

بیماري که به بینی استوار شود : سدة
مثــل . کــک: ســداد. و نفــس نتــوان زد
ــداع و عطــاس ص . :در . :ــاه . درگ

ثُ الشُـع : حـدیث . بابه یتُه قاعداً بسدةِرأَ
و منه . ح لهم السددتَتُفْ الرُءوسِ الذین ال

سیم إسأل یلُماع يدالس  بِنّـه کـان ی یـع 
ةِ مسجددرَ فی سو الخُم عقانالکوفـۀ   الم

. اش دیـدم  او را نشسته کنـار در خانـه  [
سـر و   مـوي و چـرکین   آنها که ژولیـده 

روي هسـتند درهــا بـر ایشــان گشــوده   
از این کلمه اسـت کـه بـه    . نخواهد شد

ــ ــرا وي در اســماعیل س دي گوینــد، زی
درگاه مسـجد کوفـه چـادر و روسـري     

  . ]فروختزنانه می
درسـتی و راسـتی در   : سد ـِـ: سداد

. صور منه، کـک مقْ: سدد. کردار و گفتار
: رجل مسدد. توفیق سداد یافتن: دیدستَ

مـردي کـه   [کان یعمل بالسداد و القصد 
. ]کنـد  راسـتی کـار مـی    بـه درستی و به
. ]راسـت و استوارشـده  [المقوم : لمسددا

ر دسدمحرَّضَـه  ه، و هو خالف قولک ع
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اش را راست کـرد، خـالف آنکـه    نیزه[
  . ]آن را پهن ساخت: گویی

و هو یسد فـی  . صار سدیداً: سد ـِـ
یصیب السداد و القصـد  : فهو مسد. القول

او در گفتـار  . درست و استوار گشـت [
پس او راسـتگو  . ت و استوار استدرس

  . ]و استوارسخن است
رٌ أمیددس دو أس : دکار درست [قاص

  . ]و استوار
استَد :استقام .تَو استعیونُ الخُـرَزِ   د

. راست و درسـت شـد  [ بمعنًی دتسو انْ
درزهاي مشک درست شد، و دوختـه و  

  . ]بسته شد
ــدادمــأ ة و سالقــارور ــداد ــ ا س رِ الثَغْ

ا قـولهم فیـه سـداد    مأو . فبالکسر الغیر
زٍ، و أصون عمـن عـیشٍ  بِداداً مبه س ت :

ما تُسد به الخَلَّۀُ، بفتح السین و کسـرها،  
انـد نـه   هر دو به کسره[ح صالکسرُ أفْ و

توپی و سر بطـري، و سـوارانی   : جز آن
امـا اینکـه   . دارندکه مرزها را پاس می

برابر تنگدستی و نیاز چیزي  در: گویند
دارد، و با آن اندکی از نیازهاي زندگی 
را پاسخ دادم، یعنی آنچه بدان رفع نیاز 

با سین مکسـور و مفتـوح هـر دو    . شود
  . ]است، ولی کسره شیواتر است

ــد سم :عــرٍبســتان ابــن م و ذلــک . م
و آن بستان باغ بزرگی [سدةٌ البستانُ مأْ

است بـا شـیرهاي    از درختان خرما بوده
  . ]فراوان

ـ تَ. درز دوختن أدیـم : دسرْ .سرد ریدس :
و . زره بافتن و سوراخ کـردن : . کک
. عرو کذلک الـد . رُود و مسرَّدز مسالخَرْ

سالمثقوبـۀُ  أ: رُودو الم درز [ یضا الـدرع
ــد زر    ــت، ماننـ ــده اسـ ــه شـ  ةدوختـ

ــه ــرود. شـــده دوختـ  ةنیـــز زر: مسـ
  .]شده سوراخ
ـ  :دسرْ اس   روعِ و سـائللـد جـامع رِم 
هـا  نام فراگیري است بـراي زره [الحلَقِ 

  . ]هاي زنجیروارو دیگر حلقه
اذا کان جید : هو یسرُد الحدیثَ سرْداً

ـ . یاقِ لهالس الص ترَدو سوتـه  : معاو [تاب
سـرهم   پشـت . نیکو و پیاپی سخن گفت

تُـوالِ  التَسرِد علینا، أي ال . روزه گرفتم
سخنت را کش نده : حدیثَک و ال تُکْثرْه

   .]و پرگویی مکن
د، الحرُمِ ثالثَۀٌ سـرْ  رِهو قیل فی األشْ
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، و رَّمحالمو  الحجۀِ دة و ذوالقَع و هو ذو
 بجو هو ر ،فَرد ماههـاي   ةدربار[واحد

سه ماه آن پیاپی اسـت، و  : حرام گویند
  . ]یک ماه جدا و تک

  . نث: داةٌسرَنْ. سخت: يدسرَنْ
ـ الـذي یع : مسرَنْدي ـ لغْك و یولُ کب .

داهرَنْاس :الهتَاع .رِنْو اإلسو اإلع رِنْداء داء
که بر  آن[لَلَ واحد، و الیاء لإللحاق بافعنْ

بـر او برتـر و   . تو برتـر و چیـره گـردد   
آن دو کلمه نیز یکی هسـتند،  . چیره شد

ـ    اب افْعنْلَـلَ  و یاء براي پیوسـتگی بـه ب
  . ]است

  . همیشه: مدسرْ .سرمد
ــرْ .رهدســ ةسدــرورش دادن : ه نیکــو پ

  . کودك را
درْهـرْ  . پیه کوهـان : سسم ـنامسده :

  . ]کوهان فربه و آکنده از پیه[سمینٌ 
: . نام بتـی : . نام مردي: دسع .سعد

  .سعود: ج. نیکبختی
  . ]شدن نیکبخت[سعد ـَـ . سعود

  . خالف نُحوسۀ: سعودة
ـ اس بــهتَس دـ : ع عــده : ه . بــه منَیتَ
او را . آن را به فال نیک گرفـت [سعیداً 

  . ]نیکبخت یافت
ـ . سعادة خـالف  . نیکبختـی : سعد ـَـ

ـ  . فهو سعید. شَقاوة سفهـو م ،دعو سعود .
، »سـعدوا ما الـذین  أو «الکسائی آیه قرأَ

آیه را مجهول خوانـده   کسائی[مجهوالً 
ــی  «: اســت ــا کســانی کــه نیکبخت و ام

  . ]»برایشان رقم خورد
ــ ه اهللاُأسدــ ع ســال فهــو م عود، و الیق

ــ ســم ــأعد، ک تَغْنّهم اســه بم ــنَوا عن س عود
خداوند او را نیکبخت سـاخت، او هـم   [

ــعد . شــده اســت نیکبخــت سدر اینجــا م
مسـعود از   کلمـۀ نگویند، گویی که با 

  . ]نیاز شدندآن بی
ـ . یاري کردن: عادإس ی مساعدة، بمعنَ
ـ . یارمندي نمودن: معاونَۀ یو قولهم لب ک
ــع و سیدــ: ک ــإس عاداً لــک بعــد إس عاد

تـو   درپی بـر  نیکبختی و خجستگی پی[
  . ]باد

 ودعالنُجومِس أةٌ، رَشَعبعۀٌ منهـا فـی   ر
رْبیِج دلْالجنْي و الدمرُ، و هی زِلُها القوِ ی

عسعالذابِحِ و س دعو س لَعب األخْد ۀِ، و دبِی
عسعودالس أو . دمتَّۀُا الس من  التی لیست
لِنازِالم عـک و    فسلالم ـرَةَ و سـعدناش د
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عسعالبِهامِ و س البارعِ و د مامِ و سعداله د
ـ و فـی العـرب سـعود قَ   . سعد مطَرٍ لُ بائ

لٍ و ی، منها سعد تمیمٍ، و سـعد هـذَی  شَتَّ
ستارگان سـعود  [رٍ سعد قیسٍ و سعد بکْ

 دو چهارتـا از آنهـا در  : ده ستاره هستند
. برج جدي و دلو هستند که منزل قمرند

در . دیگر از منـازل نیسـتند   ةشش ستار
اي  هاي پراکندهمیان تازیان، سعود قبیله

ـ    اد هستند که چهارتا از آنهـا در بـاال ی
  . ]شده است

کوچکی از عـرب و   قبیلۀ: دأسع بنو
عـ هو تذکیر س ي، و هی اسامـرأَ د و [ةٍ م

آن مذکّر سـعدي اسـت کـه نـام زنـی      
  . ]است

ـ سعی د أمأَ سع: مثَل ؟ اذا سلَدعـن   ئ
 :رَه، و یقـال و یکْأهو مما یحب  الشیء أ

ع ججا فرَبۀَ بن أُدّ، خَرَنا ضَنّهما ابأأصله 
عسفصار ،یدعس دو فُق د بـه   مم متَشـاءا ی

ــد کــه از ســخن ایــن [ را زمــانی آورن
پســندیده یــا ناپســندیده بــودن چیــزي 

این بـوده کـه دو    اش پایه. پرسش کنند
رونـد و   از خانـه بیـرون مـی   ضبه پسر 

ــاز مــی  ــا ب ــا یکــی از آنه ــردد و تنه گ

هنگــامی کــه (. شــوددیگــري گــم مــی
: گویـد بیند، می دور او را میاز  شپدر

 سـخنی و ایـن   )این سعد است یا سعید؟
ــد زدن آن را    ــال ب ــام ف ــه هنگ ــد ک ش

  . ]گویند
  . نوعی از بردهاي یمن: سعیدیۀ

عـی  و هو أفْ. گیاهی: دانُسراعضل م
ـ مرْ: مثَــل. اإلبـلِ  یع ــعو . دانِو ال کالس

ـ النون زائدة، أل اللٌنّه لیس فی الکالم فَع ،
. ا من المضـاعف عال و قَهقار، الّغیر خَزْ

  شـو و لهذا النبـت    ـکسیقـال لـه ح ك
عالسهۀُ دانِ، و تُشَبلَمبه ح یقال له يِالثَد ،
عؤَةِ دانَۀُ الثُنْسآن بهترین گیاهی اسـت  [د

چراگاه و گیـاه، ولـی    .خورد که شتر می
را هنگـام  سـخن  ایـن  (نه مانند سـعدان  

ــري دادن ــر    برت ــز دیگ ــر چی ــزي ب چی
نون در کلمه افزوده است زیـرا  ). گویند

اي بـر وزن فَعـالن    در زبان تازیان کلمه
نیست، جز خزعال و قهقار، مگر اینکـه  

این گیـاه خـاري   . از باب مضاعف باشد
دارد که به آن خار سعدان گوینـد و بـه   

 شـود  سر پستان زن و گوسفند مانند می
  . ]گویندنوك پستان  و به آن
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سشتر سینۀ: دانَۀع.  :  گره بند نعـل
ناخنـان  : داناتسـع . تـرازو  رشتۀو گره 

باالي سـم سـتور و   [گاه شتر زیر خرده
شتر که مانند کـف پـاي    سینۀجایی از 

  . ]اوست که بر زمین نهد
  . بازوي مردم و بال مرغ: ساعد

نام  :. یکی از نامهاي شیر: ساعدة
  . مردي

سوي جوي یـا  راهها به آب: سواعد
ــا،  ــز در   : دری ــتن مغ ــاي رس جایه
  . استخوان
ــع بــیخ گیــاهی [مشــک زمــین : دس

  . کک: سعادي. ]خوشبوي است در هند
سـقیفۀُ  . رجاز خَـزْ  قومی: بنوساعدةَ

  . جاي و سراي ایشان: ساعدةَ بنی
ـ . سفاد .فدس برجسـتن نـر بـر    : سفد ـَـ

س و البعیـر و  یو ذلک یقال فی التَ. ماده
ــال ــوثَ ــباع و الطَر و الس ری =.ــفَد ـــ س : ـِ
این را براي بز و آهـو  [بوعبیدة أکاها ح

و شـتر و گـاو و درنـدگان و پرنــدگان    
ـــ نیــز آورده . گوینــد ــفَد ـِ ابوعبیــده س

  . ]است
برجهانیدن: فادإس .   تو منـه تَسـافَد

 باعدرنـدگان بـه   : از آن است[یضا أالس
  . ]هم پریدند
کـن، و آن را   بریـان  مرغ سیخ: سفُّود

  . زن خوانند باب
  . گرگ: . گول: غَدسلْ .غدسل
سر در وا داشـتن  : سمد ـُـ. سمود .مدس

ـ . از تکبر د    و کلُّ رافـه فهـو سـامعٍ رأس
ــرد  [ ــاال گیــ ــرش را بــ ــه ســ هرکــ

: . ]بین و خودپسـند اسـت   بزرگ خود
برآمـدم، بـاال   [ت علَو: تسمد. شدن بر

. ن ســتور در رفــتنکوشــید: . ]رفــتم
یاإلبلُ فی س تدمرهاس :تدشـتران  [ ج

ــازي : . ]در رفــتن خــود کوشــیدند ب
ـ : نَۀیقال للقَی. اله: سامد. کردن ینا، أسدم

بـه زن  . کننـده بـازي [هِینا بالغنـاء  ي ألْأ
ــد آوازه ــوان گوین ــه آوازت : خ ــا را ب م

به زبان مردم حمیر، سـمود  ( سرگرم ساز
د . )نا و آوازخـوانی اسـت  همان غسـام :

ــر و   ــت و سبکسـ ــودبین و سرمسـ خـ
  . ]سرگردان

مـوي  : . باردادن زمـین را : میدستَ
  . از بن برکندن

ــ ــم : دادمئْاسـ ــیدن از خشـ برآماسـ
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]أَدــم ــباً: اس ــمأَدت رِ. ورِم غَضَ ــااس : جلُه
ترِمو و انْتَفَخَت[.  

ــمغد ــ .س سمدغــیده: م ــ. آماس اسغَدمت 
ــــ. لُــــهأناماسغَدم :غَضَــــباً  أَلَــــتَام

از خشم بـاد  . سرانگشتانش آماس کرد[
  . ]پر از خشم شد. کرد
آنچه پشت بدو بـاز نهنـد از   : سنَد .دسن

  . گاهبلندي و کوه و تکیه
ـ . سنود . پشـت بـاز نهـادن   : سنَد ـُـ

نَدـ  س الیـه و اس تبمعنًـی تَنَد بـه او  [ ت
  . ]اعتماد یا تکیه کردم

ــ ــه کســی: نادإس ــدن ب : . بازخوان
ــه ــزي تکی ــه چی ــزي را ب : . دادن چی

ــد  ــه گوینـ ــخن بـ ــتن سـ  وي ةبرداشـ
  . ]بازخواندن سخن به سخنگو[

بـراي  [خُشُب مسنَّدةٌ، شـدد للکثـرة   
ــت    ــده اس ــدد ش ــا مش ــه در معن : مبالغ

  . ]شده داده هم تکیه چوبهاي بسیار به
تَسانَدو اس تبمعنًـی تَنَد ،مـاد  اعت[ ت

  . ]و تکیه کردم
رایـات   علـی : خَرَج القوم متَساندیِن

واحـد   أمیـرٍ  یکونوا تحت رایۀِ شَتَّی و لم
کــه زیــر  قــوم بیــرون رفتنــد درحــالی[

پرچمهاي گوناگون بودند، نه زیر پرچم 
  . ]یک فرمانده

سروزگار: نَدم . :پسرخوانده . :
مر را مخالف خط ماخطی مر حی .  

اخـتالف  : . پیکـر  قويشتر : سناد
رِدالشـاعرُ . ن در شعرفَی سانَد . سـانَد ت

ــد: الرجــلَ شــاعر در [تــه ته و کانَفْعاضَ
. آورد) اخـتالف در رِدف (شعرش سـناد  

  . ]آن مرد را یاري دادم
. نام شـهري و مـردم آن شـهر   : دسنْ

: دادسـنْ . جِیج و زِنْمثل زِنْ. یکی. ديسنْ
  . نام جویی

مهتـر  : دودةة و سـودد و سـی  سیاد .سود
. ساد قومه، فهو سید و هـم سـادةٌ  . شدن

یِلٌ، و هو نّ تقدیر سید فَعتقدیره فَعلَۀٌ، أل
یـدلُّ  . مثل سرِيٍّ و سراةٍ، و ال نظیرَ لهما

مع علی سیائد بـالهمز،  نّه یجأعلی ذلک 
قـال  و . یلَ و أفائلَ و تَبِیعٍ و تَبائعمثل أفْ

علی  ععلٌ، و جمتقدیر سید فَی :البصریون
ـ  نّهم جمعـوا سـائداً،   أسادة، علی فَعلَۀ، ک

 :و قـالوا . مثل قائد و قادةٍ، و ذائد و ذادةٍ
ما جمعت العرب الجید و السـید علـی   انّ

 نّ جمـع فَعائلَ بالهمز علی غیر قیاس، أل
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لُ بالهمزفَیل فَیاعو الدال فـی  . ع  دـودس
دبٍ و لَلٍ، مثل جنْعزائدةٌ لإللحاق ببناء فُ

پـس او مهتـر و   . مهتر قومش شد[قُعٍ برْ
سادة بر وزن فَعلَۀ بـوده،  . آنان مهترانند

زیرا سید نیز بر وزن فَعیِل بـوده، ماننـد   
دیگـري هـم جـز     کلمۀسرِي و سراة، و 

ه دلیل آن هـم اینکـ  . آن دو نیامده است
جمــع آن ســائد اســت بــا همــزه، ماننــد 

: اهـل بصـره گوینـد   . هاي یادشدهنمونه
سید بر وزن فَیعل اسـت و جمـع آن بـر    

سـائد را جمـع    کلمـۀ وزن فَعلَۀ، گویی 
. هـاي یادشـده  بسته باشند، مانند نمونـه 

هاي جید و سید  تازیان کلمه: نیز گویند
را بر وزن فعائل، بـا همـزه، و بـرخالف    

بندند، زیرا جمع فَیعل بـر   مع میقیاس ج
در سـودد   هم دال. همزهفیاعل است، بی

براي پیوسـتگی بـه وزن فُعلَـل افـزوده     
 هـاي یادشـده  شده اسـت، ماننـد نمونـه   

کلُّ بنی آدم سید، فالرجلُ سـید  : حدیث(
  . ])سیدةُ أهلِ بیتهاأهلِ بیته، و المرْأَةُ 

ـ : ویدتَس سـیاه  : . ر گردانیـدن مهت
: ود من فالنٍو هو أس. سوده قومه. کردن

تقـول هـذا سـید     :قال الفـراء . أجلُّ منه

نّـه عـن قلیـل    أت رْبذا أخْإقومه الیوم، ف
یکون سیدهم قل هو سـائد قومـه عـن    

او . قومش او را مهتر خود کردنـد [قلیل 
گویی این  می: فراء. از فالنی برتر است

پـس هنگـامی   . روز سید قومش استام
خواهی خبر دهی کـه او بـزودي   که می

او بـزودي  : بگـو  مهتر آنها خواهد شـد، 
  . ]سائد قومش خواهد شد

ـ  أس الرجـلُ و أس اددو :ـ و غالمـاً   دلَ
داًسی .لَو کذلک اذا ود اللَغالماً أس دونِو 
چنـین  . آن مرد داراي پسري مهتر شـد [

فام  داراي پسري سیهگویند هنگامی که 
  . ]شده باشد

بنیاس القوم هم لُتَقَ: فالن تاددو أوا سی
آن قـوم مهتـر   [بـوا الیـه   طَو خَأوه، أسرُ
فالن را کشتند یا اسـیر کردنـد، یـا    بنی

ــانواده  ــی از خـ ــتگاري زنـ اش خواسـ
  . ]کردند

ــواد ــوان : س ــیاهی ال ــ. س وِداد و اس
مص: وِیداداس .أَو یجوز فی الشعر اسو ،د

قاء الساکنین، و األمر تبتحریک األلف اللْ
أْمنه اسودئْ ، و انْدشأد غَتمت .  
دأسسیاه: و . ـیو أُس دیأُسـ : وِد . مصغـ
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یبحذف الیاء المتحرکۀأُس ،يـ : د و . ـمنس
یوستصغیرُ الترخیم: د .  

توِرالرجلُ، کما تقول ع وِدس ینُـه  ع
چشـمش  : چنانکه گـویی  مرد سیاه شد،[

  . ]کور شد
داء و ال فالناً فما رد علی سـو  تلَّمکَ

بییعن ،ی کلمۀً ال قبیحۀً و ال حسـنۀً  ضاء
با فالنی سخن گفتم پس نه سیاهی بـه  [

من پاسخ داد و نه سـفیدي، یعنـی هـیچ    
  . ]نگفت، نه بد و نه خوب

دانِأسخرما و آب: و .  
ـ . ۀدارِس: سوداء أَةٌوطْ ـ وطْ مأَة حراء :

جـاي پـاي   . جـاي پـاي کهنـه   [جدیدة 
  . ]تازه

دأسعلـی  . أسـاوِد : ج. مار بزرگ: و
ـ  عکان صفۀً لجم م، و لونّه اسأ لعلی فُع .

خٌ غیر مضاف، ألیقال أسسال دونّه یخُلُس 
أسـاوِد جمـع آن اسـت،    [ده کلَّ عامٍ جِلْ

اگـر  . زیرا أسود اسـم اسـت نـه صـفت    
: گوینـد . شد بود جمع آن فُعل میصفت 

آنکه أسود به سـالخ   انداز، بی مار پوست
  اضــافه شــود، زیــرا هــر ســال، پوســت 

ـ . ]اندازدمی ةأسدیوصـف   و ال. نـث : و

مؤنث آن را با سـالخه وصـف   [بسالخَۀ 
  . ]نکنند

برابري کردن بـه بزرگـی و   : مساودة
 تُه، من سـواد ساودنی فالنٌ فَسد. سیاهی

فالنی با مـن در  [و السودد جمیعاً  ونِالل
سیاهی رنگ یـا در مهتـري و بزرگـی،    

  . ]برابري نمود، پس بر او چیره شدم
دواإلبلَس ت :یر   اذا داومـن الشَـع ت

البــالهــا ی أدهنگــامی کــه پالســی [بار
مویین و فرسوده را کوبیـده و ریزریـز   

  . ]کرده و آن را بر پشت شتر بمالی
ــ :ائیقــال الکســ عمــن الم دزالســی :

نِ خیـرٌ مـن   ثَنـی الضَـأْ  : حدیث. المسنّ
عمن الم دید بزهـا بـز    : گویـد [ز السسـی

گوسفندي که دندانهاي . سال است کالن
سال  پیش او افتاده باشد بهتر از بز کالن

  . ]است
  طونِ، و جـاءالب وده سجاء فالنٌ بغنم

مهازِرَ الکُلَی، معناهما بها حفـالن  [یـلُ  م
خـود   ةگُـرد  سیاه یا سرخ گوسفندان شکم

معناي هر دو یعنی گوسـفندان  . را آورد
  . ]الغر و نزار

: ج. سیاهی اشخاص و اعیـان : سواد
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. ثقْلُـه : األمیـر  . أسـاوِد : جج. أسوِدة
: و البصرةِ الکوفۀِ . مالُ کثیر: لفالنٍ 

ــا ــبِ . قُراهم ــه: القلْ ــوده و. حبتُ أس 
سیداؤُ داؤُوـوکـک : هه و س .  ِالنـاس :

باروبنـه و  [عـدد کثیـر    عوامهم، و کـلُّ 
. فالنی مال بسیاري دارد. لوازم فرمانده

 تـودة . قلـب  دانۀ. کوفه و بصره حومۀ
الیزایِـلُ  : یقال. مردم، و هر شمار فراوان

ــک  ــوادي بیاضَ ــی  : س ــلُ شَخْص الیزایِ
  .]شَخْصک

ودس :کوههاي قیس[سٍ جِبالُ قَی[ .  
. نهـانی گفـتن  : سواد، و هـو السـرار  

دتُهساو :رك  سارـوادس ته، و أصله إدناء
بـا  [صک من شخصه خْي شَأمن سواده، 
آن نزدیـک سـاختن    یـۀ پا. او راز گفتم

سیاهی خود بـه سـیاهی اوسـت، یعنـی     
  . ]نزدیک ساختن خودت به خودش

ـ   :الخُس ۀِنَبقیل إل نَیز ـمول ت   أنـت
ةُ ندسیساء قومالوِسـاد،  قُرْ :ک؟ قالت ب

: به دختر خُس گفته شـد [و طولُ السواد 
آنکه تو مهتر زنـان   چرا زنا دادي و حال

ــت  ــتی؟ گف ــت هس ــه  : قوم ــی ب نزدیک
  . ]درازا کشیدن رازگویی نازبالش و به

و . نث: سیدةٌ. سیدانٌ: ج. گرگ: سید
ی به ربما سمید  گاه به[ األسدشیر هم س

  .]گویند
یدۀَ اي از بنیقبیله: بنوالسضَب .  

: ة سـیدانَۀٌ امـرأَ [ ايپشتهنام : سیدان
  . ]زن دلیر

: سـهاد . بیدار شدن: سهِد ـَـ. سهد .سهد
ـ تَ. خوابکم: سهد. بیداري بیـدار  : هیدس
  . کردن
تمـد  راً أعأم: وةًیت من فالنٍ سهرأَ ما

از فالنـی کـار   [و خَبـر  أمٍ علیه، من کَال
اعتمادي ندیدم، یعنی گفتار یـا   شایستۀ

  . ]خبري استوار
  فصل الشین

  . سخت: شَدید. سختی: شدة .شدد
بـر او  [حملَ علیه : شَد علیه. شَد ـُـ

بـار حملـه    یـک : شَـدة . ]سخت گرفـت 
  . کردن

دویدن: شَد . :  بلنـد برآمـدن روز .
 :ــ. اســتوار کــردن ــدهد عشَ ــواه : ضُ قَ
، یعنـی او  بازویش را نیرومند سـاخت [

  . ]را یاري کرد
  . دوید: . استوار شد: تَداشْ
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سـختی نمـودن در چیـزي،    : مشادة
  . مرد بخیل: متَشدد. کک: تشدد

قال . ثَقَه، و هو من النوادرأو: شَده ـُِـ
ـ    :الفراء ت مـن ذوات  ما کـان علـی فَعلْ

ــالتَ ــرَ واضْـ ــعیف غیـ ــتقبله عٍقـ ، فمسـ
ت أعف، و ما کان مکسورالعین مثل عفَفْ

ددعاً مثل مواقددو ر تمضموم العین،  ت
و هی شَده  نادرةً ا ثالثۀ أحرف جاءتالّ

. ـُِـ، و علَّه ـُِـ، و نَمه ـُِـ، و أصله الضـم 
ه فهو معنَس یضا مما لمأجاء مثل هذا  نْإف

رف واحد بالکسر من ح و قد جاء. قلیل
یشرَکه الضم شاذّاً، و هو حبه ـِـ  نْأغیر 

ایـن کلمـه   . آن را بست و استوار کرد[
هاي مضـاعف   کلمه: فراء. از نوادر است

که بر وزن فَعلْت باشند، مستقبل آنها یا 
مکسورالعین اسـت ماننـد أعـف، و یـا     

العین مانند أمد و أرد، جـز سـه    مضموم
اصـل  . ي که در باال یاد شده استاکلمه

الفعـل   ها در مستقبل نیز با عیناین کلمه
هـاي دیگـري کـه    کلمـه . مضموم است

مانند این سه باشند و ما نشنیده باشـیم  
دیگـري هـم    کلمـۀ . بسیار اندك است

الفعـل  هست که مستقبل آن تنها با عـین 

مکسور آمده که ایـن هـم بسـیار نـادر     
  . ]حب ـِـ: است

 لْشَددهاهللاُ ماه : کَه و شَدخداونـد  [قَو
یـا بـه   ( پادشاهی او را اسـتوار سـاخت  

دید، خالف شْتَ. ])استوار کناد: دعا نۀگو
ـ «آیـه . گران کـردن : فیفخْتَ لُـغَ  ی یبحتّ

ــده ــابین  أ، »أشُـ ــو مـ ــه، و هـ ي قُوتَـ
 ، و هو واحد جاءینَالی ثالث ةَرَشْع یمانثَ

ــنــاء الجعلــی بِ و هــو ، مثــل آعِم ،نُــک
و ال نظیرَ لهمـا األُس ،هـو   :و یقـال . رُب

جمله من لفظه، مثـال آسـالٍ،    ع ال واحد
 :قـال سـیبویه  . یرَو مـذاک  ید، عبادیلَأبابِ

نّه ی، ألواحده شدةٌ و هو حسنٌ فی المعنَ
ـ یج و لکن ال. بلَغَ الغالم شدتَه :یقال مع 

علٍلَۀٌ علی أفْفـ أو . ع فانّ ا أنْم ـممـا هـو   ع
ـؤْ  جمع نُعب ـوممٍ، من قولهم ی  سٍ و یـوم

الجمعِ. مٍنُع و یقال هو جمع .عـۀٌ  تقول نم
معأو . و ن    ،ما قول من قـال واحـده شَـد

ـ  ألُبٍ، بٍ و أکْمثل کَلْ بٍ و و شد، مثـل ذئْ
ؤُبٍ، فهو قیاس، کما یقال فـی واحـد   أذْ

ل، و لیس علی عجو لٌ، قیاساًإبو یلِاألبابِ
تـا اینکـه   «[هو شیئاً سمع مـن العـرَب   
، یعنـی بـه   »نیک برسد و توانـا گـردد  
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نیروي خود برسد، و آن میان هجـده تـا   
اي اسـت  أشُـد کلمـه  . سالگی اسـت سی

معناي واحد که بـر وزن جمـع آمـده     به
است، مانند آنُک، یعنی سـرب و قلـع،   

. دیگـري در زبـان ندارنـد    نـۀ که نمـو 
این کلمـه جمعـی اسـت کـه از     : یندگو

هـاي   لفظ خود واحد ندارد، مانند نمونـه 
و  واحد آن شدة اسـت، : سیبویه. شدهیاد

این در معنا هـم نیکوسـت، زیـرا گفتـه     
 ،اش رسـید  شود که پسر به توانـایی می

 کلمـۀ امـا  . ولی جمع فعلَۀ أفْعل نیست
-ایـن گفتـه   پایۀأنْعم جمع نُعم است بر 

ختی و جنـــگ، و روز روز ســـ: شـــان
گفته شـده کـه أنْعـم    . فراخی و آسایش

جمع الجمع است، یعنـی جمـع نعـم کـه     
کـه   آن گفتـۀ امـا  . خود جمع نعمۀ است

گوید واحد أشُد شَد است، ماننـد کَلْـب   
و أکْلُب، یـا شـد اسـت، ماننـد ذئْـب و      

قیــاس اســت، چنانکــه  پایــۀأذْؤُب، بــر 
 پایـۀ است، بر اند واحد أبابیل إبول گفته

گونـه  قیاس با عجول، و حال آنکه ایـن 
  . ]نشده استشنیده از تازیان 

ی سـدي،  نتْیقولون أصاب :بوزیدأقال 

ةٌ  ألَی، علی فُعـدبـه مـن   : گوینـد [ي ش
  . ]سختی و دشواري رسید

ذا دابۀٍ شـدیدة   اذا صار: أشَد الرجلُ
ــخت و  [ ــتوري سـ ــرد داراي سـ آن مـ

  . ]نیرومند شد
ـ  . شُرُود و شراد .شرد رمیـدن  : شَـرَد ـِـ

شَرَد، براي : ج. فهو شارِد و شَرُود. ستور
ـ    م، و غائب و شارِد، مانند خـادم و خَـد
ـ  بب، و شُرُد براي شَرُود، مانند زور و غَی

الد فــی الــبِ ةٌرَسـائ : قافیــۀ شَــرود. زبـر 
  . ]شعري که در شهرها پراکنده شود[

 بهـم مـنْ   فَشَـرِّد «هآی. راندن: ریدشْتَ
پـس  «[عهم جم و بدد ي فَرِّقْأ، »فَهمخَلْ

به ایشـان آنـان را کـه در    ) در برخورد(
  . ]»پس اینانند پراکنده و پریشان ساز

 :. شــده رانــده[طَرِیــد : شَــرِید
 :الشَـرِید  بنـو . ]مانده از هر چیـزي جا به

  . مکوچکی از سلَی قبیلۀ
مـص  : شَکَد ـِـ. دشَکْ. عطا: دشُکْ .شکد

  . ]عطا کردن[
. خبر درست و آگاهی قاطع: شَهادة .شهد

الرجلُ علی کذا، و رب ما سکَّنوا الهـاء  شَهِد
مرد از [و قالوا شَهد الرجلُ، عن األخْفش 
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. آن چیز آگاهی درست و خبر راستی داد
الفعـل را بـراي   اخفش گوید که گاه عـین 

  . ]اندتخفیف ساکن کرده
ــ ــف: ابکــذ هداشْ ــز [ احل ــه آن چی ب

  . !]سوگند بخور
  . دیدن: ي معاینَۀأمشاهدة، 

فهو . حاضرشدن: . گواهان: شُهود
شاه ،و هـو   أد، و هم شُهود ،ضـوري ح

  دو شُـه ،یضـاً، مثـل   أفی األصل مصدر
  . راکع و رکَّع

أدي ما عنده من : هادةًشَهِد له بکذا شَ
ـ [هادة الشَ اهی داشـت  برایش بدانچه آگ

مثـل  . دشَـه : ج. دفهو شاه. ]گواهی داد
ــاح ــحص نْ. بب و صــهم ی ــرُه و بعض ک

و . ]پذیرنـد برخی هم این جمع را نمـی [
الشَه و أشْ: دجمع هادشُهود .  
شـده  کشته: . حاضر و گواه: شَهِید

ــهبــی و قــد . ا: الشــهادة. قصــاص و دی
تُشْاسج. کک: هِد :داءشُه .  

تُه فشَهِد هدأشْ. گردانیدن گواه: هادإشْ
او را گـواه  [ علیهداً شاه ي صارأعلیه، 

گرفتم، او هم بر آن گـواهی داد، یعنـی   
  . ]گواه آن شد

ـ التـی ح : هِد، بـال هـاء  ة مشْامرأَ  رَضَ
التی غـاب  : ة مغیبۀٌ، بالهاءو امرأَ. زوجها

کنـارش   زنی کـه همسـرش در  [زوجها 
ــد ــرش از ا . باش ــه همس ــی ک و دور زن

  . ]باشد
خواستن گواهی: تشهاداس .  
ـ ضَرَنأح: یهدنأشْ لَنعی و ج داً ی شـاه

ـ . ]مرا حاضر و گـواه سـاخت  [ هد و مشْ
حجاي گـرد آمـدن مـردم   [ ضَر بمعنًیم، 

  .]انجمن
ال اله اله اهللا گفتن در  هد انْأشْ: تشهد

  . نماز و نشستن تا آنجا
ن آب سطبر که با بچـه بیـرو  : دشاه

  . فرشته: . زبان: . آید از رحم
الناقۀ شُهود :نْ موضعِ آثارجِها مـن  مت

آثـار جـاي زایمـان شـتر از     [و سالً أدمٍ 
  . ]خون و پوستی که بچه در آن جا دارد

شَهانگبین با مـوم : دد و شُه . ةشُـهد :
: ج. ]اي از آن اسـت  پـاره [أخَص منـه  

  .شهاد
ــ ــلُأشْ ــ: هد الرج ــذْو . ذَيأم يالم :

ــی سمــرد عســل را بــه آب بســیار [لَۀٌ ع
  . ]آمیخت
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ــید .شــید ــه وي : ش ــوار را ب هرچــه دی
. اندایند، چون آهـک و گـچ و جـز آن   

ـ  . دشَی معمـول  : مشـید . مـص : شـاد ـِـ
ــید  ــز آن  [بالش ــک و ج ــچ و آه ــه گ ب
. آن مـرد مـرد  : شـاد الرجـلُ  . اندودشده

  . ]نابودش کرد: أشاده
  .کک: إشادة .برافراشتن: ییدتَشْ

ــادة ــتن: إش ــابود : [ آواز برداش ن
  . ]کردن

 بـذ رهکْأشاد :   ـن قَـدفَـع مقـال  . رهر
پایه و [ته عرَّفْ: ت بالشیءأشَد :بوعمروأ

آن چیـز  : ابـوعمرو . منزلتش را باال بـرد 
  . ]را باال برده و شناساندم

ــید ــال الکســائی. برافراشــته: مشَ  :ق
، »رٍ مشـید صو قَ«هالمشید للواحد من آی

ـ    فـی بـروجٍ   «هو المشَید للجمـع مـن آی
در گفتــار خداونــد، : کســائی[» مشَــیدةٍ

مشید براي واحد است و مشَـیدة بـراي   
ــع ــته«: جمـ ــاخ برافراشـ در «، و »و کـ

معنـاي درسـت   ( »دژهاي بلند و استوار
گشـته و   قَصر مشید در آیه، کاخ تـاراج 

  . ])ویران است
  

  فصل الصاد
شـدن   نیک گرم: صخَد ـَـ: دصخْ .خدص

  . روز
 ـیخَدانٌ و صیوم صروز نیـک  : خُود

  . گرم
سـنگ   تخته[شدیدةٌ : خُودرَةٌ صیصخْ

  . ]سخت استوار
رْأصالح باخَدلَّی ب: ءتَصرِّ الشـمس  ح

پرست به گرماي آفتاب درآمـد   آفتاب[
  . ]و خود را گرم کرد

  . رگردانیدنروي ب: صد ـُـ. صدود .صدد
ده بمعنًی. ازداشتنب: صده و أصدص :

  . ]او را از آن بازداشت[منَعه عنه 
ـ . صدیِد بانـگ  : . زردآب: صد ـُِـ

  .کردن
ــدد دارِه. نزدیکــی: ص دــد دارِي ص :

-ام روخانـه [قُبالَتها، نُصب علی الظرف 

ــه بــه دلیــل  . اش اســتروي خانــهب
  . ]بودن منصوب شده است ظرف

ــداد ــوعی از کالکمــوش: ص ــال . ن ق
ـ   :سٍیهو فی کالم قَ :بوزیدأ أب سـام رَص
قیس چلپاسـه  قبیلۀ آن در زبان : گوید[

: . صدائد، علی غیرقیـاس : ج. ]اسـت 
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  . راه سوي آب
اءدثَـل . آب نام چاهی خـوش : صم :

 اءـدو ال کص و بعضـهم یقـول هـو    . ماء
دصدمثل ص ،آء ـ [عاء ی نـه  آب است ول

را هنگامی آورند سخن این (آب صداء 
که بخواهند چیزي را سـاده و معمـولی   

 برخی هم آن را با همزه و بـی ). بنمایند
  . ]تشدید گویند

ــرْ الج ــد أصةُ و : حــد ــه الم صــار فی
دزخم چرکین شد[ید الص[ .  

دیقـال لکـلِّ   :بوعمروأقال . کوه: ص 
 دو س دهی بـه هـر کـو   : گوید[جبلٍ ص
  . ]صد و سد گویند

نبیذٌ . داًأحبه حباً صرْ. ساده: دصرْ .صرد
 . بکَذ ]  آالیـش  او را پـاك و بـی

. ]دروغ محض. ناب ةباد. دوست داشت
 یوم :ـرُود مـن الـبِالد،    . سـرد . معص

سردســیر، خــالف  [خــالف الجــرُوم  
  . ]گرمسیر
فهـو  . سـرما یـافتن  : صرِد ـَـ. صرَد
ـ . رادمصصرِد و  تَهـی  انْ: ی عنـه صرِد قلبِ

و . نَفَـذَ حـده  : م عن الَرَمیۀالسه . عنه
یأصه الرامرَد . ـهـ س صم م و صـارِد راد :

از او دسـت  (دلم از او سـرد شـد   [نافذٌ 
تیرانـداز  . تیر بر نشانه نشست). کشیدم

تیري که بـر نشـانه   . آن را به نشانه زد
: صـارِد ال بنـو  .]دنشیند و ازآن درگـذر 

  . قومی از عرب
 ةپرنـد [کـاك  ر، یعنـی وِر طائ: صرَد

کوچکی کـه بـه آن شیرگنجشـک هـم     
سپیدي پشت اسب بعـد از  : . ]گویند

  . ریش شدن وي
  . دو رگ زیر زبان: صرَدانِ
  . بارانابر تنک بی: صرّاد

: . دادن کم از سـیرابی آب : ریدصتَ
و . قَلَّـل م: شراب مصـرَّد . کم کردن عطا

سأقَی قلیالً کذلک الذي یعطَی قلـیالً  و ی
کـه آب   ماننـد آن . شـده  اندك داده ةباد[

  . ]یا بخشش اندکی به او داده شود
ممیم زائدةٌ. شیر کم ناقۀ: رِدص .  
  . موضعی: خَدصرْ .صرخد

ـ تَ. برآمدن: صعد ـَـ. صعود .صعد عیدص :
الجبـل و   صعد فی. صعد فی السلَّم. کک

از کوه . از نردبان باال رفت[علی الجبل 
  . ]باال رفت

فی األرضأص دع : ضَی و سـارم . 
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فی الوادفیهي، و ص دانْ: ع ردزمین را [ح
. پیمود و به سوي باالي آن به راه افتـاد 

  . ]دره را به سوي پایین پیمود
دعتَصی الشیءن : آن چیـز  [شَقَّ علی

  . ]ه سختی افکندمرا ب
ع دـعذاب ص : ـ «آیـه . شَـدید سه لُکْی

او را بـه  «. سخت شکنجۀ[» عذاباً صعداً
  . ]»اي سخت دراندازدشکنجه

ــدور  ــوط و ح ــعود، خــالف الهب ص :
مثل عجوزٍ و . صعائد و صعد: ج. بلندي

: . دشـوار  عقَبـۀ : . عجائزَ و عجـزٍ 
ـ   نـاقص  بچـۀ اي که ناقه و [د خلقـت زای

  . ]سال پیش مهربان گردد بچۀآنگاه به 
ــ ــ أصــۀُ و أص ــعدعدت الناق ا، تُها أنَ

ناقـه  : فـرّاء [اء باأللف، عن الفـرّ  تاهماکلْ
هـر دو بـا   . باال رفت، و آن را باال بردم

  . ]باب إفعال است ةهمز
ــعید ــال ثعلــب. خــاك: ص ــ :ق جو ه

ــعید یعنـــی روي : گویـــد[األرضِ  صـ
و صعدات، مثل طَریـق  صعد : ج]. زمین

هـذا النبـات ینْمـی    . و طُرُق و طُرُقـات 
-این گیـاه قـد مـی   [یزْداد طُوالً : صعداً

کوتـاه   ةنیز: دةصع. ]رودکشد و باال می

ــت ــته  راس ــه  [رس ــازي ب ــر نی ــه دیگ ک
 :صـعید بنـات  . ]کردن آن نیسـت  راست

ــوره   ــرانِ گ ــی  [خ ــتی، یعن ــران دش خ
سوب الیها، علی من: صاعدّي. ]گورخران
  . غیرقیاس
  . دم سرد دراز: صعداء

صفَده و . بند کردن: صفَد ـِـ. دصفْ .دصف
ــفَّده ص :ه أوــد ــه و شَ او را ســخت و [ثَقَ

  . ]استوار بست
  . عطا: . بند: صفَد
مال و بنده بخشیدن: فادإص .  

  . فادأص: ج .دوال و بند و غُلّ: صفاد
رٌ و هـو طـائ   .چکـاوك : رِدصـفْ  .صفرد

بنُ مـن  أج: مثَل. أبا الملیحِ تُسمیه العامۀُ
اي است کـه  آن پرنده. بلدرچین[رِد صفْ

  أبــــاالملیح بــــه آن  کنیــــۀمــــردم 
  . ]ترسوتر از بلدرچین. اندداده

ـ ح. رسـت تابـان  : دصـلْ  .لدص رٌج  و
ــ أرض  ــلْ: ینٌ و جبِ صأم ب ــس لَ

زمـین سـخت و   . سنگ سخت و صاف[
هر یک از دو سوي پیشانی که . گیاهبی

  . ]بتابدباشد و بی موي 
آواز آوردن چقماق : صلَد ـِـ. صلُود
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 زنْدهصلَد : لَد الرجلُأص. جستن آتش بی
ــش[ ــۀ آت ــش  زن ــرد آواز داد و آت آن م

  . بخیل: لَدأص. ]نداد
: . آینـده  جوش دیگ دیر به: صلُود

ـ  ناقـۀ  . ناکننـده  اسب خوي صو مالد :
  . شیرکم

: دمصلَخْ. قوي سخت: ديصلَخْ .صلخد
یاء و مـیم در  [بزیادة الیاء و المیم . کک

  . ]دو کلمه افزوده هستند
ــلَخْ ــلَ ص ميجــلَخْ د مو صــ: د ي وِقَ

و جمـل  . نـث : داةٌو ناقـۀ صـلَخْ  . یلوِطَ
دالخج. ص :  دـالخشـتر نیرومنـد و   [ص

  . ]دراز
لَخَدانْ: اصقائمـاً  تَص بلنـد شـد و   [ب

  . ]ایستاد
  . جاي بلند و درشت: دصم .صمد

ــ صدمــ= م صــذي ال م ــو ال مت، و ه
وفیهج هـر چیـز   [رست از هر چیـز  : ف

  . ]ناکاواك
  . سربند شیشه: صماد

مـُـ. دص دمد. آهنگ کردن: صمص :
کـه آهنـگ بـه وي کننـد در      مهتر و آن

  . مهمات

 دـمصم بیت : اي کـه  خانـه [ مقصـود
  . ]تالش و شتاب آهنگ آن کنند به

  . شتاب رفتن به: دادمعاص .صمعد
: غیـثٌ  . مهتـر پـردل  : دیدصـنْ  .صند

: یوم حـامی الصـنْدید  [قطره  باران بزرگ
مهتر : صنْدد، أي السید. روز بسیار گرم

  .]صنادد: ج. و بزرگ
نادمهتران: یدص .: و منـه  . سختیها

ید القَدرِ نعوذُ باهللا من صناد: نسالح قول
بــریم از گرانیهــاي بــه خــدا پنــاه مــی[

 . ابرهاي گرانبار: السحابِ: . تقدیر
  . ]بخشندگان قومو بزرگان : القومِ

ــهد ــی .ص دصــایش آب : ه ــراب [نم س
  . دراز: . ]روان

خورشـید  [ه صخَدتْ= ه الشمسصهدتْ
  . ]ختاو را گرم و برافروخته سا

و شـکار   ،شکاري: صاد ـَِـ. دصی .صید
  . کک: طادو اص. کردن

 دیتَصفالنی براي شـکار دام  [فالن ی
  . ]نهاد یا به شکار تیر انداخت

صمصد و مةیدآنچه بـه وي صـید   : ی
  . کنند

ب صیود و کالب صید، و صید فی کَلْ
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 و یکسـر الصـاد   لغۀ من یخفِّف الرُسـلَ 
ـ  تَسل  الیـاء سـگ شـکاري و ســگان   [لَم

ــکاري ــل را   آن. ش ســانش ر ــه در زب ک
تخفیف رسل گوید، صید را نیز صـید   به

  . ]حرکت بماندگوید تا یاء هم بی
سـر بلنـد داشـتن از    : صیِد ـَـ. صید

ـ . یدفهو أص. کبر و اص یِدبمعنًـی و ص دی ،
واع وِرمثل عرالباب  و األصل فی هذا. و

ما صحت الیاء فیه لصحتها فی علَّ، و انّافْ
تدلَّ علیه، و حأصله لفَذت    ـدمنـه الزوائ

و لوال ذلک لقلت صاد و عار، . للتخفیف
و قَلَبأل و الواو الیاء تتهـا فـی   فاً کما قَلَب

و باع ـلَّ،  نّـه افْ أو الـدلیل علـی   . خافع
ـ   مجِیء أخَواته علی هـذا  وان و فـی األلْ

العیوب، نحو اسو اح درَّوما قـالوا  و انّ. م
و کـذلک قیـاس   . عوِر و عرِج للتخفیف

و لهذا الیقـال مـن   . معیس لم عمی، و انْ
نّ علَـه فـی التعجـب، أل   هذا الباب مـا أفْ 

نُ بِناء کمی أصله یزید علی الثالثی، و ال
نَـی الـوزنُ   ما یبالرُباعی من الرباعی، و انّ

ــلِّ   ــن األقَ ــرُ م ــردن  [األکث ــر گ از تکب
اصل در این بـاب همـان افْعـلَّ    . افراشت

است، و یاء در صیِد برجاست تـا نشـان   

دهند که در اصل آن هم که اصید باشـد  
یاء بوده، آنگاه زوائد آن بـراي تخفیـف   

: گفتی گونه نبود می اگر این. افتاده است
ء و واو را بدل به الـف  صاد و عار، و یا

ــی ــاع  م ــاف و ب ــردي، چنانکــه در خ ک
دلیـل اینکـه اصـل صـیِد افْعـلَّ      . کردي

بوده، آمدن همانندهاي آن در رنگهـا و  
و اینکـه  . عیبهاست، مانند اسود و احمرَّ

     ـوِجو ع ـوِرع ،جو اعـو به جاي اعـور
عمـی  . اند تنها براي تخفیف اسـت گفته

قیاس است، اگرچـه اعمـی   نیز به همین 
بـراي همـین از ایـن    . شنیده نشده است

باب به هنگام تعجب ما أفْعلَـه نگوینـد،   
زیرا اصل آن بیشتر از سه حـرف اسـت   

چهــارحرفی را از چهــارحرفی  کلمــۀو 
سازند، چرا که همـواره وزن بیشـتر   نمی

  . ]شوداز وزن کمتر ساخته می
. منسوب: صادي. و روي مس: صاد

 :رفی از حروف هجاح .  
ــی ــگ  : داءص ــه از وي دی ــنگ ک س
ــازند ــت : . س ــین درش ــام : . زم ن
  . شهري
یدیگهاي سنگین: دانص.  



    صراح اللغۀ/  470
 

 

ــیغــول: دانَۀص . : زن بــدخوي
  . بسیارگوي

داءیأسد کوچکی از بنی قبیلۀ: بنوص .  
  فصل الضاد

. مص: ضُؤَاد. زکام: دةد و ضُؤْضُؤْ .أدضـ 
ـ . ؤُودضُئد الرجلُ، فهو مضْ : أَده اهللاُو أضْ

ه اهللا أزمرد زکـام گرفـت و نفسـش    [کَم
خداوند او را به زکـام دچـار   . تنگ شد

  . ]کرد
  . خصومت کردن: ]ضَأَد ـَـ[د ضَأْ

ـ : ج. ناهمتا: ضد .ضدد : ضَـدید . دادأضْ
و «آیـه . و قد یکون الضد جماعـۀً . کک

لَیا یکونونَ عـدایـن کلمـه گـاه    [» هم ض
بـا  ) دشـمنی  به(و «. ه استي گروامعن به

  . ]»شونداینان ناسازگار می
بـا او  [و قد ضاده، و هما متَضـادانِ  

دو  ناســــازي و ســــتیزه کــــرد، و آن
  . ]ناسازند

 له و ال ضَـد دله و ال ن دلَـه  ال ض ید
  . ]همتا و مانندي ندارد[

ـُـ. ضَد ر کردن: ضَدرْ . پالق بـۀَ ضَـد :
مشـک را  [غَضب : الرجلُ و أضَد. ملَأَها

  . ]مرد از خشم پر شد. پر کرد

. و یقـال مقبـرةٌ  . کـوهی : غَدضَرْ .رغدض
صل و الیصرف من الثـانی  یمن األو رَف

در معناي نخست منصرف اسـت، و در  [
  . ]معناي دوم غیرمنصرف

درشـت  [دفـزك احمـق   : ددضَفَنْ .ضفند
و هو ملحقٌ بالخماسـی بتکریـر   . ]نادان

آن پیوسته به باب خماسی اسـت  [آخره 
  . ]با تکرار حرف دال

شَبعت اإلبـلُ  . تر و خشک: دضَم .ضمد
ن ضَماألرضم طْ: دن رهـا و یابِسـها   بِم

شتران از تر و خشـک گیاهـان زمـین    [
ــیر شــدند  و [فربــه و الغــر  : . ]س

کوچــک و بــزرگ از گوســفندان، و از 
. برابري کردن در چیزي: . ]هر چیزي

 : ــرفتن زن دو ــوق گـ ــال . معشـ قـ
  : ابوذؤیب

  الداًـمدینی و خـما تَضْـدینَ کَیـیرِـتُ
حک فی فانِ ویمع السیل یجـو ه

مغد  
خواهی تو که معشوق بگیري من [

  و خالد
نـنگت کـه دو شـمشیر چـگونه به 

  .]نیـامی؟
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. چیزي که بر جراحت بندنـد : ضماد
 .ـِـ دبستن بر جراحت: ضَم.  دضَـم :

عصابۀ که با ضماد بندنـد  : ضمادة. کک
  . ]بنديزخم پارچۀنوار یا [

س ه بها علی الـرأْ ضرب: ضَمده بالعصا
  . ]با چوبدستی بر سرش کوفت[

ـ  أنَ ةٍ مـن األممادـ : را علی ض ت رَفْأشْ
  .]من بر این کار چیره و توانایم[علیه 

ضَـمد  . کینه گـرفتن : مد ـَـضَ. ضَمد
بـر او سـخت کینـه    [أحـنَ علیـه   : علیه

لَنا ضَمد عنـد  . حقّ دیرینه: . ]ورزید
مـا را  [نٍ و دیأقُلَۀٍ غابِرُ حقٍّ من مع: فالنٍ

نزد فالنی حقّی دیرین اسـت، از تـاوان   
  . ]یا وام
فَج، و غنچه پدیدآوردن عـرْ : مادإضْ

  .]بارهنگ آبی[آن درختی است 
و . و ثَـوبٍ أ ۀٍشَده بعصاب: سهضَمد رأْ

دقد ضَمدلْ: تُه فتَضَمعجماداً شَدهت له ض 
ـ علـی جرْ  ســرش را بـا پارچـه یــا   [ه ح

زخمـش   بـر . بست) جز دستار(اي جامه
ــت ــادم و آن را بسـ ــم مدارو نهـ ، آن هـ

  . ]خشک و سخت شد
فهـو  . قهر کردن: ]ضَهد ـَـ[د ضَه .ضهد

کسـی  [ طَرٌّهور مضْمقْ: طَهدهود و مضْمضْ
 ،کــه بــر او چیــره شــوند و ســتم کننــد

  . ]فرودست و نیازمند و ستمکش
ةٌ فالنٌ ضُهلکلِّد أحد :   ـن شـاءنْأم 

کـه  فالنی چنان است که هر[هرَه فَعلَ یقْ
تواند بر او چیره شود و بـدو  بخواهد می

  . ]ستم کند
  فصل الطاء

. راندن و دور کردن: طَرَد ـُـ. دطَرْ .طرد
و نیـز  [ الصید زاولۀُیضا مأو . کک: طَرَد

خــود   پیشــۀشــکار کــردن و آن را  
ا تعلَ، الّفعلَ و افْو الیقال منه انْ. ]سـاختن 

فی لغۀ ربـاب انفعـال و افتعـال از    [ۀ یئَد
ــت و   ــان پس ــز در زب ــد ج آن را نگوین

  . ]شیوانا
  .]شده رانده[ و طَرِید بمعنًی مطْرُود

ـ ی: یطْـرُدهم مرَّ فـالن   فالنـی  [ لُّهمشُ
را ) شـتران (گذشت در حالی کـه آنهـا   

  . ]راندمی
اإلبـلَ طَـرْ  طَرَد ـ : دات تُها مـن  ممضَ

ـ . هادت بطَرْرْأم: تهارَدأطْ. یهاواحنَ رَده أطْ
 قـال . راجه عـن بلـده  بإخْ رَأم: السلطانُ

یداً، و ته طَرِتُه، اذا صیرْرَدأطْ :السکیت ابن
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طَرَدو قلت لـه اذْ تَه عنک ته، اذا نَفَی ـبه 
ــا  ــخت  [عنّ ــرد آورده و س ــتران را گ ش
دستور دادم آنهـا را گـرد آورده   . راندم

ــد ــا او را از . و برانن ــاه دســتور داد ت ش
ــد ــرون رانن ــن. شــهرش بی : الســکیت اب

طردته هنگامی اسـت کـه او را رانـده    أ
سازي، و طردته هنگامی است که او را 

دور : تندي از خـود برانـی و بگـویی    به
  . ]ما شو از

یِده، للذي ولـد بعـده، و   یقال هو طَر
ــان ــد األولِ الث ــه  [ی طَرِی ــر ک ــه دو نف ب

نخسـتین  : هم زاده شوند گوینـد  دنبال به
ة کننـد  دومی است، و دومی دنبال ةراند

  . ]نخستین است
القومطَرَد ت :ـزْ أتَیتهم ت علیهم و ج

به قـوم رسـیدم و آنهـا را پشـت سـر      [
  . ]گذاشتم

. کـاروان شـتر  : . شکاري: طَرِیدة
 : چوب که بر دوك و تیر قمار نهند و

  . تراشند، مانند رنده
ــد،  ــوني عرْأطَرِی ــۀ: ج ــت  تن درخ
  . مانده شاخ و برگکژشده و بی
. حمله آوردن بـر یکـدیگر  : مطاردة

رَد له، و ذلـک  تَطْو اس. سانُ الطرادهم فُرْ
ــرْ ــدة ضَ ــن المکی م ــواران [ب ــان س   آن
بـه او نمـود کـه    . ور بر یکدیگرندهحمل
گریزد و ناگاه بـر او حملـه آورد، و   می

  . ]اي ترفند جنگی استآن گونه
: رُاطَّرَد األم. پی یکدیگر شدن: اطِّراد

اسو األنْ. تقام  تَطَّـرِد ـ : هـار کـار  [رِي تَج
جویها در پـی  . استوار شد و پیش رفت

  . ]هم روانند
  . ان صید کنندکوتاه که بد ةنیز: رَدمطْ

  . کوه بزرگ: دطَو .دطو
. طَـوف و طَـوح  : طَود فـی الجِبـال  

در کوههـا سـرگردان و   [مطاوِح : مطاوِد
ــد ــاي دور و دراز و . آواره شـ بیابانهـ

  . ]مرگبار
  فصل العین

عبِیـد و  : ج. بنده: د، خالف الحرِّعب .عبد
باد، مثل کَلْأعد و عیب و أکْبلُب،ب و کَل 

بـ و ع ـ دان، مثل تَم ـ ر و تُم بدان و ران، ع
و القَص داء، بالمبِدا و عبِدان، و عبِدر، و ع

عبـد، عنـد األخفـش،    مو ع ،دوداء، بالمب
بعضـهم   و منـه قـرأَ  . ف و سقُفمثل سقْ

عبد «و بعضهم قرأَ» و عبد الطاغوت«آیه
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الهما باإلضافۀ، و المعنَ»الطاغوتی ، و ک
قـال و لـیس   . خَدم الطاغوت :فیما یقال
جمعٍ، ألهذا بالً النّ فَع جـلٍ،  یع علی فَعم

بی ـذُرٍ و   و هو اسملٍ، مثـل حنَی علی فَع
نــزد اخفــش عبــد نیــز یکــی از [نَـدسٍ  

رو برخـی   ازهمـین . جمعهاي عبد اسـت 
را بـا عبـد و   » و بندگان طـاغوت « آیۀ

دو هم با اضـافه   برخی هم با عبد، و هر
معنـاي   اند، بـه طاغوت، خوانده کلمۀبه 

عبـد جمـع   : اخفـش . فرمانبران طـاغوت 
ل جمع بسته ل بر فَعا وزن فَعنیست، زیر

که عبد اسمی است بـر وزن  شود، بل نمی
  .]فَعل

بـۀ، و   یقال عیودبةِ و العـودبنُ العیب د
اي  بنـده : گویند[أصلها الخُضوع و الذُلُّ 

و اصل بندگی و پرسـتش  . پرستش نیک
ــه درگــاه (یعنــی فروتنــی و خــواري  ب

  . )]خداوند
و . مـذلَّلٌ : طریق معبـد . لیلذْتَ: بیدعتَ

 ـدبعکذلک البعیرُ الم :هران   المبـالقَط نُـوء
راه [السـفینۀُ المقَیـرَة   : و المعبدة. المذَلَّلُ
شــتر گـري کــه  . شــده و همـوار  کوفتـه 

ــنش  ک ــه ت ــه باشــد و ب رکهــایش ریخت

کشــــتی . قطــــران مالیــــده باشــــند
باد و تعاس. بندگی گرفتن به: .]قیراندود

بـاد اعحـدیث . کـک : ت : و رجـلٌ اع ــدتَب
سه نفرند که من دشمن : فرمود[(محرَّراً 
و مردي کـه انسـان آزادي را   ...) آنانم 

  . کک: إعباد و التعبد. ]به بندگی گیرد
ـ : بدهعتَ بداًأخَذَه ع . ـدبو تَع : ـکتَنَس 

به بندگی روي . او را به بندگی گرفت[
  . ]آورد و به آن پرداخت

و . لَبِثَ ما: فعلَ ذلک نْأعبد فالنٌ  ما
السکیت ی ابنکَح :ـ   أُع ی بِـد بفـالن، بمعنَ

ــ ــه، اذا کَأُب ــتدع ب ــه  لَّ ــتأراحت بطو ع 
. را کـرد  دیري نپایید که فالنی آن کار[

ــی خســته و رنجــور شــد،  : گویــد فالن
هنگامی که آسایش او پایان گیـرد، یـا   

  . ]درمانده شده و از کاروان فروماند
العبدة، مثل األنَفَۀ، . خشم و عار: عبد
بِدو ع :فلُ فأنَ«آیه: بوعمروأقال . أنا أو

و ناقـۀ  . ، من األنَف و الغَضَـب »العابِدینَ
ــدةٍ بع نٍذ: ذاتــم ة و ســو ــا . ات قُ و م
از او . ننـگ و عـار  [قُـوةٌ  : لثوبک عبدةٌ

پــس مــن نخســتین   «. عــار داشــت 
، یعنی نخسـتین رویگـردان از   »بندگانم
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شتر نیرومند و ماده. ننگ و عار و خشم
و (ات سست و فرسوده است هجام. فربه

  .)]استواري ندارد
بةُ بن الطَعة  بِدـدبیب و علقمۀُ بـن ع :

  . نام دو مرد
گروهی از مردم دونده به هر : عبادید

صار القـوم عبادیـد و   . کک: عبابِید. سو
 بابِیدقـوم گـروه گـروه شـده و هـر      [ع

. ـمنس: عبادیدي. ]گروه به سویی رفتند
نّه ال واحد لـه، و واحـده   أل: قال سیبویه

  ألـول  فی القیـاس علـی فُععیـل  و فو أل
عچون این کلمه از خـودش  : گوید[الل ف

قیـاس   پایـۀ  بـر واحد ندارد، واحـدش  
  . ]یکی از وزنهاي یادشده در باالست

: عبـادي . هـاي پراکنـده  قبیلـه : عباد
و  قـاموس درست آن، چنانکه در [ ـمنس

  . ]آمده، عباد و عبادي است لسان
یبتصغیر عبد: دع . :نام اسبی . :

  . نام وادیی: دانعبی. نام مردي
ي فـی  أ، »خُلی فـی عبـادي  فاد«آیه

، »در گروه بنـدگان مـن درآي  «[بِی حزْ
  . ]یعنی در حزب من

بعيـ : د بالی ع منسوب س، و د القَـی

رببـ ما قیل ع بو ع ،یقَسبو ع رِيد  یشَـم
منسوب الی عبد الـدار و عبـد الشـمس    

  . ایضا
منسوب الی بطنٍ یقال لهم : العبدي و
ــبنوا یبالــی  النســبۀد، کمــا قــالوا فــی لع
  . ل هذَلیالهذَی بنی

بدانِ فـی بنـی  الع  عبـداهللا بـن   : رٍقُشَـی
ر، و هو قُشَیورۀَ  األعـلَمو عبداهللا بن س ،

  . بن قشیر
ر، بن معاویۀ بن قُشَی عبیدة. العبِیدتان

  . و عبِیدة بن عمرو بن معاویۀ
اس، عبـداهللا  عبداهللا بن عب: و العبادلَۀ

بن عمر، عبداهللا بن عمرو بن العـاص، و  
  . یقال عبداهللا بن مسعود

هـذا مـا لَـدي    «آیـه . آمـاده : عتید .عتد
یدتاین است آنچه نزد مـن فـراهم   «[» ع

  . ]»آمده است
. کـک : تـاد عإ. آمـاده کـردن  : تیدعتَ
و بـراي  «[» لَهـنَّ متَّکَـأً   تَـدت و أع«آیه

  .]»ردآنان بالش آماده ک
   ـدتو ع تَـدآمـاده   ]اسـب [: فـرس ع

هـو  : السـکیت  قـال ابـن  . جهت راندن به
و آن اسـبی  : گویـد [ق الشدید التام الخَلْ
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  . ]آفرینش است سخت نیرومند و درست
أخَذَ عدتَـه  . ساخت و آمادگی: عتاد
ــ و رب. بتَـه و آلَتَـه  أُه: و عتـاده  مـا سوا م
از و بـرگش را  سـ [عتـاداً   مخْالقدح الضَ
بـزرگ را عتـاد    کاسۀگاه هم . برگرفت

  . ]اند نامیده
تـدةٌ و  أع: ج. یکسـاله  لۀبزغا: عتُود

  . غمأُددانٌ فو أصله عتْ. عدانٌ
و لیس فـی الکـالم   . نام وادي: ودعتْ

عرْفلٌ غیره و غیر خع ودر زبـان جـز   [و
) گیاه کوچـک (خرْوع  کلمۀاین کلمه و 

ــول نیامــده دیگــر کلمــۀ عي بــر وزن ف
  . ]است

ــرد ــ .عج جــبک: رَدع ــراء  . س ــال الف ق
جعرَدالم :یانرْالع .قال و کأنّ اسجع م رَد

معجرد یعنی لخـت و  : گوید[مأخوذ منه 
بـرگ   و گویی که نام درخت بی ،برهنه

  . ]از آن گرفته شده است
  . گروهی از خوارج: عجارِدة

  . زن سلیطه: جرِدعنْ
شده  شیر جغرات: عجلد و عجالد .جلدع
  . ]ماست ،شیر بسته و ستبرشده[

  . نوعی از مویز: جدعنْ .عنجد

: عدد و عدید. شمردن: عد ـُـ. عد .عدد
و فالن عدیـد  . هم عدید الحصی. شمار

 ةانـداز  آنـان بـه  [یعـد فـیهم   : فـالنٍ  بنی
فـالن  فالنی از بنی. ها بسیارندسنگریزه

  . ]شودشمرده می
ه فاعدعتَد :معدوداً صار .بـه   و اع تَـد

آن . آن را شمرد، آن هم شـمارش شـد  [
ــه آن   ــاب آورد و بـ ــه حسـ  رويرا بـ

  . ]نمود
المعدودات امسـه  [رِیق أیام التَشْ: األی

  . ]روز از روزهاي پس از عید قربان
وي را براي [هیأَه له : أعده األمر کذا

ــالن ــاده ســاخت ف ــار آم ــ. ]ک تعداداس :
  . آمادگی کردن

ـ  رَةِ هم یتَعادونَ و یتَعددونَ علی عشْ
یدونَ علـی ذلـک فـی العـدد     یزِ: آالف

  . ]هزار است شمار آنان بیش از ده[
و قـد  . ایـام حـیض زن  : ةِعدةُ المرأَ

اعتو انْتَد ،تُها  قَضَتدپس از مـرگ  [ع
ــدة گرفــت، و ه شــوهرش عاش بــه عــد

  . ]سرآمد
ــذْأنْ ــدةَ کتــبٍفَ ع ــۀَ کتــبٍ : ت جماع

ها یا دستورها را امضـا کـرده و   نوشته[
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  . ]به جریان انداختم
: کونوا علی عدةٍ. ساز و ساخت: عدة
ــاد ــید هآم ــه  . باش ــش و من ــال األخف ق

ي جعلَـه ذا  أ، »جمع مـاالً و عـدده  «آیه
 ددگـرد   مـالی «: گویـد از آن اسـت  [ع

  . ]»آورد و آن را شمارش کرد
دو پهلـوي  [زین  دفتۀموضع : معدان

جـا  اسب که دو سوي زین بر روي آنها 
  . ]گیرد

ــدعبــن . پــدر عــرب: م ــدعو هــو م
و عند سیبویه المـیم مـن نفـس    . عدنان

عـ الکلمۀ، لقولهم تَم عـلَ فـی   تَمفْ ۀدد، لقلَّ
و أیهم یـا بـزِ  تَزَ: دد الرجلُو تَمع. الکالم

و . علی عیش معـدّ  برَصو تَأ الیهم سبنَتَ
شـنوا  شَواخْ :)رض(قال عمر بن الخطاب

عواو تَمدفیـه قـوالن   :بوعبیـدة أقال . د :
یقال هو من الغلَظ، و منه قیل للغُـالم اذا  

ددوا، و یقال تَمع. ددقد تَمع: شب و غَلُظَ
ـ  أ هوا بعي تشـبشِی و کـانوا أهـل    م ،ّـدع

 فـی الم لَظو غ ي فکونـوا  أعـاش،  قَشَف
ــ عمــثلَهم و دمــنع ــمِ وا الت جالع و . و زِي

علــیکم : هکـذا هــو فــی حــدیث آخــر 
بباللدعۀِ المـۀِ سقـال الکسـائی و فـی    . ی

 نْأخیـرٌ مـن    ديع بالمعیمستَ نْأ: المثَل
ما خُفِّفـت  و انّ، و هو تصغیر معديٍّ. تَراه

الدال استثقاالً للجمع بین التشدیدمـع   نِی
ـ  رَب للرجـل الـذي لـه    یاء التصغیر، یضْ

و ذ ــیت ــص ــاس، اذا رکْ ــی الن ــه أَر ف یتَ
ازیررْدم آتَه ت]  ـدعنزد سیبوبه میم در م

ــه دلیــل اینکــه  از خــود کلمــه اســت، ب
تَمعدد، و به این دلیـل کـه وزن   : گویند

فْعمـرد بـه   . لَ در زبـان انـدك اسـت   تَم
معـد درآمـد، یـا بـه آنـان       قبیلـۀ لباس 

شـان را  نسبت داده شد، یا روش زندگی
خشـن بپوشـید و   : دوم خلیفـۀ  .برگزیـد 

ایـن  : ابوعبیـده . چون معد زندگی کنیـد 
ــا دارد ــه. کلمــه دو معن ــاي  یکــی ب معن

سختی و ستبري و دشواري است و بـه  
: وینـد کودك چون جوان و درشت شد گ

جــوان و ســتبر شــد و نرمــی و نــازکی 
دیگر اینکه زندگی . کودکی از او رفت

سـازید و از آنهـا   نمونـه  مردم معـد را  
پوشـی و  خشن شیوةپیروي کنید که به 

ــدگی   ــی در زن ــتی و سختکوش تنگدس
پس ماننـد آنهـا شـده و    . شناخته بودند

پوشــی  شــادخواري و نــرم و نــازك  
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: یث دیگـر حد. ایرانیان را کنار بگذارید
   ـدعبر شما باد پوشش و لبـاس مـردم م .

ــائی از معیــدي : در مثَــل اســت : کس
و آن مصــغّر . بشــنوي بهتــر کــه بینــی

معــدي اســت و دال آن بــراي ســنگینی 
تلفظ دو تشدید بـه همـراه یـاء تصـغیر     

را بـراي  سـخن  ایـن  . مخفَّف شده است
کســی آورنــد کــه میــان مــردم نــام و 

ــیآوازه ــر او را از  اي در داده، ولـ اگـ
نزدیــک ببینــی، دیــدارش را خــوار    

  . ]شماري
دآبـی کـه سـپري نشـود، چـون      : ع

: . دادأعـــ: ج. چشــمه و ماننـــد آن 
: صٍانّه لَذو عدّ و قب. بسیاري از هر چیز
  . خداوند جمع بسیار

درد مارگزیدگی بعـد از تمـام   : عداد
: ۀُعسه اللَعادتْ. مقصور منه العددو . مدت

نّ مـن لُـدغَ اذا   أو ذلـک  . ه بعدادذا أتَتْا
تتم نَله سۀٌ اهتاج مـا : حدیث. به األلَم 
ــ ــۀُ خَیأُکْ تزالَ ــادنی، فهــذا أوانُلَ ــرَ تُع ب 

تقَطَع رِيأبا. هالثری دادیتُه عمرَّةً فـی  : لَق
: بـه  . یـوم العطـاء  : یوم العداد. رهالشَ

ـ . مس من جنونٍ یعـد  : همعـداد ی هو ف

رنینُهـا، و هـو صـوت    : القوس . معهم
یوانُـه  د: فـالن  ه فی بنـی  فالنٌ . الوتَر

ــدیوان  ــد مــنهم فــی ال عدرد [معهــم و ی
. مارگزیــدگی دوبــاره بــه او بازگشــت

چنانکـه هرکــه را مــار گزیــده باشــد و  
سالی بر آن بگذرد، درد آن دوبـاره بـه   

 لقمـۀ رنج  همواره: فرمود. وي بازگردد
گردد، پس این رنـج  خیبر به من باز می

پشـتم  ) آن لقمه(مانند هنگامی است که 
ــت  ــوراك  (را شکسـ ــه خـ ــاره بـ اشـ

زهرآلودي اسـت کـه یهودیـان پـس از     
چیرگی مسلمانان بر خیبر بـراي پیـامبر   

بـیش از آن   کوچکی لقمۀآوردند و او 
و رنج آن و چشیده برگردانید برنگرفت 

). زرگ با وي بـود تا پایان زندگی آن ب
زیـرا مـاه در   (بار دیدم او را ماهی یک

). بار بـه منـزل ثرّیـا درآیـد    هر ماه یک
و آن روز آدینـه  (روز دهش و بخشش 

در او ). و دو عیـد فطــر و قربــان اســت 
او از گروه آنـان  . اي دیوانگی استپاره

آواز . شـود است، و از آنان شـمرده مـی  
نی فال. آن چلۀکمان، یعنی بانگ زه یا 

فالن است، یعنی نـامش در   از شمار بنی
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به همـراه آنـان   ) مزدبگیران(همان دفتر 
  . ]نوشته شده است

علی عدانِ فالن، و عـدانِ   ذلککان 
ـ : فالن هآن چیـز در  [ده و زمانـه  علی ع

  . ]روزگار و زمان فالنی بود
ـ  . عرُود .عرد  برآمـدن و بلنـد  : عـرَد ـُـ

  . شدن نبات و دندان
  .]چیز سخت[ب صلْ: دشیء عرْ

ــراد ــاهی: ع ــرادة. خوشــبوي[ گی ع :
   .]کک

: رٍخَی عرادةِ هو فی. ملخ ماده: عرادة
ـ   حـال و روزش خـوب   [ر فی حـال خَی

  . نام اسبی . ]است
ــرّادة ــت : ع ــیآل ــر از  جنگ خردت

  . منجنیق
ـه  [گریختن : ریدتَعرْنـن قع رَّداز : ع

  .]برابر هماوردش گریخت
ق بسفرجل حلْو هو م. ترس: ددعرَنْ

  . ]و آن پیوسته به باب خماسی است[
سیبویه یکَح: ـ تَو ـ غَ: درٌ عرُنْ و . یظل

 چلۀزه و : گوید[ج یرُه من الکالم تُرُنْظنَ
ماننـدش در زبـان،    .عرُنْد یعنی سـخت 

  . ]تُرُنْج است کلمۀ

. بـدخویی و جنگجـویی  : بـدة عرْ .عربد
  . عن: بِدفهو معرْ
ماري که دردمد و : غَدبد، مثال سلْعرْ
  . نگزد

ما جـاء   دو هو أح. زر: جدعس .سجدع
ذَو من الرباعی بغیر حرف یآن یکـی  [لَق

هاي چهارحرفی است که در آن  از کلمه
هیچ حرفی که بـا کنـاره و نـوك زبـان     

  . ]شود نیست گفته
: . نـــام موضـــعی : جدیۀعســـ

جهت  شتران که به: . برنشستنی ملوك
  . نُعمان بن منذر بیاراستندي

: عصود. پیچیدن: عصد ـِـ. دعص .عصـد 
  . مردن

وقت مـردن گـردن    شتر که به: عاصر
  . پیچد

و هو نوع مـن الطعـام   . بتابه: عصیدة
  . ]اي حلواي خرماگونه[

قَعـ  واو صفی عـ  : واد رٍفـی أم ـ ع یم ظ
   .]گرفتار دشواري بزرگی شدند[

تــلُ  جــاء ــاذا ر: عصــاوِیداإلب ک ب
کـه   شتران آمدند درحـالی [بعضُها بعضاً 

برخی از آنها بـا زانـو برخـی دیگـر را     
  . ]راندندمی
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: و فیـه أربـع لغـات   . بازو: عضُد .ضـد ع
عضُد و عضـد، مثـال حـذُر و حـذر، و     

  . فف و ضُعد، مثال ضَعد و عضْعضْ
بـر  : . دادن یاري: عضَد ـُـ. دعضْ

ـ  عضَد. بازو زدن قطعتُـه  : ت الشـجرَ ـِـ
عضَدبالم .عفهو م ضَدو ع درخت را [ضُود

  . ]بر بریدم با داس درخت
کــردن  یــاري[معاونَــۀ : معاضَــدة

  . ]همدیگر را
اعبهتَضَد ت :تعنت بهاس .  الشـیء :

. از او کمک گـرفتم [جعلته فی عضُدي 
  . ]م گرفتمآن چیز را در بازوی

عر داس درخت: ضَدمب . : ةمـارمهر 
اي که آن را از پشت سـر  مهره[بازوبند 

  . ]افعی درآورند
خرمابنان بـر دو   رستۀدو : عاضدان

  . لب جوي
خرمـابن کـه دسـت بـه وي     : عضید

  . که دست به وي نرسد آن: جبارة. رسد
شتر که بازوي ناقـه گیـرد و   : عاضد

  . خواباند
ــدأع ــکبا: ضَ ــازو ری ــادي. ب : عض
  . بازو سطبر

ةٌیدضع دست که بازو کوتـاه دارد : د 
  . ]یا اینکه بازوي ستبري داشته باشد[

الحوضِأع سـنگهاي گرداگـرد   : ضاد
ه من والَیما یشَد ح: کلِّ شیء . حوض

آنچه گرداگرد هر چیـزي  [ناء و غیره البِ
  . ]را استوار سازد

  . وي دردو باز: عضادتا البابِ
عضد البعیرُ . درد بازوي ستور: عضَد

  . ]بازوي شتر درد گرفت[
. اي که علَم بر بازو داردجامه: معضَّد

ــدةٌ ــل معضَّ ــازوداغ کــرده: إب . شــتران ب
  . داغ بازو: عضاد

رسـیدن   خرما کـه بـه   ةغور: معضِّدة
  . نزدیک باشد

عیدیـ بقلـه کـه آن را طَرْ  : ض قُوق خَشْ
مزه از  گیاهی تلخ. طلخ چکوك[خوانند 

هـاي بسـیار زرد کـه     سبزیها با شـکوفه 
  . ]ستوران آن را خورند

ــرَّد .ردعطــ  نــاء بِ. یــوم . دراز: عطَ
  . ]ساختمان بلند. روز دراز[

اي قبیلـه : . کوکبی معروف: عطارِد
  . کوچک از تمیم

و هـو  . شـتاب  رفـتن بـه  : عطَود .عطـود 
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لْمه به بـاب پـنج   پیوست[ ق بالخماسیح
  . ]حرفی است

ت البیع و العهـد و  عقَد. بستن: دعقْ .عقد
ـ  بو الح لَ، فانْالنکاح  قَـدبیـع، پیمـان،   [ع

پیوند زناشویی، و ریسمان را بستم، آن 
عقَـد  . سطبرشدن مایع . ]هم بسته شد

الرُب :  یـدقشـیره سـفت و   [غَلُظَ، فهو ع
قـال  . تُه بمعنًیتُه و عقَّدقَدأع. ]ستبر شد
: یقال للقَطران و الرُب و نحـوه  :الکسائی

أعتُه حتی تَقَدع  آن را جوشـاندم تـا   [قَّـد
ــد  ــتبر ش ــار: کســائی. ســفت و س  ةدرب

هـا و ماننـد آنهـا    میـوه  ةکتیران و شـیر 
  . ]جوشاندمش تا سفت شد: گویند

جبِرَت یده علی . عقَد: ج. گره: عقْدة
اش کـج  دست شکسـته [ علی عثْمٍ: عقْدةٍ

. آب و زمـین : . ]و بد جـوش خـورد  
 :ثَـل . ناك و نخلستان جاي درختم :

یـرُ  یط نّـه ال أل. آلَف مـن غُـرابِ عقْـدةٍ   
زیـرا  . زار خوگرتر از کـالغ بـه سـبزه   [

 : یقال. کالغ چنین جایی را رها نکند
قَــدطُ الکثیــرُ . مــن العة، أي الحــائقْــدالع

: العقْـدة . عقـاد : ج. انبوه نخلستان: النخلِ
از اینجا بود کـه  . آبادي داراي نخلستان

اعتمـاد،   شایسـتۀ هرچه اسـتوار بـود و   
   .]عقدة نامیدند
ــت ــد تَحلَّلَ ــ: هعقَ ــغَ نَکَاذا س به ضَ

  . ]خشمش فروکش کرد[
  . مروارید رشتۀحمیل و : دعقْ

: قَدأع. گرفتن زبان گره: عقد ـَـ. عقَد
. نشسـته  بـرهم  ةو نیز تود. کک: دعق. نع

عمـرو عقَـد و    و عند ابی. واحدها عقدةٌ
  . عقَدةٌ کالهما بالفتح

ــیعتَ ــلُ و الخَ ــد الرم ــاقَّ . طُ و غیرهم
: قَّـد عکـالم م . وطٌ معقَّدةٌ، شدد للکثرةیخُ

 ضغَمنخ در رشتۀریگ توده شد، و [م 
ــد  ــم پیچی ــته. ه ــیار  رش ــخ بس ــاي ن ه

  . ]سخن پیچیده و گنگ. پیچیده درهم
اعــی ــد ضَ ــاالًتَقَ ــاتَاقْ: عۀً و م  . ناه
اشْ: الشیءو ص تدلُب . تَ: کذابه لْقَّنَ بقَی

آن چیز . آب و زمین و ستور را گرفت[
بـه آن بـاور کـرد و    . بسته و سخت شد

  . ]دل یقین نمود به
علیس له م ـ : قُـود  اندیشـۀ [يٍ د رأْعقْ

  .  ]ارداستواري ند
تَعاقَـد القـوم فیمـا     .معاهـدة : معاقَدة

پیمـان  [ تَعاظَلَت: تَعاقَدت الکالب. بینهم
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سگان بـر  . قوم با هم پیمان بستند. بستن
  . ]سر هم ریختند

ـ  . جایهـاي بسـتن  : معاقد ی فـالن منِّ
عاإلزارِم دق :رادرْبه قُ یالم فالنی [ ۀِلَزِنْب

  . ]ستبه من خیلی نزدیک ا
 الکَـرَمِ، و   فـالن  . معاقد: عقید

فالنی سرشتی جوانمرد، . پیمان هم[م اللُؤْ
  . ]یا فرومایه دارد

او گـویی   دنبـۀ گوسپندي که : داءعقْ
  . گره بسته است

أعالکَلْ: قَدج ،بعماً له معروفاً، لوه اس
نامی شـناخته بـراي   . سگ[قاد ذَنَبِه عالنْ

  . ]دمش ةردلیل پیچ و گ سگ، به
: ج. انگـور  خوشـۀ : قـاد عنْ= قودعنْ
  . عناقید

اي که دم خود را گره کند، ناقه: عاقد
: . و آن عالمت آبسـتنی باشـد از وي  

  . گرداگرد چاه
عةُ القَراناقۀ ماستوارپشـت  ناقـۀ : قُود .

  . کک: دجملٌ عقْ
  . بن زبان: عکَدة .عکد

الضَــب ــد کنَ: عــم ــ. س کةٌناقــۀ عد :
شـتر   مـاده . سوسمار درشت شـد [سمینَۀٌ 

  . ]فربه
خـاثرٌ، بزیـادة   : ن عکالد و عکَلـد بلَ

الم افـزوده  . شیر بسته و ستبرشده[الالم 
  . ]است
ــ .علــد ــلْ: دعلْ ص ســخت[ب[ . : پــی
  . گردن

: ج: . سطبر از هـر چیـز  : يدعلَنْ
  . کک: ديجملٌ علَنْ. عالند

مقال ابوالسعید :ـ اع دي الجمـلُ و  لَنْ
ـ : ديلَنْاکْ شـتر  : گویـد [تد اذا غَلُظَ و اشْ

  . ]درشت و نیرومند شد
ود العنُقِ هو علْ. دراز و بزرگ: ودعلْ

  . ]او درازگردن است[
ـ أح: یت الصـبِ هدعلْ .لهدع ه  نْسـذاءت غ
  . ]خوراك کودك را نیکو کردم[

ـ . ستون خانـه : عمود .عمد : لَّـۀ ع القجم
ةأعدالکثـرة  . م و جمـع :  ـدمو ع ـدمع .

سـطَع  . خباء معمد. »فی عُمُد ممددةٍ«آیه
 بهم با فتحـه و هـم بـا ضـمه     [حِ الص

. »در ستونهایی برکشـیده «: خوانده شده
  . ]سپیده سرزد. دارچادر و خرگاه ستون

: عمـادة . نث=مذ. بناهاي بلند: عماد
لُـه  زِنْیـلُ العمـاد اذا کـان م   هو طَوِ. یکی
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عمرَیزائهنگامی بلند است  خانهاو [ه لَماً ل
ــه ــه خان ــدگانش ک ــراي دیدارکنن اش ب

  . ]آشکار باشد
مـِـ. دع دمو هـو  . آهنگ کـردن : ع

. ت لـه ت له و تَعمـد عمد. نقیض الخَطاء
ـ  مفعلت ذلک ع  ـیـ داً علـی ع منٍ، و ع د

یو یقین بِ: نٍع ّآن . آهنگ آن کـردم [جِد
کـار را از روي راســتی و یقـین انجــام   

ت الشـیء  عمد. ستون نهادن: . ]دادم
. تَمـد علیـه، فقـام   تُه بعماد یعأقَم: عمدفانْ
أعدلْ: تُهمعـداً   جمبـراي آن  [ت تحتَـه ع

چیز ستون نهادم تا بدان برپا ایسـتد، آن  
. ]ایه و ستون نهادمزیر آن پ. هم ایستاد

 :ه  . گران کردن بیماري کسی راـدمع
فَ: المرضهدح . عرجـل م  یـدمو ع مـود :

بیمــاري او را گرانبــار و [هــده العشــقُ 
مردي کـه عشـق بنیـادش را    . الغر کرد

  . ]ویران کرده باشد
و منـه  . جب منهأع: مد من کذاا أعأنَ

. د قَتَلَه قومـه مد من سیأع: لهج یقول أبِ
ي ألٍ محـقٍّ،  مد من کَیأع: و العرب تقول

من از آن در شـگفتم [علی هذا  هل زاد .
در شـگفتم از  : ابوجهل گفتۀاز آن است 

تازیـان  . مهتري که قومش او را کشتند
راسـت و   پیمانـۀ در شـگفتم از  : گویند
  . ]درست

ـ  : نهحملَه علی عمود بطْ رهعلـی ظَه .
مالقوم و یع دمهمعهم : ودداو را بر [سی

  . ]مهتر و پیشواي قوم. پشت خود برد
مةعآنچه بر وي اعتماد کنند: د.  
اعدعلیهتَم اتّکَأْ: تت .   علیه فـی

. بر آن تکیه کردم[ت علیه فیه اتّکَلْ: کذا
فالن کار را به او واگذار کرده و بـه او  

  . ]اعتماد کردم
ـ عمد . عمد و . شـدن خـاك   تـر : ـَـ

قَّـد  عذلک اذا قبضت علـی شـیء منـه تَ   
واجه تمعتون نُدم .ثَرًي عدبعیـر  . نـع : م

ـ  فَضَـخَ اذا انْ: عمد و عمـد البعیـرُ   لُ داخ
ـ سنامه مـن الرُ  ـ رُوب و ظـاه کُ ه صیح ح

چون مشتی از خـاك کـه بـارانش تـر     [
کرده و از تري بـه هـم چسـبیده باشـد     

شتري کـه درون کوهـانش از    .برگیري
سواري دادن آسیب دیده باشـد ولـی از   

غَضـب  : عمد علیه. بیرون درست بنماید
  . ]علیه

 و ، و شَأْفرس . دراز: عمرَّد .عمـرد 
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ــا  [ ــار دراز ی ــد و دراز، و مه ــب بلن اس
  . ]همت بلند

عنَد . از راه برگشتن: عنَد ـُـ. عنُود .عند
ناقـۀ  . عنه، فهو عنُـود عدلَ : عن الطریق

نُودالتی تَرْ: عی ناحعج. ۀًی : نُداز راه [ع
شتري که تنها در سـویی   ماده. بازگشت

  . ]بچرد
، و هـو  قَـأْ یرْ و لـم  سـالَ : قُعنَد العرْ

رگ خون آمد و خونش بند [قٌ عاند عرْ
نشد، و آن رگی است که خـونش روان  

  . ]باشد و بند نیاید
فی أع نَدهقَیأتْ: ئعب عپـی [ه بعضاً ضُب-

  . ]باال آورد) آنچه خورده بود(درپی 
ی وسطاً، ال عنَداً شمهو ی. کرانه: عنَد

  . ]کرانه رود، نه برراه می نهاو در میا[
برخالف حـق کـاري   : عنَد ـِـ. عنُود

رد کـردن حـق و ســتیهیدن   : . کـردن 
نَّد و عنُد، ع: ج. نع: عاند و عنید. باطل به

  . مثل راکع و رکَّع، و رغیِف و رغُف
ــاد ــدة و عن ــده. ســتیهیدن: معانَ : عانَ

  . ]با او ستیزه کرد[عارضَه 
ــ طَعــد نــپ و  : نٌ ع ــزه زدن از چ نی

قُ، نِ الولْأخَف الطَع :بوعمروأقال . راست

تـرین نیـزه   آهسـته : گوید[و العائد مثلُه 
  . ]ند مانند آنزدن ولْق است، و عا

و هی ظـرف  . نزد: دد و عنْد و عنْعنْ
ط و د الحائیقال عنْ. فی المکان و الزمان

نّها ظرف غیرُ مـتمکِّن، و  أا عند اللیل، الّ
ـ  ـ و د. دك واسـع، بـالرفع  الیقال عنْ لَخ 

ـ  علیه من حروف الجرّ منْ حها، کمـا  ود
ن دخلتـ «آیـه . علی لَد مـن  مـۀً  ا رحالّ

ت و الیقال مضَـی . »من لَدنَّا«، و »دناعنْ
رَي بها، و قد یغْ. کالی عندك، و الی لَدنْ

آن ظـرف  [ه ي خُـذْ أعندك زیداً،  :تقول
کنار دیـوار  : گویند. مکان و زمان است

و هنگام شـب، جـز آنکـه ظرفـی غیـر      
نزد تـو فـراخ   : جملۀمعرَب است، و در 

ــو    ــدك را مرف ــت، عن ــاور اس ع و پهن
از حروف جرّ، تنها منْ بـر سـر   . نسازند

جـز  «. آن درآید، چنانکـه بـر سـر لَـدنْ    
ایـن  . »از نزد مـا «و » رحمتی از نزد ما

دو کلمه را با حـرف جـرّ إلَـی بـه کـار      
. گذشتم به سوي تو: گویندنبرده و نمی

گاه هم از باب إغراء است و برانگیختن 
زید را بگیـر  : گویی می. کسی به کاري

  . )]فعل است این معنا اسم که به(
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 و مـا . بـد : ددلَنْدد و معما لی منه عنْ
وجدعالی کذا م ـ ت ـ : دداًلَنْ از آن [یالً بِس

بـه آن نیـابم یـا    راهـی  . اي نـدارم چاره
  . ]نیافتم

ـ . دةد و عوعو .دعو . بازگشـتن : عاد ـُـ
عاد لـه بعـد مـا     :یقال. مدد أحالعو: مثَل

ــ کــان ــه أع بازگشــت بهتــر و [رَض عن
بـدان برگشـت   : گوینـد . تر اسـت ستوده

  . ]پس از آنکه کناره گرفته بود
  . آن جهان: . بازگشت: معاد

  . بیمارپرسی کردن: عاد ـُـ: عیادة
. عـاد و عـادات  : ج. معـروف : عادة

  . مثال ساعۀ و ساع و ساعات
ه و اعه و تَعادتادهعدعادت کرد او : و

بـه الصـید   کَلْ عود. ]ن خو گرفته آب[را 
ســگش را بــه [عــادت کنانیــد : فتعــوده

شکار آموخته کـرد، آن هـم بـدان خـو     
  . ]گرفت
اسده  تَعفأعـاد ـ : تُه الشـیء نْألته أَس 

یاًیفعلَه ثان.  
و . یـقٌ لـه  مط: فالن معید لهذا األمـر 

یضا هو الفحلُ الذي قد ضَـرَب مـرّات   أ
ــار را   از او[ ــاره آن ک ــا دوب خواســتم ت

فالنی کاردان این کـار  . کند، او هم کرد
نیـز شـتر نـري کـه     . و بر آن تواناسـت 

  . ]شتر برجهد بار بر مادهبتواند چندین
ــاودة ــار  : مع ــه اول ک ــتن ب . بازگش

ـ ی نّـه ال جاع معاوِد، ألالشُ م ـراسلُّ الم .
ـ : ۀِلَبالمسأَو عاوده . ه الحمیعاودتْ لَه أَس

دالور بازگردنده اسـت،  [مرّةً بعد أُخْرَي 
زیرا وي از سـختی و دشـواري جنـگ    

پرسـش را  . تبش بازگشت. نشود خسته
  . ]درپی از او پرسیدپی

اذا : تَعاود القوم فی الحرب و غیرهـا 
هـر یـک از   [به یقٍ الی صاحرِعاد کلُّ فَ

آن قوم در جنگ، و جـز آن، بـه گـروه    
  . ]خود پیوست

ــو ةعــک : اد ــام ی ــارخورده و  طع ب
  . بازآورده
وادع :دع .مثل نَزالِ و تَراك .دفانّ  ع

ــواداً ح ــدنا ع ــلــک عن ناًس : ــب ــا تُح م
. فـرود آي، و رهـا کـن   : مانند. بازگرد[

بازآ کـه نـزد مـا بیـابی آنچـه دوسـت       
  . ]داري

هــذا . ســود: . بازگردنــده: عائــدة
علیـک أع دأنْ: و ـ  : فَـع حٍ و فْفـالن ذو ص
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این به سود تو [طُّف عوٍ و تَفْذو ع: عائدةٍ
ــت ــان   . اس ــده و مهرب ــی درگذرن فالن

  . ]است
ــوراه دیرینــه: دع . :مهتــر قــدیم .
دــود س  : مهتــري و ســروري [قــدیم
سال آنچه از بازل  کالن شتر: . ]دیرین
: ج. در گذشته باشد ]از بلوغ[لف و مخْ

وةعد .وةعنث: د .البعیرُقد ع دثَل. وانْ: م 
سـال   شتر کـالن [الً ه ثقْد فَزِدجرَ العوجرْ
اگر از گلو آواز برآورد، بـارش را  . شد

آورنـد   را بـراي کسـی    سخناین (بیفزا 
که چیزي از کفـش بیـرون نـرود، و بـا     
پیگیري و پرسـش پیـاپی چیـزي از او    

یـک مـوي از خـرس کنـدن     . کنده آید
: زاحـم بعـود أو دع  : مثَل. )غنیمت است

پیر را بگزین اندر کارزار، نه جـوان را  
تا نگردد کار زار، یعنی در نبرد اندیشه 
ــا زور   و شــناخت پیــران بهتــر اســت ت

: بدئـه علـی  فَعلَه عـوده  . بازوي جوانان
رجـع عـوداً   . کار خود را از سر گرفـت 

ءدنرفته بازگشت: علی ب[.  
. ربـاب :  .یـدان ع: ج. چوب: عود

 :بوي خوش .  

ع(قوم هود قبیلۀ: عاد .(عادقدیم: ي .
هـو  رِما أد عـاد النـاسِ هـو  أ: ي أي ي، 

دانم او کیست، یعنی چگونـه  نمی[غص 
  . ]و پدرش کیست آدمی است

باز آید از اندیشه و جـز   هرچه: عید
جمـع  . أعیـاد : ج. جشن اهل اسالم. آن

فی الواحد، و  بالیاء و أصلُه الواو للزومها
یقال للفرق بینه و بین أعو . الخَشَـب  واد

با یاء جمع بسته [ید شَهِدوا الع: قد عیدوا
شده، حال آنکه اصل آن بـا واو اسـت،   
ــز   ــدش واو دارد، و نیـ ــرا در واحـ   زیـ

دلیل آن اسـت  اند جمع آن با یاء بهگفته
تا میان آن و أعواد که جمع چوب است 

ـ  . فرق گذارند د رسـیدند و گـرد   بـه عی
  . ]عادنی عادتی: عادنی عیدي. آمدند

نـام  : عادیاء، علـی فـاعالء، ممـدود   
ر هناك کَذْو هو من باب المعتلّ ی. مردي

-و آن از باب معتل است که در همـان [

  . ]جا از آن سخن خواهد رفت
یخرمابنان دراز: دانُع .ییکی: دانۀٌع .

النَ، و اذاهذا اذا کان فَع عاالً، فهو کان فَی
بـر وزن  اگـر  این اسـت  [من باب النون 

فَعالن باشد، ولـی اگـر بـر وزن فَیعـال     
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  . ]باشد، از باب نون خواهد بود
: کان فی عهد فالن. زمان: دعه .عهد

: . ]در روزگار فالنی بـود [فی زمانه 
ـ علَی عه. سوگند: . زنهار علَنَّ فْأَد اهللا لَ
-گمان چنـین  بیدا که سوگند به خ[کذا 

. امان و نگاهداشت: . پیمان: . ]کنم
 :اندرز . :  منزلی که همیشه بـه وي

. بازگردنـد از هرکجــا کــه رفتــه باشــند 
عدمکک: ه . :باران سپس باران دیگر .
عهِـدت األرض فهـی   . عهاد و عهود: ج

بـر زمـین   [فهی ممطورةٌ  مطرَت: معهودةٌ
درپـی   ، پس آن پـی  دباری  پیوسته باران

  .دالعه: دانالعه. ]خورده است باران
هِدالیـه ع ت :أو ـیـ  . تُهص تُقَّ و منـه اشْ

هکْالعالذي ی الةِ دللو به او سـفارش  [تَب
از آن ). بـا او پیمـان بسـتم   : نیـز (کردم 
) از ســوي پادشــاه(فرمــانی کــه : اســت

  . ]براي فرمانداران شهرها نویسند
هةعـ   نبشـتۀ : د کاغـذ  [ي رَبیـع و ش

رك مـا أد : دة علیـه العه. ]خریـدوفروش 
ــ  فإص كرــن د ــه م ــه فی ــر [الحه علی ه

ــایی در آن  ــاال(نارس ــود  ) ک ــت ش یاف
. تـاوان : . ]درست کردن آن بر اوست

ـ  رفی األم ]    در آن کـار تـاوان اسـت
اگر درست انجـام نشـود، تـاوان    یعنی (

ــه . سســتی: . )]دارد ــی عقل در [ ف
ــرَد ــت   شخـ ــایی اسـ ــش (نارسـ عقلـ

ال  :عهـدةَ  ال. )]دارد سـنگ بـر مـی    پاره
جۀَرأبِ. عیعهی ال علَسةَک المد :  لَّستَـتَم
گونه به تـو   این[إلی  عجفلت فال تُرْو تَنْ
تـاوان، یعنـی اگـر سـالم      فروشم بی می

  . ]نبود تاوانی بر من نیست
عدیده و شناخته: هودم .  

هِدن کذاتُه بمکاع :ـ . یتهلَق هي بـه  عد
ـ  لْع: یبرِقَ او را در [ی بـه  مـی و معرفت

شـناخت مـن از او   . جا دیدار کردم فالن
  . )]ام تازگی او را شناخته به(تازه است 
ي أیمان، د من اإلانّ کَرَم العه: حدیث
رعایۀَ المة ونگاهداشت پیمـان : فرمود[د 
  . ]از ایمان است و دوستی
. تازه کـردن : . مار داشتنبی: تعهد

و هـو  . یعتت ضَـی هدعت فالناً، و تَهدعتَ
نّ التَعاهـد  تُـه، أل من قولک تَعاهد حصأفْ
عهـده  تَو فـالن ی . نِینَما یکون بین االثْانّ

از فالنـی نگهـداري و   [یجـدده  : عصرْ
بــه آب و زمیــنم   . پرســتاري کــردم  
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یواتر از آن این سخن ش. رسیدگی کردم
است که در باب تفاعـل بگـویی، زیـرا    

ــان دو ســوي اســت  ــد می ــی . تَعاه   فالن
  . ]شوددرپی به صرع دچار میپی

، یعنی ]دهنده گزیت[ گزیدگر: معاهد
یمذ .  

ـ رْقَ. زمـان هم: . پیمانهم: عهِید ۀ ی
ـ   دقَ: عهِیدةٌ هطَوِیمۀٌ أتَـی علیهـا ع یـل  د

که روزگـاري  اي دیرین شهر یا دهکده[
  . ]آن گذشته باشد دراز بر

هِدکـه تعاهـد والیـت و     آن: رجل ع
  . ]کارگزار[کارها کند 

  فصل الغین
: ج. گوشـت  ةگـر : غُـدة و غُـددة   .غدد
  . طاعون شتر: البعیر . غُدد

  ـدغالبعیرُ، فهـو م ةٌ  : أغَدبـه غُـد . 
إبلَ: القوم ةُ  أصابتهـم الغُـد . :َـ غ ضب 

ــاعو[ ــترط ــتري  . ن ش ــاعون ش ــتر ط ش
شتران قوم دچار طاعون شـتري  . گرفت
   .]خشمگین شد. شدند

دغغـداد . بانغَضْ: مـ الغَ کثیـرُ : م  بِضَ
  . ]برافروخته از خشم. خشمگین[
ـ . غَرَد .ردغ گردانیـدن آواز در  : غَرِد ـَـ

غَـرِد  . انگیز کـردن آواز را  حلق و طرب
 ،و تَغَرَّد رُ، غَرَّدپرنـده آواز  [ یبمعنًالطائ

  . ]خواند
ــرْ ــماروغ  : دغ ــوعی از س ــارچ [ن ق
. د و قـرَدة مثل قـرْ . غرَدة: ج. ]خوراکی

ـ واحد الغـرَدةِ مـن الکَ   :قال الکسائی ةِأَم 
ةٌ و غَـرْ . هـو بـالفتح   :و قال الفراء. غَرَدد
د، دةٌ و غـرْ ر، و غـرْ رَة و تَمد، مثل تَمغَرْ

بمثل تبو ال. ننَۀ و ت    ،ـرادمنهمـا غ جمـع
کسـائی غَـرَد را   [مثل کـالب و ذئـاب   

جمـع هـر   . داند و فراء غَـرْد را واحد می
ـ . ]دو نیز غراد اسـت  : ج. کـک : رودمغْ

  . مغارِید
کـه  آن[لب لُو و یغْالذي یع: ديرَنْمغْ

  . ]آید برتر شده و چیره 
ــاغْ ــه: داءرِنْ ــنام  ب ــر و دش زدن و قه

ـ اغْ. فراگرفتن بـه خشـم و   [ا علیـه  دورَنْ
  . کک: تَوالَنْاغْ. ]دشنام گرفتند و زدندش

قَدةٌ مرْ: قَدبقیع الغَرْ. درختی: قَدغَرْ .غرقد
  . ]گوري در مدینه[بالمدینه 

  . نیام شمشیر و کارد: دغم .غمد
ـُـ. دغَم دمص: غَم .دغَم  السـیف ت

مـود  فهو مغْ. دهجعلته فی غم: تُهمدو أغْ
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ــدمغْو  ــال . م ــدأق ــانِ :ةبوعبی ــا لغت  هم
. شمشــیر را در نیــام کــردم[فصــیحتان 

  . ]شیوایند کلمهدو  هر: گوید
ت مدغَتَ. غَمرَه بها: برحمته مده اهللاُغَتَ

ــتَرْ: فالنــاً سمــا کــان منــه و غَطَّی ــه ت تُ
آنچـه از  . رحمت فراگیرد خداوندش به[

  . ]او بود فروپوشانده و پنهان داشتم
نّـه  أفیـه، ک  دخـلَ : تَمد فالنٌ اللیلَغْا
صار غمد له، کمـا یقـال  کال: عراللیـلَ   اد

فالنی به شب درآمد، گویی شب چون [
شب را چون : مانند. نیامی در برگرفتش

  . ]تن کرد زرهی بر
ــد ــه: غام ــنقبیل ــ. اي از یم دانُغُم :

  . قصري به یمن
داء یة غَامرأَ. نازکی: ي نُعومۀأغَید،  .غید

  . ]اندام زن نرم و نازك[ناعمۀ : و غادةٌ
دگردنخمیده ةآلود خواب: أغْی .  

  فصل الفاء
  . ئدةأفْ: ج. دل: فُؤَاد .دفأ

ـ فَأَد و  .ت فُـؤاده أصـب : ؤُودتُه فهو مفْ
فی فؤَکذلک اذا أصاب ه داءبه دلـش  [ه اد

چنین است هنگامی که دلش بیمار . زدم
ـ  . دلبی :فَئید ؤُود ومفْ. ]شود زَةَالخُب :

ـ  . کردم کوماج جـاي کـردم   : زَةللخُب
  .کوماج را در خاکستر

جاي کومـاج در  : عولؤُود، علی أُفْأُفْ
  . خاکستر گرم

آنچـه  [کـاو   آتـش : علأَد، علی مفْمفْ
: . ]بدان آتش تنور را زیـرورو کننـد  

. کن که آن را بـابزن خواننـد   سیخ بریان
   .کک: أَدةمفْ

ــأَد ــمفَ ــهتَأَدو افْ ت اللح ــ: تُ تُه یوشَ
ـ . ]گوشت را بریـان کـردم  [ لَح یـدفَئ م :

  . گوشت بریان
  . آواز کردن: فَد ـِـ. یدفَد .فدد

فـاء  انّ الج: حدیث. آوازسخت: فَداد
ةَو القَسینَ وادو هم الذین تَ. فی الفَدـ ع و لُ

أصهم و مرُوثـ واتُهم فی ح ـ أف. یهمواش ا م
ینُ، بــالتخفیف، فهــی البــداد ــالفَ التــی  رُقَ

عمـرو   بیبها، واحدها فَدانٌ، عن أ ثُرَحتُ
آوازان درشــتی و ســنگدلی در ســخت[

که فریادشـان   هستند آنها کسانی. است
چارپایانشان بلند بر سر کشتزارها و  در

تشــدید،  فَــدادین، بــی: ابــوعمرو. اســت
 زننـد، و گاوهایی را گویند که شخم می

گـام،   سـخت  :. واحد آن فَـدان اسـت  
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منشی بر  درشتی و ناز و بزرگ که به آن
  . ]زمین راه رود

فَدزمین هموار: فَد .  
فُرادي، . رادأفْ: ج. تنها و طاق: دفَرْ .فرد

دانَ نّه جمـع فَـرْ  أک. کک: علی غیرقیاس
ــرْد، فُــرادي اســت، [ جمــع غیرقیاســی فَ

  . ]گویی که جمع فَرْدان باشد
 و فَرِفَرْثور فارِد ،فَرَد ،فَرِد ،کلُّها د ،ید

  . ]گاو نر یکتا[ بمعنًی
ظَبۀٌ فارِدالتی انْ: یعن القَ قطعتیـع،  ط

دةٌ و کذلک سةٌ فارِدآهـوي تنهـا،    ماده[ر
: مانند آن. که از گله جدا افتاده باشد آن

  . ]افتاده درخت کُنار تک
ــد ا. در :. یگانــه: یــدفَرِ فَرائرــد : ل

ها کمرواریدهاي درشت[بار[ .  
  . ستارگان روشن: ومِراد النُجأفْ

ي، بالتنوین و بـال جاءوا فُراداً و فُراد 
یکـی   آنـان یکـی  [واحداً واحداً : تنوین
  . ]آمدند
ت   .الیه رسوالً .تُه عزَلْ: تُهرَدأفْ

ــ  وضـعت : ثَـی أُالنْ رِد و واحــداً، فهـی مفْ
و الیقال ذلک فی الناقـۀ،  . موحد و مفذٌّ

آن را جـدا کـرده   [ا واحداً تَلد الّ نّها الأل

پیکـی جـدا نـزدش    . سـو نهـادم   و یک
ایـن  . بچه زاییـد  آن ماده یک. فرستادم
شتر نگویند، زیرا هر بـار   ماده ةرا دربار
  . ]بچه نزاید جز یک

جدا ) از دیگران[( فَرَد بمعنًیفَرِد و انْ
  . ]شد و کناره گرفت

یزیداً فَرْلَق تیـ   لم: نِد نـا أحعیکن م د
  . ]که تنها بودیم زید را دیدم درحالی[

ت بـه  فَرَدانْ: تُهرَدت بکذا و استَفْرَّدفَتَ
تنهـایی انجـام دادم، یـا     فالن کار را به[

  . ]در آن یگانه شدم
  . سرخ ]توت[تود : صادفرْ .صدفر

 ةدو سـتار  :قَدانِفَرْ: گوساله: قَدفَرْ .فرقد
  .نزدیک به قطب

تاب جوهر و [پرنگ: درِنْو إفْفرِنْد  .رندف
  . ]گل سرخ: فرِنْد[. مع. ]شمشیر
 رملَۀٍ ماسم موضعٍ، و یقال اس: دادفرِنْ

  . ]نام ریگزاري: نام جایی، و گویند[
  . درشت شتابزده: هدفُرْ .فرهد

 قبیلۀمد، و آن اي از یحقبیله: هودفُرْ
یقال لهم الفَراهید، . د استاز أز کوچکی

یقـال  . وضـی العرُ دمأح ابنُ منهم الخلیلُ
یقـول  کـان  و یـونس  . راهیـدي رجـلٌ فَ 
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منسـوب آن فَراهیـدي اسـت    [هودي فُرْ
يگفت می که یونس آن را فُرْهود[ .  

. تباهی و تباه شدن: فَسد ـُـ. فَساد .فسد
دي، و هم فَس و هو فاسد،. خالف صالحٍ

: فَسـد الشـیء  . طَیکما یقال ساقطٌ و سقْ
تُه سدأفْ. فَسدو الیقال انْ. فهو فَسید. کک
ــ خــالف : ســادتفْســاد و اإلسو اإلفْ. اأنَ

فْ. تصالحاالسةو المدس :صالف المۀ خلَح
مـن  . از این کلمه باب انفعـال نگوینـد  [

ی تبـاه کـردن و تبـاه   . آن را تباه ساختم
خالف درست کردن و سـامان   ،خواستن

ــت ــۀ. دادن اس ــی،   مای ــاهی و ویران تب
  . ]نیکی و سودمندي مایۀخالف 

ت فَصد. رگ زدن: فَصد ـِـ: دفَص .صـد ف
رگـــم را زدم و [ ت بمعنًـــیتَصـــدو افْ

  . ]شکافتم
آن چیز [سالَ : فَصد الشیء و تفصدانْ

  . ]روان شد
ان کـرده  اي بریخون در روده: فَصید

و آن را بـــراي مهمـــان داشـــتندي در 
ـ  لم: مثَل. جاهلیت حیـ   رَم ـن فُصلـه  م د

بسکون الصاد بمعنَـی مکسـورها   . البعیرُ
منــه  ســکِّنت الصــاد مــاو رب. للتخفیــف

صـاد   و کـلُّ . د لـه فُزْ :لَب زایاً فیقالفتُقْ
ها   نْأالدال فانّـه یجـوز    قبلَ وقعتـمتُش

ـ الـزاي اذا   حۀَرائ هـا  بلقْتَ نْأت، و تحرَّکْ
و بعضـهم یقـول  . زایاً محضاً اذا سکنت: 
ـ ي أُعأمن قُصد له، بالقاف،  له قَص یداً، ط

کـه   آن[ي قلیالً، و کالم العـرب بالفـاء   أ
اش رگ شتر را بـرایش بزننـد، دربـاره   

در این سخن، فُصد . کوتاهی نشده است
با سکون صاد آمـده اسـت و بـه همـان     

گـاه هـم باشـد کـه     . کسور آنمعناي م
صاد را ساکن کرده و بدل به زاء کننـد،  

هـر صـادي کـه    . و باز هم به همان معنا
پیش از دال بیایـد اگـر متحـرك باشـد     

نزدیـک  رواست آن را چنان بگویی که 
، و اگر ساکن باشـد یکسـره   به زاء باشد

برخـی هـم در   . آن را بدل بـه زاء کنـی  
ی هر که چیز اند، یعناین مثَل قُصد گفته

 پایـۀ ولـی بـر   . اندکی به او داده شـود 
نـه بـا   (زبان تازي، کلمه بـا فـاء اسـت    

  . )]قاف
. فَقَد ـِـ گـم کـردن  . داندان و فقْفُقْ .فقد

  . شده جستن گم: تفقُّد. کک: تقادافْ
زنی که شوي یا پسر گم کـرده  : فاقد



 491/  باب الدال  
  

 

  . ]جفتآهوي بی ماده[ ۀٌ یظَب. باشد
القوم بعضُهم بعضاً : تَفاقَد برخـی  [فَقَد

  . ]از قوم برخی دیگر را گم کردند
ــد ــد .فن ــتی راي از : . دروغ: فَنَ سس
  . پیري
. خرف شـدن : . دروغ گفتن: نادإفْ

ي لهـا  نّها ال رأْندةٌ، ألو الیقال عجوز مفْ
به پیرزن مفندة نگوینـد، چـرا کـه وي    [

  . ]اي نداردهیچ اندیشه
عف راي نکوهیــدن و بــه ضــ: نیــدتَفْ

  . نسبت دادن
ـ  پاره: دفنْ نـام  : . درازا هاي از کوه ب

  . تیز تیشۀ: وةٌدأْقَدوم فنْ. شاعري
بـدا  . سـر  نـۀ دو کـرا : سِد الـرأْ فَو .فود
ــ ــو. هدیــب بفَویالشَ دانِ، اذا کــان و لــه فَ

نِ لَیبین العـد : نِدیقَعد بین الفَو. ضَفیرَتانِ
. کار شـد پیري در دو سوي سرش آشـ [

او را دو رشته موي بافتـه در دو سـوي   
  .]میان دو لنگه بار نشست. سرش است

ـُِـ. دفَو مردن: فاد .  
به أشْ: و قد فَهِد. فُهود: ج. یوز: دفَه .هدف

عـن أُم  [ .مه و تمددهرَةِ نَوبالفُهود فی کَثْ
ـ  فَهِد، و انْ لَخَد انْ: حدیث ]زرعٍ  جرَخَ

 دیوزپلنگ شـد، در بسـیاري   د مانن[أس
زنـی شـوهرش را   . (اشخواب و خمیازه

چـون بـه خانـه    :) این گونه وصف کنـد 
ــت   ــگ اس ــد یوزپلن ــه (درآی ــان ک   آس

و چـون بیـرون   ) و آرام گیرد خوابدمی
. که شکار جویـد (رود چونان شیر است 

خواهد از خوشـرفتاري شـوهرش در   می
 خانه و سرسـختی او در رویـارویی بـا   

ــمنان و ــ دش ــه  دش ــرون خان واریهاي بی
  . )]کندستایش 

تانِفَهجسـته   گوشت بیرون دو پاره: د
  . اسب سینۀزیر 

ــدفَو ــق  : ه ــه مراه ــودك فرب از [ک
: هـدة فَو. ]چهارده تا بیست و پنج سـال 

  . نث
رجل فَیاد و . خرامیدن: فاد ـِـ: دفَی .دفی

: فَیـاد . فَیادةٌ، للمبالغۀ کالعلّـام و العلّامـۀ  
  . ربوم ن

فائآنچه گرفتـه یـا داده شـود از    : ةد
: تُــهأفَد . لـه  فـادت . دانـش یـا مـال   

استُهتَفَد . المـالَ أفَـد ت :أعي تُـه غیـرِ  طَی
آن را ). سود کـرد (اي به او رسید بهره[

مـال را بـه   . به دست آورده و انـدوختم 
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  . ]دیگري دادم
ـ ثَ: لفـالنٍ ـِـ فاد المالُ  بلـه  ت .  ه

ـ  : یفیده مـال بـراي   [ی أذابـه  دافَـه، بمعنَ
آن را آمیخـت، یعنـی   . فالنی برجا ماند

  . ]از میان برد
زعفران سوده: دفَی . : موي دراز که

اسـب   ]دارانلـب زیـرین سـم   [بر بتفوز 
  . موضعی بر راه مکه: . برآید

  فصل القاف 
  . تاد و قُتُودأقْ: ج. چوب پاالن: قَتَد .قتد

و . یکی: تادةقَ. درخت خارناك: قَتاد
طُ القَتـاد  و من دونه خَرْ: مثَل. نام مردي

  .]نابرده رنج بسیار دست نیابد بر آن[
إبلٌ قَتدةٌ و قَتادي، کما یقال رمثَـۀ و  

گیاه [شترانی که از خوردن قَتاد : رماثَی
: قُتائـدة . با درد شکم شده باشـند  ]گَون

  . اينام عقبه
مـرد  : تَـرِد رِد و مقْرد و قُتارجل قتْ .قترد

  . بسیار گوسفند و بز و غیر آن
  . خیار بادرنگ: قَثَد .دقث

مثـل  . قحـاد : ج. بن کوهان: قَحدة .قحد
  . کوهان بزرگ: حادناقۀ مقْ. رثَمرَة و ثما

ــۀُأقْ ــدت الناق ــرآورد و : ح کوهــان ب

  . بزرگ کرد
 دةٌ، و األصل قَحدةٌ فسکنترَةٌ قَحبکْ

ـ  تخفیفاً،  شـترانی  [رَةٍ مثل عشَـرَةٍ و عشْ
  . ]کوهان همه بزرگ

حة، بزیادة المیمقَموج. سپس سر: د :
دقَماح .  

ت قَـدد . دراز شکافتن به: قَد ـُـ. قَد .قدد
یالمسـافرُ المسـافۀَ و    . رَ و غیـره الس قَـد

راه و جـز آن را  [قاق شانْ: قدادانْ. المفازةَ
ــودم  ــده و پیم ــور. بری د راه دور را رهن

. ]شـدن  شکافته. برید و از بیابان گذشت
 :باال . :َطیعقْت . قُد السـیف فالنٌ قَد :

قد و باالي فالنـی  [التقطیع  حسنُ جعلَ
. ]چون شمشیر کشیده و برازنـده اسـت  

 :ج. پوست بزغاله :دادو ق ثَـل . أقُدم :
جما یلُع  ك الـی أدقَد   یمـک؟ معنـاه أي
شیء یحـ م ـ   نْأک علـی  لُ ك رَتجعـلَ أم

ات چیز پوست بزغالـه  چه[الصغیرَ عظیماً 
نهـد؟ یعنـی   ات میرا کنار چرم پیراسته

دارد که کـار کوچکـت    چیز ترا وامی چه
  . ]را بزرگ بنمایی؟

ددوال، و آن را یرنداق نیز گویند: ق .
  . أقُد: ج. اي از آنپاره: قدة
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روهـــی از گ: . روش و راه: قــدة 
مردم که هر یک بـر راهـی و روشـی و    

رائـقَ قـدداً   کُنّـا طَ «آیـه . عزیمتی باشند
  . ]»ایمگروههاي گوناگونی بوده«[

حو ال ق دما له قمـن   : ف ما له إنـاء
ـ د و إناء من خَجِلْ نـه آونـدي از   [ب شَ

ــوب    ــه از چ ــت دارد و ن یعنــی (پوس
  . )]بینواست و هیچ ندارد

 مۀجا: . کرده شکگوشت خ: قَدید
  . کهنه
ــتَ ــد فــالنٌ و اقْ. تفرَّقــوا: دد القــومقَ تَ

ورزَهـا   : األمیرهـا و مبقـوم پراکنـده   [د
فالنــی در کارهــایش نیــک   . شــدند

  . ]اندیشید و آنها را از هم بازشناخت
ــ یقُدــی در حجــاز: د ــداد. آب درد : قُ

  . شکم
قَدقْ. بیابان هموار: منام مـردي  : دادم

  . از صحابه
ال. بدرستی: قَد ل یـدخُ  و هو حرف

لقولک لما  وابا علی األفعال، و هو جالّ
 نّ هذا لمن ینتظـرُ أالخلیلُ  و زعم. علْیفْ

فالن الخبرَ، یقول قَد رَه و و لو أخْ. ماتب
، ولکن یقول یقل قد مات هو الینتظره لم

حرفی است کـه جـز بـر    [فالن  مات قَد
درنیاید، و پاسخی است بـراي   سر افعال
هنـوز انجـام نـداده اسـت     : ات این گفته

). دهـد احتماالً انجام می: یعنی قَد یفْعلُ(
نظر خلیل چنین بود که این معنـا بـراي   
کسی است که چشم به راه خبر باشـد و  

. راستی فالنـی هـم مـرد   : به او بگویند
ولی اگر بـه شـنونده خبـري دهنـد کـه      

گویـد قـد   اشـد، نمـی  چشم به راه آن نب
. ]فالنـی مـرد  : گویدمات، بلکه تنها می

 :َما، کمـا فـی قـول    و تکون بمعنی رب
  : الشاعر

لُهفَرّاً أنامصرْنَ مالق قد أتْرُك  
  ادـفرْصـأنّ أثْوابه مجت بـک
گاوران را با ـجن یرها کردم بس[

  سرانگشتان زرد و
و ها گویی که توت سرخ از آنها فر جامه

  .]ریخت می
تَه و قلـت کتبـت   ماً شددجعلتَه إس و انْ

نّ هـذه  کذلک کَـی و لَـو، أل  . داً حسنۀًقَ
الحروف ال دلیلَ علـی مـا نَقَـص منهـا،     

 جِبـن    نْأفیرِها ما هـو مفی أواخ زادی
 ها فتُـدـ جنس ا فـی األلـف فانّـک    غَم، الّ
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زُهاتَهم .یرجالً بال و لو سم و ما، أت  ثـم
زِدفــی آخــره أل ــزْت مــاً ه ــک ت، ألف نّ

ــۀَ یالثان ــرِّك ــت. تُح ــف اذا تحرَّک  و األل
اگر آن را اسم قرار دهی، [همزةً  صارت

ــی  ــاخته و م ــوییمشــدد س ــت : گ پوس
کی و لـو هـم ماننـد آن    . زیبایی دوختم

است، زیرا هـیچ دلیلـی بـر نقـص ایـن      
ها نیست، پس باید در پایـان آنهـا   کلمه

فی همجنس خودشان افـزوده شـده و   حر
در آنها ادغام گردد، جز در حـرف الـف   

اگر . کنیپایان کلمه که آن را همزه می
الرجل و : را با الم و میم نامیديمردي 

مارجل، و سپس در پایان آن الفـی هـم   
  و  کنـــیافـــزودي، آن را همـــزه مـــی

، زیـرا حـرف افـزوده    لَأ و مأ: گوییمی
متحرك باشد  الف هر گاه. متحرك است

  .]شودهمزه می
 ا قولهم قَـدـ و ام ی حسـبک،  ك بمعنَ

فهو اسی بـالنون     مني، و قَـدتقـول قَـد ،
ما نّ هذه النون انّیضا علی غیرقیاس، ألأ
فی األفْعالِ وِقایۀً لها، مثل ضَرَبنی و  زادتُ

قَدك، یعنی تو را : اینکه گویند[شَتَمنی 
: گـویی مـی . و آن اسم است ،بس است

قَدنی با نون نیز برخالف . مرا بس است

قیاس است، زیرا این نون که وقایه نـام  
هنگـام  (دارد تنها در أفعال افزوده گردد 
  .)]اضافه شدن به یاء متکلم وحده

: كقَـرِّد بعیـرَ  . قرْدان: ج. کنه: قُراد .قرد
هـا را از شـترت   کنـه [ انْزَع منه القـرْدانَ 

  .]بکَن
و . و کنـه دور کـردن   ،تنفریف: ریدقْتَ

نْ یأخُذَ البعیـرَ  أنّ الرجلَ اذا أراد أأصلُه 
الً حتی یه أوقَرَّد بعـ الص ل أخـذه   ینَ ثـم

اصل آن از اینجاست که هنگـامی کـه   [
سوار خواست شتر سرکشی را کسی می

کنـد تـا   هاي او را مـی نخست کنهشود 
ســـوارش  نـــرم و رام گـــردد، آنگـــاه

  .]شد می
الق رْدانِأُم :  موضعی میان ران و سـم

  .ستور
چفسـیده و   پشم بـرهم : قَرِد ـَـ. قَرَد

چفسـیدن   بـرهم : . نمدشده بـر سـتور  
عکَرْت : مثَل. اي از ويپاره: قَرَدة. پشم

و . تَدع بنَجد قَرَدةً علی الغَزْل بأَخَرَةٍ، فلم
کَــرْتع : طَفْــتهــم چنــین  صــحادر [ع

 جمهرة األمثالر آمده، ولی درست آن د
علی  عثَرَت: است چنین مجمع األمثالو 
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آن زن  :تَدع بنَجد قَـرَدةً  الغَزْلِ بأَخَرَةٍ، فلم
دسـت   تـازگی رشـته و ریسـمان بـه     به

، پس بـه  )ولی با آن چیزي نبافت(آورد 
هـم چنـگ زد   ها و پشمهاي درریزهپشم

آورنـد کـه    را بـراي کسـی    این سخن(
ري را از دسـت  فرصت انجـام دادن کـا  

ــاره    ــال چ ــه دنب ــس از آن ب ــد و پ بده
  .)]باشد

 پشـم در [بـد  لَتَ: رَّدقَقَرِد الصوف و تَ
: سـحاب قَـرِد  . ]هم شد و به هم چسبید

 .حلـم : األدیم . هنشست برهم ةابرپار
چـرم کنـه زد و   [سکَت من عیٍّ : الرجلُ

ــد  ــاه ش ــد و   . تب ــخن درمان ــرد از س م
  .]خاموش گشت

ــ ــاوت : رَدأقْ از ســخن [ســکنَ و تَم
  .]درماند و خود را به مردن زد

گرد کـردن روغـن در   : قَرَد ـُـ. قَرْد
  .مشک

ـ [کَپی : قرْد ج. ]میمـون سـیاه  : یکَب :
. مثل فیـل، فُیـول و فیلَـۀ   . قُرُود و قرَدة

. بـۀ و قـرَب  مثـل قرْ . قرَد: ج. نث: قرْدة
 :ةبوعبیـد أقـال  . من قرْد انّه ألزنَی: مثَل

هو رجلٌ من هـذَیل یقـال لـه قـرْد بـن      

ــۀ  ــت [معاوی ــرْد اس ــارتر از ق . او زناک
هذیل بوده  قبیلۀقرْد مردي از : ابوعبیده

این را نیز باید به یاد داشـت کـه   (است 
تازیان میمون را بیش از دیگر جـانوران  

  .)]دانندزناکار می
مـا  و انّ. جاي درشـت و بلنـد  : قَرْدد

رَ ألأظْهـ لْنّه م لَـلَ، و حالملحـقُ ال  ق بفَع 
یعنـی  (دال مضاعف آشکار شـده [ یدغَم

زیـرا کلمـه پیوسـته    ) مشدد نشده است
و آنچـه بـه بـابی     ،به باب فَعلَـلَ اسـت  

ــورت    ــام در آن ص ــد ادغ ــته باش پیوس
  .قَرادد و قَرادي: ج. ]نگیرد

زمـین درشـت و   [مثل قَرْدد : قَرْدود
  .]بلند

ودـرِ قَرْدتیغـۀ [تیغـی پشـت   : ةُ الظَه 
هـا در کمـر   سـتون مهـره   ةاندکی برآمد

  .]انسان
: قرْمیـد . نـوعی از سـنگها  : قَرْمد .قرمد

به خشت پخته : مقَرْمد ناءبِ .هپختخشت 
  .]یا به سنگ[برآورده 

  .یدقَرام: ج. کوهی بچۀبز: قُرْمود
  .دردي مسکه: قشْدة .قشد
صدتُه و له و قَ .آهنگ کردن: قَصد .قصد
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نَحوت نَحـوه  : قَصدهقَصدت  .الیه بمعنًی
ــردم [ ــگ او ک ــویش روي  . آهن ــه س ب

ــوب: .]آوردم ــتن چ ــدت .شکس قَص 
 ودة. ]چوب را شکستم[العدصاي پاره: ق

و قـد  . القَنَـا قصـد  . قصد: ج. از شکسته
ــد الــرُ  انْقَصمقَو تَ. ح الرِمــاح تــدص :

رَتتکس .أقْصاد حمقال األخفـش . و ر: 
ـ  هذا أح    علـی بِنـاء مـا جـاء الجمـعِ   د

 ةنیز. ها شکستندنیزه. هاي شکسته نیزه[
ایــن یکــی از : أخفــش. شــده تکــه تکــه

جاهایی است که کلمه با معنـاي واحـد   
  .]بر وزن جمع آید

سـگ  [مـات  : صد الکَلْب و غیـرُه قَتَ
  .]مرد

 السـهم دالرَ : أقْص ـ أصـاب فقَتَلَـه  م ی
ــه  ــا    [مکانَ ــورد و درج ــه او خ ــر ب تی
مـار او را  [ فقَتَلَتْه أقْصدتْه حیۀٌ]. کشتش

  .]گزید و کشت
. قَصـید : ج. اي از شـعر پاره: قَصیدة

ــفین ینَۀ و ســفــ. مثــل سگوشــت : یدقَص
  .خشک

لیلـۀٌ   الماء بیننا و بینَ. نزدیک: قاصد
تَعـب فیـه و ال   هینَۀُ السـیرِ، ال  : قاصدةٌ

 ــطْءمیــان مــا و آب شــبی راه بــیش [ب
-نیست، یعنی راهی اندك و آسان و بی

  .]رنج و درنگ
ـ . قَصد رفـتن در هـر   میانـه : قَصد ـِـ

فـالن مقْتَصـد فـی    . کـک : صاداقْت. چیز
و اقْصد فـی  . تیرَقْالنفقۀ، ال إسراف و ال تَ

اربـع علـی   : و اقْصـد بـذَرعک  . مشْیِک
بـراي  (فالنی در هزینـه کـردن   [ک سفْنَ

روي و زیاده بیرو است، میانه) زندگی
» رو بـاش در رفتارت میانـه «. کوتاهی

هاي قرآن اسـت   این سخن یکی از آیه(
). به آن اشاره نشده اسـت  صراحکه در 

: . ]و بار اندازه بـر گیر  بر خود آسان
او در [هـو یقْصـد فـی الحکْـم     . راستی

  .]ورزدو همسنگی می داوري راستی
ـ  . قُعود و مقْعـد  .قعد . نشسـتن : قَعـد ـُـ

للکَـرَّة منـه   : قَعـدة . ]نشـاندن [. م: إقْعاد
  .]بار نشستن یک[

: للحالۀ منه، کالجِلْسۀ و الرِکْبـۀ : قعدة
  .نشستنگاه: مقْعدة. نوعی از نشست

 یکــی از ماههــاي حــرام: القَعـدةِ  ذو
ن در این ماه از گونه نامیدندش چواین[

: ج. ]داشتندکشتار و چپاول دست برمی
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  .ذَوات القَعدةِ
: الفَسـیلَۀُ  .جثَمـت : قَعدت الرَخَمۀُ

 لها جِذْع کرکس سـینه بـر زمـین    [صار
نهال درخت خرما . زد و بر جاي نشست

ــه  ــا داراي تن ســربرآورد و ســاقه زد، ی
  .]شد

. نخلی که به وي دسـت رسـد  : قاعد
 :که از حیض و زه بـاز ایسـتاده    زنی

ـ . قَواعـد : ج. باشد و القَواعـد مـن   «هآی
النکاحـاً   اللّـاتی ال  ساءـونَ نرْجو «[» ی

بازنشســتگان از زنــانی کــه چشــم بــه 
گروهـی  : . ]»پیوند زناشویی ندارنـد 

ــوارج ــد: ج. از خ ــارِس و . قَع ــل ح مث
  . حرَس
آن جماعتی کـه دیـوان نباشـد    : قَعد

وه دیگري از خـوارج کـه   گر[ایشان را 
ــر  جنـــگ نکننـــد و نامشـــان در دفتـ

ــد   ــران نباش ــکریان و مزدبگی  :. ]لش
وپـاي  سستی و گرانی در پیونـد دسـت  

  .ستور
ــت ــد البی ــه: قَواع  .بنیادهــاي خان

  .چهارچوب بر پهناي کجاوه: الهودجِ
. یطْلُبـه  اذا لـم : عن األمـر  عد فالنٌقَتَ

. هیخْرِج الیه من حقِّاذا لم: تَقاعد به فالنٌ
ـ ربثْتُه عن حاج: تقعدتُه قْتُـه تمـا  . ه، و ع

ــ  قَتَ حبســنی  مـا : ا شُـغْلٌ عـدنی عنـک الّ
فالنی از آن کار بازماند و آن را رهـا  [

او را . فالنی حقّـش را بـه او نـداد   . کرد
چیزي جز گرفتاري . از نیازش بازداشتم
  .]مرا از تو بازنداشت

 القُعـود و  کثیـرُ : ضُـجعۀٌ  رجل قُعـدةٌ 
ــطجاعِ ــل و  [ االضْـ ــیار تنبـ ــرد بسـ مـ

  .]پرخواب
اي کـه نخسـت در   شتر جوانه: قَعود

و التکـون  . بار و نشسـت آمـده باشـد   
قـال  . البکْرَةُ قَعوداً، و تکون هی قَلوصـاً 

ـ   :بوعبیدهأ ه الراعـدقْتَعود هو الذي یی قَع
: ثَـل ، و بتصـغیره جـاء الم  ۀٍحاج فی کلِّ

اتَّخَذُوه قُُعید الحاجات، اذا امتَهنوا الرجلَ 
. یضا قُعـدةٌ أو یقال للقَعود . فی حوائجِهم

شـتر  مـاده [المقْتَعـد  نعـم  : نعم القُعدةُ هذا
کـه  (جوان قَعـود نباشـد، بلکـه قَلـوص     

ــد  ــواري نگهدارنـ ــراي سـ ــد) بـ . باشـ
عود آن است کـه چوپـان در   قَ: ابوعبیده

و  ،نیازهاي خود بـر آن سـوار شـود    پی
او را : مصغّر آن در این مثَل آمده اسـت 
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در برآوردن نیازهایشان به کار گرفتنـد  
هنگامی که بارشـان بـر گـردن کسـی     (

). نهــاده و از او چــون شــتر بــار کشــند
نیک چارپـایی  : قَعود را قُعدة نیز گویند

  .]براي برآوردن نیازهااین است 
هـو  . ستن مـردم جایهاي نش: مقاعد

ي فی القُرْب، و ذلـک  أی مقْعد القابِلَۀ، منِّ
ن بین یقَ به ماذا لَصدجایگـاهش در  [ه ی

هنگـامی کـه   نزدیکی برابر مـن اسـت،   
  .]روي او بنشیندتنگ روبه

عن الیمینِ و عن «آیه. همنشین: قَعید
و فَعیـل و  . و هما قَعیدانِ. »قَعید الشمالِ

ا یل ممفَعوستوي فیه الواحو  نانِو االثْ د
ـ «آیه. الجمع بولُ رسو «آیـه  و» کانّا ر

المذلک ظَهِیرٌکَالئ از راست و «[» ۀُ بعد
و آنهـا  . »هسـتند ) او(از چپ همنشینان 

ــینند ــول از  . دو همنش ــل و فَع وزن فَعی
اند که واحد و تثنیه و جمع در وزنهایی

مــا فرســتادگان «. آنهــا یکســان اســت
و پـس از آن،  «و » وردگارت هستیمپر

: . ]»هسـتند ) او(فرشتگان پشـتیبانان  
از : . ملخ که پر راسـت نکـرده باشـد   

از [وحش آنچه از پس و پشت درآیـد  

آهو و پرنده که به باور تازیـان شـگون   
بـرخالف  [ الف النَطیحـۀِ و هو خ. ]دارد

زننـده کـه برایشـان شـگون     جانور شاخ
  .]ندارد

: . ]کیسـه، جـوال  [ارة غـر : قَعیدة
همسر [تُه امرأَ: الرجلِ .کرده ریگ توده

: قعـاده . ]نشین اسـت مرد، از آنکه خانه
  .کک

ك ال آتیــدك اهللاَ ال قَعــد ــک، و قَعی ی
ــک، و قَِآت ــدك اهللاَ ال آتی ــکع ــینٌ : ی یم

للعرب، و هی مصاداس رممنصـوبۀً  لَتُع ت
بفلٍع ضْمب :یالمعنَ ر، وم بک الـذي  صـاح

تُک   صاحي، کما یقـال نَشَـدوکلِّ نَج ب
ایــن ســخن ســوگندي بــوده اســت [اهللاَ 

تو را بـه خداونـدي سـوگند    : تازیان را
 ةدهم که همراه رازگویـان و شـنوند  می

ــت  ــازي اس ــر راز و نی ــه  . ه ــا هم آنه
ــه فعــل مضــمر   مصــدرهاي منصــوب ب

  .]هستند
بیمـاري سـتور کـه در    : أقْعاد و قُعاد

  .ي پدید آید و در پاي اسبرانهاي و
و . أُقْعد الرجلُ، فهو مقْعد. لنگ: مقْعد

عی أصابک هذا القُتَمأ؟ ادمـرد  [ ي الَعرَج
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پستان : . ]کی لنگ شدي؟. لنگ شد
  .]ینْثَنِ بعد الناهد الذي لم[ فروننشسته

الـی   الذي کـان قَریـب اآلبـاء   : قُعدد
األکبرالج د .و کان یقال لعبد الصد بـن  م

. هاشـم بنی قُعدد :علی عبداهللا بن عباس
نّ الـوِالء للکُبـرِ، و   و یمدح من وجه، أل

ی ألبه ذَم ،هجن وی و مرْمن أوالد الهنّه م
نْسیب   فکـه نسـبش بـه     آن[الی الضَـع

. نیـــاي بـــزرگش نزدیـــک باشـــد   
این . هاشم چنین بوددر بنی... عبدالصمد

سو ستایش است زیرا سروري و  یکاز 
مهتري از آن بلنـدپایگان و نزدیکتـران   
به نیاي بزرگ است، و از سـوي دیگـر   
ســرزنش اســت، زیــرا وي از پیرتــرین 

شمار رفتـه و بـه سسـتی و    فرزندان به
  .]ناتوانی منسوب شده است

که به سرانگشتان پـاي راه   آن: أقْفَد .قفد
رد ستور که میل به سر سـم دا : . رود

قال . ، و هو عیب فیهفرس . در رفتن
ـ  :ةبوعبیدأ . الرِجـل  ا فـی القَفَد الیکون الّ

یلَ خُف البعیر نْ یمأالقَفَد  :قال األصمعی
و . اإلنْسی بِو الرِجل الی الجانمن الید أ

حشـی  نْ مالَ الی الوإف. قد قَفد، فهو أقْفَد

  فـدایـن صـفت بـراي اسـب     [فهو أص
قَفَد نیست مگـر  : ابوعبیده. سند استناپ

قَفَد در شـتر آن اسـت   : أصمعی. در پاي
وپـایش بـه سـوي درون     که سپل دست

اگر به سوي بیرون بـود آن شـتر   . باشد
  .]أصدف است

اعـتَم  . نـوعی از دسـتار بسـتن   : قَفَد
دستارش را [اذا لم یسدلْ طَرَفَها : القَفْداء

ــه  ــه دنبال ــت چنانک ــبس زان اش را آوی
  .]نکرد

 کیسۀ[عطّار  یطۀخر :مع. فار ،قَفَدان
  .]چرمین که در آن عطر نهند

  .گردنبند و حمیل: قالدة .قلد
در گردن افکندن حمیل و غیر : لیدقْتَ

ـ قَلَّدت المرأَ. آن کسی را لَّـدت  قَتَا، فَةَ أنَ
ــد  [هــی  ــه گــردن آن زن گردنبن مــن ب

انــداختم، و او هــم گردنبنــد بــه گــردن 
. کسـی کـردن   ةکار در عهـد :  ].کرد

ــده العمــلَ قَ آن کــار را بــه گــردن او [لَّ
چیزي در گردن ستور قربـان  : . ]نهاد

: . جهت عالمـت هـدي   درآویختن به
  .شمشیر حمایل کردن

 قَلَّدفه علـی  : الرجلِمیس نَجاد موضع
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جاي بنـدهاي شمشـیر مـرد بـر     [منْکبیه 
ـ : . ]دوشهایش باق اسبی که عالمت س

  .برگردن وي بسته باشند
. تافتن رسن و جـز آن : قَلَد ـُـِ. قَلْد

  .تافته نۀرسن و دستیا: ودقَلید و مقْلُ
و . نوبت آب در چهار روز یکی: قلْد

و . قلْـداً  مکَّۀَجدةَ الی  لُوافمنه سمیت قَ
مطَرَتْنا : أُسبوعٍ سقَتْنا السماء قلْداً فی کلِّ

 است که کاروانهاي راهی  از آن[لوقت
آسمان . اند به سوي مکه قلْد نامیده شده

  .]روز بر ما بارید اي یکهفته
که بـه گـداختن   [ مسکه دردي: قلْدة

  .]فرونشیند
  .مقالید: ج. کک: مقْلَد. کلید: إقْلید

ـ : أقْلَد البحرُ علی خَلْقٍ کثیـر  رَّقَهم، غَ
ري را دریا مردم بسیا[نّه أُغْلقَ علیهم أک

  .]در خود فرو برد
  .نث :قُمدة. قوي و استوار: قُمد .قمد

دهداداً، بزیادة الهاء اقْمهاذا : البعیرُ اقْم
. شتر سـرش را بـاال گرفـت   [رفَع رأْسه 

  .]هاء افزوده است
و  یق مقْنُـود و منه سوِ. معروف: قَنْد .قند

ــد  ــت[مقَنَّـ ــیرین و : از آن اسـ آرد شـ

  .]شکّرین
یدقهو مثـل   :قال األصمعی. خمر: نْد

صفَنْط، و هو عـل فیـه   اسعجخ و یطْبیرٌ ی
 مــن الط ــواه ــب، و لــیس بخَ أفْ   ر مــی

 ةبـاد آن مانند : گوید. اي شیریننوشابه[
اي که پختـه شـده و   آمیخته است، شیره

افزارهاي خوشبو آمیخته گشته،  با دیگ
  .]نیستباده ولی 

ـ   :قال الکسائی دأْوةٌ، علـی  رجـل قنْ
عةفقال الفـراء . ]چاالك[ مرد سبک: لَأْو: 

ـ  أو هی  و قـال  . ۀیضا من النُـوق الجرِیئَ
. سـریع : ناقـۀ و جمـل قنْـدأْو    :ابومالک

 قَدوم :ةة    . حادأْونْـدو غیـره یقـول ف
و  سرسـخت شـتران  نیز بـه مـاده  : فراء[

شتر و شتر ماده: ابومالک. تندرو گویند
دیگران هم این کلمـه  . تیز ۀتیش. تندرو

  .]اندرا با فاء گفته
ـ  . قَود و مقـادة و قَیـدودة   .قود : قـاد ـُـ

فـرس قَـؤُود،   . کشیدن ستور و جـز آن 
  .شده به کشیدناسب رام: علی فَعول

شـدد  : قَـوده . قاده و اقْتـاده بمعنًـی  
ــر  ــید[للتکثی بســیار آن را . آن را کش

  .]کشید



 501/  باب الدال  
  

 

أقَـدتُک  . بِنـا قَـود   مـرَّ . اسبان: قَود
اي  گلـه [هـا  ودأعطَیتک خـیالً تَقُ : خَیالً

اي اسـب   گلـه . اسب از کنار ما گذشـت 
  .]دهم تا آنها را برانی به تو می

لـی و  قُ. گردن دادن: یادانْق تُه فانْقادد
مهـارش را  [ی مقادتَـۀ  أعطان: استَقاد لی

گرفته و به دنبال کشیدم، آن هم گـردن  
  .]و فرمان برد نهاد

ــود ــدت . کُشــنده را بازکُشــتن: قَ أقَ
لَ بالقَالقاته السـلطانُ   . قَتَلْته به: یلتأقـاد

ن أخرَه : یهمأأمـ قْنْ ی  و. لَ قاتـلَ أخیـه  تُ
الحاک تتَقَداسالقاتـلَ   ألته سـأَ : م یـدقنْ ی

شـده  کُشنده را در برابـر کشـته  [بالقتیل 
 ةکشـند  پادشـاه فرمـانش داد تـا   . کشتم

از داور خواسـتم تـا   . برادرش را بکشـد 
  .]شده بکشدکشنده را در برابر کشته

  .رسن مهار و لگام: مقْود
  .قُواد و قادة: ج. کَشنده: قائد

دوگـردن  اسب درازپشت: فرس أقْو .
داءد. نث: ناقۀ قَوطـولُ : قَو ـۀٌ  . نُـق العیثَن

داءطَویلۀ فی السماء: قَو . خیلٌ قُب  قُـود
اي دراز در کـوه  گردنـه . درازي گردن[

ــه ســوي آســمان اســبان الغــر و . رو ب

  .]کشیدهگردن
: ج. وگردن خر درازپشتماده: قَیدود

  .قَیادید
العنُق، سمی  الطویلُ: أقْود من الرجال

و منـه قیـل للبخیـل    . تفاتهبذلک لقلَّۀ الْ
ل عند األکْ نّه الیلتفتأقْود، أل :علی الزاد

به این دلیل گویند کـه   ،مرد درازگردن[
از آن . نگـرد کمتر به گرداگرد خود مـی 

چشم أقْود گویند، زیرا است که به تنگ
ــود     ــرد خ ــه گرداگ ــوردن ب ــام خ   هنگ

مبادا کسی را ببیند و مجبور (نگرد نمی
  .)]اش فراخواند گردد او را بر سر سفره

 هو األبیض األکْـدر : قَهد، مثل قَهب .قهد
نـام  : قهـاد . ]رنـگ هر چیز سپید تیـره [

  .موضعی
نـام اسـبی   : قَیـد  .قُیود: ج. بند: قَید .قید

اسبی که وحـش را  : األوابِد . معروف
دوال که سـرهاي  : . به دویدن دریابد

: الفـرس  . پاالن را به هم فـراز گیـرد  
  .داغی که بر گردن شتر نهند

زدن کتـاب  نقطه: . بندکردن: ییدقْتَ
  .را

ــالٌ مقایِ ــدأجم ــدات : ی قَیــتران [م ش
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  .]شدهبسته
: . نهـادن از سـتور   جاي بند: مقَید

  .برنجن از زنان جاي پاي
 قَدر رمحٍ: بینهما قید رمحٍ و قاد رمحٍ

اي فاصـله  نیـزه  ةمیان آن دو به انـداز [
  .]است
ستور که به کشیدن گردن دهـد  : دقَی

   .]ستور رام[
  .که ستور را به وي کَشند رسن: قیاد

  فصل الکاف
 ]گردنـۀ [پـژ  : ]و کَأدأ[ ؤُودۀٌ کَبقَع .کأد

شُـقَّ  : ی الشیء و تکاءدنیدنأّکَتَ. دشوار
 ل و تفاعل[علیآن چیز بـر  : از باب تفع

: ـَــ کـأد   کـأد . من سخت و دشوار آمد
  .]اندوهگین و دلتنگ شد

: بکَبِد و کبد، مثـال کَـذب و کـذْ    .کبـد 
للتخفیـف،  . کـک : کَبـد . أکْباد: ج. جگر

 نـۀ میـا : السـماء  . مثل فَخـذ و فَخْـذ  
  .]میان کمان[ها تُضَبقَ: القوسِ . آسمان

بدت کَو تَ. سطَهاوتَ: بد النَجم السماءکَ
الشمس :صارت فی کَبِد  کَتَ. السـماء  ـدب

 ستاره[م لُظَ و خَثُرَ، و کذا الداذا غَ: اللبنُ
 نۀخورشید به میـا . به میان آسمان رسید

. شیر سـفت شـد و بسـت   . آسمان رسید
  .]خون نیز چنین است
السماء داتیة، بالتصغیر : کُبدیکُب جمع  

  .]هاي آسمانمیانه[
أصـبت کَبِـده، فهــو   : کَبـدت الرجـلَ  

  .]به جگر آن مرد زدم[مکْبود 
دـ   . سطبرمیان: أکْب ا و هـو الیکـون الّ

آن نیسـت  [ة کَبـداء  امرأَ و. بطیء السیرِ
ــد  ــدرفتار باشـ ــه کُنـ ــر اینکـ زن . مگـ

  .سطبر قبضه: داءبقوس کَ. ]ستبرمیان
لَقَد خَلَقْنا اإلنسـانَ  «آیه. سختی: کَبد
دبراستی که انسان را در رنـج  [» فی کَب

  .]و سختی آفریدیم
از آن [قاسـیت شـدتَه   : کابدت األمرَ

  .]ج بردمکار رن
الکُبـاد مـن   : حدیث. درد جگر: کُباد
 ـــبــاره آب را [الع درد جگـــر از یکبـ

  .]سرکشیدن  است
سود األکْباد، کما یقـال   :یقال لألعداء

ــم :لهــم ــبال، و انْ ل الس بــه ــوا ص یکون
: تُضْرَب الیـه أکْبـاد اإلبـل    فالنٌ. کذلک

بـه  [یرْحل الیه فی طلب العلـم و غیـره   
ــ  جگرســیاهان، چنانکــه : ددشـمنان گوین
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وسـفیدها، هـر چنـد     سبیل سـرخ : گویند
در گذشته، به مـردم روم  (نباشند چنین 

جگر شتران بـه سـوي   ). گفتندچنین می
ــدگان   ــی جوین ــی در جنبشــند، یعن فالن

به سوي سوار بر شتران دانش و جز آن 
  .]او پویند و به او روي آورند

. کک: کَتد. میان کتف و پشت: کَتَد .کتد
: ستاره.  

: . رنج و سختی کار: کَد ـُـ. کَد .کـدد 
هـاون  [ واز که در وي چیزي را کوبندج

اشارت کـردن بـه    . ]سنگی یا چوبی
آن چیـز  [أتْعبته : کَددت الشیء. انگشت

  .]را کوبیده و نرم کردم
  .]با سم ستوران[زمین کوفته : کَدید

ودچاه دشوار آب: بِئْر کَد.  
دي روغن و آنچـه در بـن   در: کُدادة

  .دیگ ماند
و ] پتـک [بانـگ خایسـک   : کَدکَدة

. دویـدن آهسـته  : . سندان و جـز آن 
ی األصمعیکَح: أکْداد قوم :راعقـوم  [ س

  .نام فحلی: کُداد .]شتابنده
: أخَـذَ بکَـرْده  [ گردن :مع. ، فارکَرْد .کرد

  .راندن:  ]پسِ گردنش را گرفت

کدیگر را رانـدن  ی[ة دطارم: مکاردة
  .]و دورکردن

و هم األکْـراد  . گروهی از مردم: کُرْد
  .]آنها کردها هستند[

ــاي : کَرْدیــــدة ــه در کرانهــ آنچــ
: ج. جلَّـه مانـد از خرمــا   ]هـاي  کرانـه [

  .کَرادید
. نـاروایی متـاع و جـز آن   : کَساد .کسد

ــد ــید و کاس ــاروان: کَس ــاع ن ــلْعۀٌ . مت س
ةٌ، و سدد، بـال  وقٌکاسهـاء کاس  .  ـدأکْس

کاالي نـاروان و  [کَسدت سوقُه : الرجلُ
ــی ــازاربــ ــتاده و  . بــ ــازار ایســ بــ

بازار آن مرد از رونـق  . وجوش جنب بی
  .]افتاد
: کَلْـدة . سـنگ جاي رست بی: کَلَد .کلد
. کـک : کَلَنْـدي . اي از زمین سـخت پاره
  . نام مردي: کَلَدة

ـ غَ: اکْلَنْدي البعیرُ، مثل اعلَنْدي و  ظَلُ
. ]شــتر درشــت و نیرومنــد شــد[تد اشْــ

  .صلْب: مکْلَنْدد
کَمـد و  . اندوه نهانی: کَمد ـَـ. کَمد .کمد
یدافسرده و اندوهگیندل[نع : کَم[.  

رنـگ بـه   [برگشـتگی گونـه   : کُمدة
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  .]رنگ شدن
 دأکْمارالقَص اذا لم: الثوب نقِّهگازر [ُی

  .]ا خوب نشسترجامه 
کردن عضوي بـه بسـتن   گرم :میدکْتَ

: حــدیث. کــک: کمــاد. چیـزي بــر وي 
أح مادالک من الکَی الی کـردن و  گرم[ب

کـردن  نزد من بهتـر از داغ ) اندام(بستن 
  .]است) آن(

ـ  . کُنود .کند . ناسپاسـی کـردن  : کَنَـد ـُـ
أرض . کـک : کُنُـد . نـث = مذ. نع: کَنُود
زمـین کـه از وي چیـزي نرویـد    : کَنُود. 

  . ]شبرید[قَطَعه : نَدهکَ
  .اي از یمنپدر قبیله: کنْدة

  .نوعی از ماهی دریا: کَنْعد .کنعد
ـ  . کَود و مکـادة  .کود نزدیـک  : کـاد ـَـ

: کـاد یفعـلُ کـذا   . آمدن کاري که بشود
عن سیبویه عـن بعـض   . یفعلْقارب و لم

انّ ناساً من  :قال. کذا لُکُدت أفْع: العرب
 کید زید یفعل کـذا، و مـا   العرب یقولون

زِیلَ یفعل کـذا، و یریـدون کـاد و زالَ،    
فنقلوا الکسرَ الی الکاف فـی فَعـلَ کمـا    

لْتـ أزعم األصمعی . نقلوا فی فَع نّه سمع 
أفعل ذلـک و ال   ال :ن یقولمن العرب م

نزدیـک بـود   [کَوداً، فجعلها مـن الـواو   
سـیبویه از  . فالن کار را بکنـد و نکـرد  

نزدیـک بـود   : ن برخی تازیان گفتـه زبا
وي گوید که برخـی  . فالن کار را بکنم

تازیان کاد و زالَ را کید و زِیلَ گویند، 
 ةالفعـل مکسـور، و آنگـاه کسـر     با عین

اصـمعی  . دهنـد  الفعل را به فاءالفعل  عین
بر آن است که این کلمه را بـا واو هـم   

و قـد   .]از برخی تازیـان شـنیده اسـت   
دیی أعلیها  لونَخسگاه هم [نْ، تشبیهاً بع

  .]درآورند شنْ بر سرأبمانند عسی، 
منـه   ما یراد: عرَف فالن ما یکاد منه

خواهند دانست و فالنی آنچه از او می[
  .]دریافت

 أهـم و ال  ال: مکادةَ الال مهمۀَ لی و 
 ــاد ــه انــدوهی [أک ــه ) از آن(ن دارم و ن

  .])که داشته باشم(خواهم 
 تقول لمن یطلب منـک الشـیء فـال   

بـه کسـی   [ال و ال مکادةَ : إعطاءه یدتُرِ
خواهی خواهد و نمی که از تو چیزي می

و نه ) دهممی(نه : گوییبه او بدهی می
  .)]داد(خواهم 

و أکاد وضعت لمقاربۀ الشـیء، فُعـلَ   



 505/  باب الدال  
  

 

ـ عن نَفْی الف ئُبِنْرَّده یجفم. یفْعلْلم ل، و ع
مقْرونُه بالجحعـن وقـوع الفعـل    ئُبِنْد ی .

ي أ، »خْفیهـا اُ أکـاد «قال بعضهم فی آیـه 
یها، فکما جازأُخْف ـ أ أُرید أُریـد   عنْ یوضَ

   أُریـد ـعموض فکذلک أکاد ،أکاد موضع
ـ  نْ أیـد  فَوجـدا فیهـا جِـداراً یرِ   «هفی آی
نْقَضکاد أ، »یکـاد بـراي نزدیـک    [ي ی

اسـت، چـه انجـام شـده     گرداندن چیزي 
اگر تنها به کـار  . باشد و چه نشده باشد

در . رود از انجام گرفتن کار خبـر دهـد  
 ،»دارمنزدیک است که آشـکارش  «آیه

گونه که أکاد در اینجـا بـه   گویند همان
خواهم به کار رفته، عکـس آن  جاي می

در آنجـا  «نیز رواسـت، و بنـابراین در   
دیواري یافتنـد کـه نزدیـک بـود فـرو      

، یرید به جاي یکاد به کار رفتـه  »یزدر
  .]است
  .دویدن درازگوش: کَهد ـَـ. کَهدان .کهد

  .]من آن را دواندم[ا أنَ أکْهدتُه
د الی أُمـه  عتَار: داداًوِهاکْوهد الفَرْخُ اکْ

جوجه به سوي مادرش رفـت تـا   [زُقَّه تَل
  .]با نوك به او غذا دهدمادرش 

سگالیدن،  دب: کاد ـِـ: کیدةکَید و م .کید

و یسـمی الحـرب   . کاده و کایده بمعنًـی 
. فریبش داد[یلْقَ کَیدا  غَزا فالن فلم. کَیدا

فالنــی . انــدجنـگ را کیــد هــم نامیــده 
آهنگ جنگ کـرد ولـی جنگـی ندیـد     

ــرد( ــگ نک ــیدن: . )]جن ــو . مروس ه
ا یجود به: سهفْهو یکید بنَ. یعالجه: یکیده

به جـان  او . کنددرمانش میچاره و او [
  .]کندن رسید و نزدیک به مرگ شد
ـ   الغُرابِ فـی ص تهادی اجیاحه و یسم

  ءدا، و کذلک القَـیتـالش کـالغ در   [کَی
ــد   ــز کی ــرآوردن را نی ــگ ب ــخت بان س

  .]گویند
  فصل الالم

اي از پـاره : لبـدة . لُبود: ج. نمد: لبد .لبد
األسد لبدةٌ، و هی الشَعر  و قیل لزُبرَةِ. آن

بین ک فَتْالمتراکبهی .ةٍ و األسددببه [ ذو ل
میان دو کتف شـیر   ةچسبید هم موهاي به

ــد  ــال گوین ــدار . ی ــیر یال ــل. ش او : مثَ
ایـن  (ناپذیرتر از یال شیر اسـت  دسترس
کسی گویند کـه چنـان    ةرا دربارسخن 

ــان    ــه گم ــد ک ــد باش ــتوار و نیرومن اس
مثـل  . لبـد : ج. ]او هم نـرود چیرگی بر 
  .قرْبۀ و قرَب
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ما له سـبد و ال  . بارانی نمدین: لُبادة
ر و الصو هما الشَع ،دوفلَب :  ما له شـیء

نــه مــو دارد و نــه پشــم، یعنــی هــیچ [
  .]ندارد

   ـدلْبفهـو م ،الفـرس تدت  : ألْبدشَـد
دبعلیه الل . َۀرْبجعلتها فی لَبِیـد، و : الق 

اسـب را نمـدزین   [الصـغیر   هو الجوالقُ
ــردم ــک را در . ک ــۀمش ــدین  کیس نم

  .]کوچکی نهادم
اذا بـالَ و ثَلَـطَ فضـرب    : ألْبد البعیرُ
زِه فیجعلی علـه  یرُصوه و بن ثَلْطةٌ مدبل .

 بالمکان : بـه  أقـام . اذا : اإلبـلُ  ت
ت أخْرَج الربیع ألوانَها و أوبارها و تَهیـأَ 

شتر پیشاب کـرد و ریـق زد و   [للسمن 
اي از هــر دو بــه پشــتش چســبید الیــه

بهـار رنـگ و   . آنجا مانـد ). مانند نمد(
کرك شتران را برآورد و آمـاده شـدند   

  .]شدنبراي فربه
لَبـد  . به زمین چفسیدن: لَبد ـُـ. لُبود

ــاألرض  ــین [الشــیء ب ــه زم ــز ب آن چی
  .]چسبید
گرفتن شـتر  و سینه حلق: لَبِد ـِـ. لَبد

اي گونــه[از بسـیاري خــوردن صـلِّیان   

  .نع: لَبِدةٌإبلٌ لَبادي، و ناقۀ . ]گیاه
. بد بعضُه علـی بعـض  لَتَ: تَبد الورقُالْ
 ُالشجرة ت : راقُ کثُـرتبرگهـا  [هـا  أو

. روي هــم ریختــه و بــه هــم چســبیدند
  .]برگهاي درخت بسیار شد

 . ثَم علیهـا ج: تَلَبد الطائرُ باألرض
ــالمطر ــ: ت األرض ب ــدي . تداشْ ــد النَ لَب

ها : األرضپرنده سینه بر زمـین زد  [شَد
زمـین بـاران خـورد و    . جا نشست و بر

شبنم . خاکش به هم چسبید و سخت شد
  .]زمین را تر کرد

و هـو  . سریشم کردن بر موي: بیدلْتَ
المحرِم فـی رأْسـه شـیئاً مـن      نْ یجعلَأ

الصثَ فـی    مشْـعشعرُه، و لئلّـا ی دتَلبیغ ل
ــرِم در مکــه [اإلحــرام  حو آن اینکــه م

چیــزي چســبناك بــه مــویش بزنــد تــا  
  .]ژولیده نگردد

. ي جماًأ، »ماالً لُبداً«آیه. بسیار: لُبد
دلُب مـالی فـراوان  «[مجتمعون : الناس« .

  .]اندمردم گرد هم آمده
جـاي   که به سـفر نـرود و از   آن: لُبد

نُسورِ لقمان، و  رُآخ :. خود دور نشود
ـ . نّه لیس بمعدولهو منصرف أل  معزْو تَ
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 هو الذي  نّ لقمانَأالعربعفـی   ب ثَتْه عـاد
فْود ها الی الحـرم لیـ تَس سقـا    یلهـا، فلم

رَ لقمانُ بین بکوا خُیلأُهقاء    ـراتععِ بـبس
 وعـرٍ، ال  سمرٍ، من أظْبٍ عفْرٍ، فی جبـل 

یها القَطْرُ، مأسو بـ  قاء سبـرٍ کلَّ عمـا  ۀِ أنْس
لَهرٌ، خَ کـ نَس فاخْتـار  . ه نَسـرٌ ف بعـد لَ
ـ  رُور، فکان آخسالنُ ـدا   ورِنُسی لُبه یسـم
آخرین کـرکس لقمـان، و آن منصـرف    [

تازیـان چنـین   . است زیرا معدول نیست
پندارند که لقمان همان کسـی بـود کـه    

عاد او را در پی دعـا و درخواسـت   قوم 
چــون خــود و آب بــه حــرَم فرســتادند، 

نابود گشتند، لقمان که از آنها بـود آزاد  
گذاشته شد تا خود میان زنـدگی هفـت   
ــوهی   ــرخگون در ک ــک س ــوي تیزت آه

اي بـاران هـم   سخت و خشک که قطره
بر آن نبارد، یا زندگی هفت کـرکس از  
پی هم یکی را برگزینـد، و او زنـدگی   
کرکسها را برگزید، و آخـرین کـرکس   

  .]او نامش لُبد بود
  .نام شاعري: . خُرد جوال: لَبِید

: . شکاف در گور: لَحد ـَـ. لَحد .لحد
. کـک : لُحـد . گـور  نـۀ شکافتن یک کرا

له بمعنًیلَح تدللقبر و ألْح تگور را [ د
  .]کندم

ألْحـد فـی   . از دین برگشـتن : إلْحاد
 ئَرِو قُ. حاد عنه و عدلَ: دلَح= دین اهللا

از دیـن  [» دونَ الیـه لْحلسانُ الذي ی«آیه
پس بـه ایـن   . برگشت و از آن بد گفت

کـه   زبان آن«: اندمعنا هم آیه را خوانده
: . ]»از او بد گفته و ناسزایش گویند

و «و أصلُه من آیـه . کردن در حرَم ستم
داً، و ي إلحـا أ» حاد بظُلْمٍمن یرِد فیه بإلْ

اصـل آن معنـا از ایـن آیـه     [زائدة  الباء
و » و هر کس در آنجا ستم کنـد «: است

  .]باء در إلحاد نیز زیادي است
. پناه: ملْتَحد. برگشتناز دین : حادتلْا

جـو  زیـرا پنـاه  [الیـه   یـلُ مئَ ینّ الالجِأل
  .]بدانجا رود و پناه گیرد

. سخت خصومت شـدن : لَد ـَـ. لَدد .لدد
ج. نع: ألَد :لُد . :موضعی به شام.  

ــد ــد . لَ خصــومت : . جــوال: لَ
بـا  [فهو الد و لَـدود  . خَصمه: لَده. کردن

  .]او سخت دشمنی ورزید
ــدانِ ــرا: لَدیـ ــۀدو کـ   : . وادي نـ

و منـه قـولهم   . ألدة: ج. هاي گردنکرانه
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تَیدلَد :یلتفت یماالً ماز آن است [یناً و ش
سرگردان به راسـت و چـپ   : یندکه گو

  .]نگردمی
دهـان   نـۀ دارو که کـرا : لَدود و لَدید

 جرَي منـه مجـرَي اللَـدود   : مثََل. ریزند
ایـن  (در او چون رفتن دارو روان شـد  [

و  کسی گویند کـه خـو   ةرا دربارسخن 
: ج. )]رفتاري در او سرشتین شده باشد

  .ألدة
ـ  و ألْد. و قد لُد، فهو ملْـدود  . ادتُـه أنَ

بـه  [ عأُداف: زِلْت أُالد عنک ما. تَد هووالْ
. دهانش دارو خورانده شـد  شۀاو از گو

او . دهانش به او دارو دادم شۀگومن از 
. دهان خورد و فروبـرد  شۀگودارو را از 

ــو   ــته از ت ــا  (پیوس ــمن ی ــر دش در براب
  .]نگهداري کردم) بیماري

ــدد،  ــدد و یلَنْ ــأرجــل ألَنْ مي خَص :
، و تصـغیرُ ألَنْـدد، أُلَیـد   . متخصو سخت

نّ أصله ألَد، فزادوا فیه النون لیلحقـوه  أل
عاد الی  النونُ ل، فلما ذهبتجرْفَس ناءببِ

اصل آن ألَد بوده و بـراي آنکـه   [أصله 
سفرجل ببرند نونی بـه آن  باب آن را به 

اند، و چون ایـن نـون در مصـغّر    افزوده

  .]اصل خود بازگردد افتد، کلمه نیز به
لْتَدو ال م تَدحما لی منه م : داز آن [ب

  .]اي ندارمچاره
ـ  . لَسد .لسد  بچـۀ شـیرمکیدن  : لَسـد ـِـ

ــادر ــر از م ــلَ. نخجی ــد العس ــه : لَس لَعقَ
  .کک: لَسد. ]را لیسیدانگبین [

آهـوي   بچـه [الطَـال أُمـه    لَسدلَسد و 
ـ   همـۀ دنیاآمـده   به تازه ادرش را شـیر م

  .]مکید
. گـردن  نـۀ گوشت کرا: لُغْدود و لُغْد .دلغ
  .لَغادید و ألْغاد: ج

ـ رددتُهـا الـی القَ  : لَغَدت اإلبـلَ  د و ص
شـتران را آرام کـرده و بـه راه    [الطریق 
  .]آوردم

ــاء ــالنٌ ج ــداً ف لْتَغم :ــاً ح ــا متغیظ نق
  .]فالنی خشمگین و برافروخته آمد[

ـ . لَکَد .لکد ریـم چفسـیدن بـه    : ـلَکد ـَ
تَلَکَّـد  . لَصقَ به: لَکد علیه الوسخ. جایی
بعضُه بعضـاً  : الشیء بـر آن ریـم و   [لَزِم

 ةاي از آن چیز به پارپاره. چرك چسبید
  .]دیگر آن چسبید

  .]اي چکشگونه[ کوبه: ملْکَد
لَهـد   :قال األصمعی. گرانی بار: لَهد .لهد
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د همالقومو: وابدهرَثوها جقـوم  [ها و أح
ستورانشان را گرانبـار و آنهـا را الغـر    

: . شــده ســتور مانــده: لَهِیــد. ]کردنـد 
لَهـده و  . هـود فهو ملْ. خواريسپوختن به
  .]او را به خواري راند[ لَهده، بمعنًی

. أزریـت بـه  : ألْهدت بـه  :بوزیدأقال 
اذا أمسـکْت  : ألْهـدت بـه   :بوعمروأقال 
 الرَأحدلَجاآلخَ نِی تعلیه و هو  رَو خَلَّی

یاو را خـوار و کوچـک   : ابوزیـد [ه لُقات
آن هنگامی است کـه  : ابوعمرو. شمردم

یکی از دو مرد را بگیري و دیگـري را  
  .]آزاد گذاري تا او را بزند و بکشد

 ه علـیلْهِدی :   ینـه علـیعاو را بـر  [ی
  .]کندمن یاري می) زیان(

اي گونـه [سسـت  : ي عصیدةألَهِیدة، 
  .]حلواي نرم

  المیم فصل
وجـدت  . گیـاه نـرم و نـازك   : مأْد .مأد

جایی پر گیـاه تروتـازه   [مکاناً ثَأْداً مأْداً 
  .ناویدن شاخ نازك: . ]یافتم

، و شابۀ شاب . ناعم: یمؤُودغصن 
نـازك و   خۀشـا [و ناعمۀ  مناع: یمؤُودةٌ
وان آســوده و مــرد و زن جــ . جنبــان

  .نام جایی: . ]شاداب
مـال پـاکیزه بـه    [کَسـبه  . امتَأَد خیراً

  .]دست آورد
بزرگـوار و  : مجِیـد . بزرگـی : مجد .مجد

ــرَف و  :الســکیت قــال ابــن. گرامــی الشَ
  یکونـانِ باآلبـاء دجالم .   رجـل شـریف

مون فی الشَرَف: ماجِدمتقد قال. له آباء: 
بسیکونانِ فی الرجـل و   و الکَرَم و الح

ـ   انْ لم : گویـد [ف رَیکنْ له آبـاء لهـم شَ
مــرد . شــرف و مجــد بــه پــدران اســت

شریف و ماجِد کسی است که پـدرانش  
ــند   ــوده باش ــزرگ ب ــریف و ب ــا . ش ام

سرشتی  بزرگواري و بخشندگی و نیک
از خود انسان است، هر چند پدرانش از 

  .]بزرگان نبوده باشند
ـ    ماجدتُـه  . نهمتَماجد القـوم فیمـا بی

ـ غلبتـه بالم : فمجدتُـه أمجـده   قــوم [د ج
در . بزرگی خود را به رخ هـم کشـیدند  

ــا او همچشــمی   بزرگــی و ســرفرازي ب
  .]کرده و بر او چیره شدم

به سیري و فراخـی رسـیدن   : مجود
  .شتر

نالَت من الخَـال قریبـاً   : مجدت اإلبلُ
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ــبع ــ. مــن الش ــدتُها أنَ جــه[ا م  شــتران ب
چراگـاهی پرعلـف افتادنـد و زود ســیر    

ــدند ــف داده و   . ش ــتران عل ــه ش ــن ب م
ــدأقــال . ]سیرشــان کــردم أهــلُ  :بوعبی

العالها     :یقولون ۀِیـدجـۀَ أمالداب تـدجم
 نَجد هلُأو . بطْنها ي علَفْتُها ملْءأمجداً، 

ــدتُها :یقولــون جــداً،  م ي علَفْتهــا أتَمجِی
 منــۀآنهــا کـه دا : ویــدگ[نصـف بطنهــا  

بـه  : کنند چنین گویندکوهها زندگی می
. شتران علف دادم چندانکه سـیر شـدند  

: برند گویند سرمی بهبلندیها آنها که در 
سـیر  به آنهـا علـف دادم چندانکـه نـیم    

  .]شدند
: مثَـل . به بزرگی نسبت دادن: تَمجید

ـ رٍ نـار جشَ فی کلِّ و اس ،ـرْ تَمالم دخُ و ج
فارأ، العذا من نّهما أخَأتکثرا منها، کي اس

ـ   سهما النار ما هـو حدر هـر درختـی   [ب
آتش است، زان میان درخت بـادام تلـخ   

ایـن  (اند زنه گرامی شدهو درخت آتش
را زمانی آورند کـه بخواهنـد بـا    سخن 

ــا    ــی ی ــان، کس ــیلت همگ ــذیرش فض پ
از هـر درختـی   : کسانی را برتري دهنـد 

ر آتـش  آتش برآید، چـون مـرخ و عفـا   

  . )]نزاید
بنو مجو هم أوالد ربیعـۀ  . ايقبیله: د
و [بوا الیها سم أُمهم نُد اسو مج. بن عامر

و مجد نام  ،آنها فرزندان ربیعه بن عامر
ــدو نســبت داده     مادرشــان اســت کــه ب

  . ]اندشده
مد النهرُ، و مـده نهـرٌ   . خیز آب: مد .مدد
مدي : رِصمد الب. فاعهتار: هارمد النَ. رُآخَ
ــالبآب رود بســیار شــد، و رود  [ر ص

بـاال  . دیگري نیز بـر آن افـزوده گشـت   
انــدازه کــه  آن(رس  چشــم. گـرفتن روز 

  .)]چشم بتواند دید
دـُـ: م دکشیدن: م .ددمتُه فام آن [تَد

فـی   اهللاُ مد. ]را کشیدم، پس کشیده شد
عرِمه فی غَیدهه، و م :لَ  أملَـه وطَـولـه   ه
را دراز کـرد، و او  اش  زندگیخداوند [

: مـادة . ]را در گمراهیش پیوسته داشـت 
  . فزونی پیوسته
دۀِرجل مالقام طَوِ: یدمرد [ ۀِیلُ القام

  . ]بلندباال
ددمم رافط :مباألطْم د دودناب، شد

چـرمین بلنـد و کشـیده     خیمۀ[للمبالغۀ 
بـراي مبالغـه در معنـا    . کمک رسـنها  به
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  . ]مشدد شده است
ــتَ ــلُمـ ــی : دد الرجـ ــرد [تَمطَّـ مـ

ــازه  دســت وپــایش را دراز کــرد و خمی
  . ]کشید
دـ و هو رِطْ. پیمانه: م عنـد   ثٌلٌ و ثُلُ

. النِ عند أهل العـراق طْأهل الحجاز، و رِ
ـ  : و الصاع آن نـزد مـردم   [داد أربعـۀ أم

سوم رطل است،  حجاز یک رطل و یک
هـر  . زد مردم عـراق دو رطـل اسـت   و ن

  . ]صاع نیز چهار پیمانه است
یضا اسم أو . اي از روزگارپاره: مدة

ما استَمدداد علی القلـم  دبه من الم و [ت
  . ]نیز نام جوهر و مرکّب

ت الشـیء  مرَّةٌ من قولـک مـدد  : مدة
ریم گردآمده در : مدة. ]بار کشیدن یک[

  . جراحت
ــداد ــی: م ــدد. اهیس واةَ و مــد ت ال

أمدـ د تُها، و أمدالرجـلَ د ت :طیتـه  اذا أع
جوهر دوات را افزودم، و قلم [مدةً بقلم 

  . ]آن مرد را در دوات فرو بردم
ــددأمــ الج تی دــد بم بــه لشــکر [ش

  . ]کمک رساندم
دــد مــوم ــرْ: نا الق داًصــد ــم م و . نا له

أمدو «آیه. ناهم بغیرنادأمدۀٍدهناهم بفاک «
ــه قــوم کمــک کــردیم[ ــه . ب آنهــا را ب

و آنهـا  «. دیگران جز خود کمک کردیم
  . ]»را به میوه کمک کردیم

خواستن مدد: تمداداس .  
 . فیـه مـدةٌ   تصـار : حأمد الجـرْ 

زخـم  [جرَي المـاء فـی عـوده    : فَجالعرْ
شــاخۀ آب در . چــرك و ریــم بــرآورد

  . ]ی دویددرخت بارهنگ آب
ددـ م اإلبلَ و أم تدتُهاد : ـقَیتها اذا س

دیداً، و هو الحمقیـقِ   ساءالشَـعیر   مـن د
اي آرد جـو و ماننـد   هنگامی که پـاره [

آن در آب بریزي و به شتران بدهی تـا  
  . ]بنوشند

آب سـخت  : علّانماء إمدانٌ، علی إفْ
  . شور

ـ  [ . اراك تر ةمیو: دمرْ .ردم : ]مـرَد ـُـ
ـ . تر کردن نان را تا نرم شود الخُب رَدزَم .

بِیالص رَدو م ه ثَدأُم نان را تـر کـرد  [ي .
  . ]کودك پستان مادرش را مکید

مرْرلۀٌ مال نَ: داءبریگـزار  [فیهمـا   ت
  . ]گیاهبی

ــ ــغُص نٌ أمــه : رَد   شــاخ [ال ورقَ علی
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که گرداگرد سـم   آن: فرس . ]برگبی
. زنـخ  سـاده : غـالم  . اشدوي موي نب

  . تابان روي: جاریۀ 
 تَمرَّد فالنٌ زمانـاً ثـم   :قال األصمعی

جو نْأهه، و ذلک خَرَج بیقَی أمح ینـاً  رَد
فالنی زمانی رخ از مردم نهـان  : گوید[

کرد و سپس چهره نمود، و آن هنگـامی  
نــوخط، (زنــخ  اســت کــه مــدتی ســاده

  . ]بوده باشد) ریش بی
تابان و درخشان کردن بنا را: یدرتَم .
 :   خشــودن و بــرگ دور کــردن از

  . درخت
ــد ــاده  : مری ــر نه ــیر ت ــا در ش خرم

سـتنبه  : . ]کـرده در شـیر   خرماي نرم[
شَدید المـرادة  : سیقمرِّید، مثال ف. شدن

  . ]بسیار سرکش و نافرمان[
نـام  : دمارِ. اي از یمنپدر قبیله: مراد
  . حصنی

ـ ح«آیه. لیف سخت تافته: مسد .مسد لٌ ب
دسأ، »من مي من لو قد و خُوصٍأ یف ،

لودو مـن أ أاإلبـل   یکون من جبارهـا  و
. »خرمـا  ةشـد  ریسمانی از لیف بافتـه «[

ــتر    ــرك ش ــا ک ــت ی ــاه آن را از پوس گ

  . ]بافند
سـُـ. دم دسمص: م .  

مرجل مودس :ججاریۀ . قِدولُ الخَلْم
، و الجــدل، و عصــبالد و حســنۀُ المســ

ماألر .مو هی معة، مودسجدولـۀ  صوبۀ، م
ــۀ و مأْ ــت [رومـ ــرد درشـ ــدام و  مـ انـ

ــتوارتن ــوش. اســـ ــدام،  زن خـــ انـــ
ــوش ــی خ ــوش  و پ ــت، خ ــراش و  پوس ت

  . ]دندان خوش
ی و هی نح. مساد= مساد، علی فعال

منِالسقاءو روغـن خیک : العسلِ ، و س ،
  . انگبین مشک

صـدة و  أم: ج. باالي کـوه : مصاد .صدم
صدانم .  

صـُـ[د م دصمکیدن آب دهان و : ]م
مصدها، و . جماع کردن: . پستان شیر
بـا  [شَّف فَمها رَها و تَئَطي وأمصد فَمها، 

آن زن نزدیکـــی کـــرد، و دهـــانش را 
  . ]مکید
. داًي برْأدةً، مص نا لهذا الطعامِا وجدم

دلُ الصاد زایـاً،  و قد تُب :السکیت قال ابن
: گوید. امسال سرما ندیدیم[دةً فیقال مزْ

گاه هم صاد به زاء بدل شده و به جـاي  
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  . ]مزْدة: مصدة گویند
ت معـد . ذهـب : معـد فـی االرض   .معد

و ام الشــیءدــ. بســرعۀ تــهتَعععیــر مبد :
. شتاب آن چیز را ربودم به. رفت[سریع 

  . ]شتر تندرو
عتر ةتره و میو: دم .سـ ب ـ رٌ تَع عم دد :
ــ ــاع ال . صرخْ ــو إتب ــال ه ــ و یق رَد یفْ

آن تبع اسـت  : گویند. خرماي نرم و تر[
  . ]آیدکه تنها نمی

ـ  عة و مدعذْ  مـۀ و کبة، مثـال کَذـۀ دب :
سان بمنزلـۀ الکَـرِش   نْو هو لإل .معروف
ــلِّ م ــجلک ــد  [رٍّ تَ ــان بمانن و آن در انس

  .]کمبه است در نشخوارکنندگانش
جایگاه سـپیدي بـر پیشـانی    : دمغْ .غدم

شَب . نازك و نازك گردانیدن: . اسب
جوانی را آسوده و در ناز و [داً باباً مغْشَ

  . ]خوشی گذراند
مغَد  :األعرابی مثلُه بوزید، و ابنأقال 

ناع الرجلَ عیشمم ی ،قـال  . ي غَذاهأغَد
ـ  ی عیش نـاعمٍ یم مغَد ف :الفراء دا غَـد مغْ

زندگی پر ناز و آسـوده  : آن دو گویند[
در ناز و نعمـت  : فراء. آن مرد را پرورد

  . ]زندگی کرد و آسوده زیست

بسـیار خـوردن آب و ماننـد    : غادإم
ــیر : . آن ــدنش ــودك را و  خورانی ک

ت هـذا  غَـد أم :ةتقـول المـرأَ  . شتربچه را
بِالصی نغَدیفَم :أرضَعنعیتُه فرَض . تغَدم

وجـدت صـرَبۀً فمغَـدت    . لَۀُ أُمهـا السخْ
ـ تُه، و هی صـم مصص: جوفَها و . حغُ الطَلْ

ر غُ سدداً، و کذلک صمتسمی الصرَبۀُ مغْ
البادبچه را شـیر دادم، او  : زن گوید[ۀ ی

بره شـیر مـادرش را   . هم شیرم را خورد
آن  ةشـیر  درخت طلحی یـافتم و . خورد

درخـت طلـح و نیـز    ة به شیر. را مکیدم
  . ]کُنار دشتی مغْد گویند

شراب : مقَدي. شام اي درقریه: مقَد .مقد
از  نوشـیدنی [من العسل منسـوب الیهـا   

  . ]بدان قریهانگبین بازخوانده 
مقـیم بـودن بـه    : ]مکَد ـُـ[مکُود  .کدم

  . جایی
شـیر  اي که ناقه: داءناقۀ مکُود و مکْ

  . وي کم نشود
ـ  ماؤُ تثابِ: رکیۀٌ ماکدةٌ نٍ رْها علـی قَ
نُ قرنُ القامۀ، و هی و القَرْ. واحد، الیتغَیرُ

چـاهی کـه آبـش خشـک     [رَةُ الـدلو  بکْ
چاهی که با یـک چـرخ چـاه از    . نگردد
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  . ]آن آب برکشند و آبش پایان نیابد
. نـازکی و درخشـندگی روي  : ملَد .لدم

رجل أُم و امرأَلُودة أُمة، و شابلُود أم لَد
مـرد و  [لُـود  ن أُمو غُص. داءو جاریۀ ملْ

پسـر و دختـر نـرم و     ،زن نرم و نـازك 
  . ]نرم و نازك شاخۀ. نازك
ـ تَم: األدیـمِ لید متَ نـرم کـردن   [ه رینُ

  . ]شده پوست پیراسته و دباغی
یدإمل :حارِهو من الصیس ي، مثل إمل

وعلـف، ماننـد    آب بیابان خشک و بـی [
  . ]دشت خشک

. گاهواره و گسـتردن : مهد ـَـ. دمه .مهد
تُه و بسـطْ : ت الفـراش مهـد . بستر: مهاد
  . ]بستر را باز و پهن کردم[ته وطَّأْ
 هموار و نیکو: . گسترانیدن :هیدمتَ

  . کردن کار
ام  هـادــنامِتبِانْ: السســاطُه و ارفاعــه ت

  . ]ن کوهانپهن و برآمده شد[
ــد ــن: تمه آســان و اســتوار و [ تمکُّ

  . ]آماده شدن
همدو هـو  . نامهـاي زنـان   ازیکی : د

مـن نفــس   :قــال سـیبویه . لَـل فَع المــیم
غم الحـرف،  ألُد زائدةً لو کانت الکلمۀ، و

ّرَدفَرٍّ و مثَفَ. مثل مبملحقۀٌ، و نّ الدالَأ ت 
ــق ال ــد الملح ــ[غَم ی ــر وزن فَعلَ ل آن ب

میم از خـود کلمـه اسـت،    : گوید. است
. شـد اگر افزوده بود، دال هم ادغـام مـی  

پس روشن شد که دال به کلمه پیوسـته  
  .]است و حرف پیوسته ادغام نگردد

ـ . مید .یدم . جنبیـدن و ناویـدن  : ماد ـِـ
ــمایتَ: غْصــانُمــادت األ هــا شــاخه[ تلَ

مـاد  . خرامیدن: . ]ناویده و خم شدند
مرد خرامید و بـا نـاز و   [بخْتَرَ تَ: الرجلُ

: مادهم. طعام دادن: . ]تکبر راه رفت
و الممتاد مفْتَعلٌ منه و . مارهم، من المیرَة

به آنهـا نیکـی   [ول هو المستَعطَی المسؤُ
ممتاد از باب افتعـال  . کرد و خوراك داد

کسی که از او درخواست نان : آن است
   .]و نیکی کنند

خـوان  : ، هی خُوانٌ علیه طعـام مائدة
یکـن علیـه طعـام فهـی      فاذا لم. آراسته
ـ  :قال أبوعبید. خوان ی مائدةٌ فاعلَۀٌ بمعنَ

ـ یشَعولۀٍ، مثل عمفْ ۀٍ راضرْأۀٍ، یـ ي م ۀٍ ضی
اگر بـر سـفره خـوراکی نباشـد بـه آن      [

ــ : گویــد .وان گوینــدمائــده نگوینــد، خُِ
ـ  مائده بـر وزن فاعلـه اسـت بـه     ي امعن
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  . ]عوله، مانند زندگی پسندیدهمف
  . نام زنی: میادة. نام کوهی: مائد

یو یقـال هـو بکسـر    . معروف: دانم
ن، و هنـا  عـال مـن الـود   المیم و هـو مفْ 

النفَع . :   ج. عـیش فـراخ و خـوش :
  . میادین
یمد =یبـ : حـدیث  .]جـز [غیـر  : د ا أنَ

ـ  صأفْ یالعـربِ م أنِّـی مـن قـریشٍ و    ح د
و فسـره  . سـعد بـن بکـر   ت فی بنیأْنَشَ

ــ ــن أج ــهم م ــی بعضُ مــن : فرمــود[لِ أنِّ
تازیانم، جز آنکـه   همۀسخنورترین در 

سـعد بـن    بنی قبیلۀاز قریشم و در میان 
برخی ایـن سـخن   . امبکر پرورش یافته

، چـون از قـریش   : ...اندرا چنین گزارده
  . ...]هستم و 

  فصل النون 
: فَعـال و فَعـالَی   نَآد و نَآدي، مثـال  .أدن

  . سختی و رنج
نجاد و نُجود و : زمین بلند ج: دنَج .دنج
: جد، و طَلّـاع الثنایـا  فالن طَلّاع أنْ. جدأنْ

اذا کان سامیاً لمة او جوینـد [مور ی األُعال
کارهــاي بــزرگ و رونــده در راههــاي 

. راه بـر بـاال  : . ]بلند و سترگ اسـت 

 :ود: ج. آرایش خانهنُج .  
. آزمـودن : . آرایش خانـه : جیدنْتَ

نَجـده  . دیده مرد آزمایش: منَجد و منَجذ
ــدهرُ ــه : ال رَّبــوده و [ج روزگــارش آزم

  . ]ورزیده ساخت
  . که بستر و بالین دوزد آن: نَجاد
الد العرب، و هـو خـالف   من بِ: نَجد

تفع من رما ا و کلُّ. تهامۀ: و الغَور. الغَور
راق فهو نَجـد، و هـو   الی أرض العتهامۀَ 
: مثَـل . الد نَجدأخَذْنا فی بِ: أنْجدنا. مذکّر

ن رم دضَناًأَأنْجال من . ي حو ذلک اذا ع
ــور ــنٌ. الغَ ــ: و حضَ ــلٍ اس بج نجــد از [م

سرزمینهاي تازیان اسـت، و آن خـالف   
غـور تهامـه اسـت و از آن    . غور است
بـه  . گوینـد  سوي عراق را نجد باالتر به

هرکه کوه حضَن را ببیند، به . نجد رفتیم
آن هنگامی است کـه  . نجد رسیده است

سوي زمین عـراق   از تهامه گذشته و به
   .]روان باشد

رفَع الصوت فیهـا  : جد فالنٌ الدعوةَأنْ
  . ]آواز برآورد و دعوت را پذیرفت[

ـ . یاري خواستن: تنجاداس تَنْاسندی ج
ـ : تهجدفأنْ ـ اس  مـرا بـه  [تُـه  ی فأعنْتَعانَ بِ
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ــش  ــاري دادم ــت، ی ــاري خواس : . ]ی
قَـوِي بعـد   : جد فـالن استَنْ. دلیري کردن

ضَععلی فالناستَنْ. ف دج :ـ اج علیـه   أَرَتَ
یــد ه ــۀٍ بع ــاتوانی  [ب ــس از ن ــی پ فالن

پس از ترس از فالنـی،  . نیرومند گشت
  . ]نیرومند گشت و بر او دلیري کرد

رجل نَج اذا کان ناجیاً : الحاجۀ فید
مـردي کـه در کـار و    [ي سریعاً أفیها، 

  . ]برآوردن نیازش توانا و چاالك باشد
ةنَجد . ددلیـري و مردانگـی  : ـُـنَج .

دو نَج کـک : نَجِید. جادأنْ: ج. فهو نَجِد .
  . و نُجداء نُجد: ج

ـ أْذو ب: نَجدةٍرجل ذو  . ۀٍجاعسٍ و شَ
ـ  ةًالقَی فالنٌ نَجة  : دـدمـرد توانـا و   [ش

  . ]فالنی به سختی دچار آمد. دلیر
ـُـ. دنَج دشجاعت غلبه کردن به: نَج .  
. نجد شدن به: . کردن یاري: جادإنْ
 :ــدن ــد خوان ــاد، أي [ بلن ــل منْج رج

  . ]یاور: معوان
ــدة ناجــاري: م ــردن ی ــرب: . ک  ح

  . کردن
  . ]جنگجو[مقاتل : مناجِد

خوي و خـوي کـردن   : ـنَجِد ـَ. نَجد

فهـو  . رنج دیـدن : . از ماندگی و رنج
  . کک: نَجِید. ]رنجدیده[روب مکْ: جودمنْ

و یقـال  . خرکره که بار نگیرد: نَجود
ـ المالطَوِیلَـۀُ  هی  آن خـر  : گوینـد [ۀ فَرِشْ

عاصـم  : . نُجـد : ج. ]درازگردن است
بن أبی النَجـود، مـن قُـرّاء الکوفـۀ مـن      

هفت قاریـان قـرآن در    یکی از[السبعۀ 
  . ]کوفه

  . حمایل شمشیر: نجاد
ــاجود ــزرگ کاســۀ: ن ــور : . ب خن

  . شراب
و هـم  . گروهـی از خـوارج  : نَجدات

نَج أصحابةَ بن عامر الحنَدفی .  
ی و هو لیس بعربِ .نوعی از بوي: نَد .ندد

تلّ : . ]به این معنا کلمه تازي نیست[
 . اکندهرفتن ستور پر: . و زمین بلند
. ]رمیدن و گریختن[نَد ـِـ . نداد و نُدود
، »یــوم التَنــاد«هم آیـه بعضُــ و منـه قــرأَ 

 روز فریـاد «برخـی در  [بتشدید الـدال  
ــرآوردن ــدد » بـ ــا دال مشـ ــاد را بـ   تنـ

ــده ــد خوان ــه(ان ــرس و  ب ــاي روز ت معن
  . )]گریز
دیـد . همتـا و ماننـد  : نیـدة . نَدو نَد :
  .کک
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: به ددنَ. فاش کردنآشکارا و : دیدنْتَ
ــ رَه و ســه ــه  معشَ ــردم [ب ــان م او را می

بـدي او را آشـکار و   . بلندآوازه ساخت
  . ]رسوایش کرد

شـده   گـم : نَشَد ـُـ. داندة و نشْنشْ .نشد
  . جستن
ي أتُک اهللا گفتن کسـی را،  نَشَد: دنَشْ

رْکَّنّک ذَأتُک باهللا، کلْأَس   ،ـاه، فتَنَشَّـدته ای
کسی را به خداونـد سـوگند   [ رَکَّذَي تَأ

دادن و از او درخواســت کــردن چیــزي 
ــادش   ــه یـ ــد را بـ ــویی خداونـ   را، گـ

  . ]آوري، و او هم به یاد آوردمی
: . شـده تعریف کـردن گـم  : شادإنْ

  . شعر خواندن
از او پرسیده [ي سئلَ أ، نُشد: تُنُوشد

  . ]یا درخواست شد
نشاداسخواستن شعرروایت : ت .  
بـین القـوم   : یدنَش دتَناشهو الشعر الم

اي که قوم براي یکدیگر سرود و ترانه[
   .]خوانند

. نهادن رخت هم بر: نَضَد ـِـ. دنَضْ .نضد
و هو للمبالغۀ فـی وضـعه   . کک: ضیدنْتَ

باب تفعیل براي مبالغه در بـر [فاً متراص 

  . ]است همنهادن و چیدن آنها کنار  هم
. کک: ضُودمنْ. نهاده رخت برهم: نَضَد

  . تخت جامه و رخت :. ضادأنْ: ج
 . سنگها بر یکدیگر: ضاد الجِبالِأنْ

ــه. کــک: الســحابِ ــب من ــا تراکَ  . م
والُه المتقدمون فـی  مامه و أخْأع: الرجلِ

ابرهــاي گردآمــده و   تــوده[الشَــرَف 
هاي نامـدار  عموها و دایی. نشسته برهم

  . ]و سرشناس مرد
. م: إنفاد. شدن سپري: ]ـَـ نَفد[نَفَد  .نفد
 :ستور شدنتوشه و بی بی .  

ــ و تــوان خــود را  کوشــش: تنفاداس
  . درباختن

ده فی جه الذي یستفرغُ: م منافدصخَ
. وكتَهم نافَـد نافَد انْ: حدیث. ومۀصالخُ
رْو یتـالش   همۀدشمنی که [ي بالقاف و

اگر بـا آنهـا   . خود را در دشمنی دربازد
ده و درگیر شوي، آنها هـم  ش کرککشم

  . ]با تو درگیر خواهند شد
. آمـاده کـردن و دادن  : ]نَقَد ـُـ[د نَقْ .نقد
نَقَدتُه الدراهمله، فانْ، و نَقَد ها،  تي أتَقَـد

درمها را به او دادم، او هم آنهـا  [قَبضَها 
  . ]را گرفت
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و انْنَقَد الدراهم ت ـ أخْ: تُهاتَقَـد ت رَج
درمهـا را بررسـی کـرده و    [ فمنها الزَی
هــا را از آنهــا جــدا هــا و ناســرهنبهــره
  . ]کردم

ـ  م در[وازِنٌ جیــد  : دو الــدرهم نَقْـ
  . ]درست
فالناناقَد ناقَشْ: تبـا او  [ر ته فی األم

  . ]در کار کشمکش کردم
ــد ــفند : نَقَـــ ــوعی از گوســـ نـــ

. یکی: نَقَدة. روي وپاي زشت دست کوتاه
لُّ مـن النَقَـد   أذْ هو :یقال. کتک :یقال له

او : نیــز گوینــد. بــه آن کتــک گوینــد[
وپاکوتـاه و   خوارتر از گوسفندان دسـت 

ـ  :قال األصمعی. ]روي است زشت أج دو
ـ  الص النَقَــد صـوف بهتــرین : گویـد [ وف
: . ]گونه گوسفند اسـت پشم این ،پشم

خـوردگی  : . رفتگی سم سـتور  پوست
ـ أ نَقد الحافُر، و نَقدت .دندان سـم  [نانُه س

ســـتور ســـاییده شـــد، و دنـــدانهایش 
کـودك حقیـر   : . ]خوردگی پیدا کرد

ـ      دکه اثـر جـوانی و برنـایی در وي پدی
  . نیاید

ــ ــوعی از : دةنُقْ ــتن ــام : . درخ ن

  . جایی
و هـی معرفـۀ کمـا    . خارپشت: قَدأنْ

بات فـالنٌ   :و منه قیل ،سامۀُقیل لألسد أُ
أللِ أنْبلَی ،فُذُ النّ القُنْقَد ی اللیـلَ کلَّـه    نـام
آن معرفه اسـت چنانکـه بـه شـیر هـم      [

فالنی شـب  : از آن گویند. أسامه گویند
را چــون خارپشــت بــه ســرآورد، زیــرا 

  . ]خوابدخارپشت در شب هیچ نمی
: قُد بصرَه الی الشـیء فالنٌ ینْ یزالُ ال
فالنـی پیوسـته بـه    [ الیه ینظرُ یزَلْ اذا لم

   .]نگردآن چیز دزادنه می
سـختی و ناخوشـی   : نَکد ـَـ. نَکَد .نکد

ــد . کــم شــدن آب چــاه: . عــیش نَک
. عسرٌ: رجل نَکد. الرَکیۀُ نَکدت. عیشُهم

زندگیشان سخت [کاد و مناکید و قوم أنْ
مـرد  . آب چـاه کـم شـد   . و ناخوش شد

  .]قوم بدبخت و بیچاره. روز تیره
ــدانِ،   ــا یتَناکَ ــالنٌ، و هم ــده ف اذا ناکَ

  فالنی بر او سخت گرفت، و آن[تَعاسرا 
  . ]دو بر یکدیگر تنگ گرفتند

که  آن: التي مقْأ، داءنَکْ. شوم: کَدأنْ
  . وي نزید و شیر وي بسیار شود بچۀ
 بـنُ  نُدو قبیله، و همـا مـازِ  : کَدانِأنْ
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رْمالک، و یبن ح عۀلَظَنْبو .  
بـه سـوي دشـمن و    : نَهد ـَـ. نُهود .نهد

بـه  [نَهـد الـی العـدو    . غیر آن برخاستن
برآمـدن  : . ]جنگ با دشـمن شـتافت  

رَف و أشْ: ۀِیي الجارِنَهد ثَد. پستان دختر
پسـتان دختـر   [کعب، فهی ناهد و ناهدةٌ 

  . ]برآمد
ـ  فرس نَهـ  : د اسـب  [رِف جسـیم مشْ

ـ  . نُهودة. ]تنومند و بلند . مـص : نَهـد ـُـ
ی األُمـور  عـال هد الی مینْکریم : رجل 

ــه  [ ــه ب ــدنظري ک ــوار و بلن ــرد بزرگ م
  . ]دکنکارهاي بزرگ روي می

داي از یمنقبیله :نَه .  
بلند ةتود ریگ: داءنَه .  

به سـوي یکـدیگر آهنـگ    : مناهدة
فــال گــرفتن  : . کــردن در حــرب 

  . انگشتان به
چیزي از نفقه بیرون  کسیهر : تَناهد

  . گرآوردن برابر یکدی
. پرکــردن حــوض و جــز آن: هــادإنْ
وحنَه ـ ض دانُدانُ و قدح نَه :ـ تَاذا ام و  أَلَ
پر آب کـه   کاسۀحوض و [بعد  یفض لم

  . ]لبریز نباشد

نوعی از خوردنی کـه از مغـز   : نَهِیدة
  . آرد ترکیب کنند حنظل و

بزنَهِید سرشـیر  [ رقیقـاً یکن  اذا لم: د
  . ]سفت

  فصل الواو 
وأَد . گـورکردن  به زنده: وأَد ـِـ. دأْو .وأد

 ـوـ  ابنتَه، فهی م دةُ تَئـد  ءودةٌ، و کانـت کنْ
البدخترش را زنده بـه گـور کـرد   [ نات .

گـور   بـه  کنده دخترانشان را زنـده  قبیلۀ
  . ]کردندمی

ـ . آواز سخت: د و وئیدوأْ یاً مشَی مشْ
ئةٍی تُؤْي علَأیداً، وآهستگی: د.  

ـ اتَّأَ یِه و تَـوأَّد فیـه، و همـا    د فی مشْ
و أصـلُ التـاء   . لتُؤَدةتَعلَ و تفعلَ، من اافْ

 تَثَبـت : ركفی أم یقال اتَّئد. واو دتَّأَفی ا
. در رفتن آهستگی کرد و کندي نمـود [

: گوینـد . اصل تاء در آن واو بوده است
  . ]در کارت درنگ کن و بیندیش

وبِـد  . غضـب کـردن   :وبِد ـَـ. وبد .وبـد 
دمعلیه : علیه، مثل و ببر او خشم [غَض

ــت ــدن : . ]گرف ــدحال ش ســخت و ب
ـ و هو مصدر ی. عیش وصبـه فیقـال   ف: 

  ،ـدبـ أرجل و ئُ الحـالِ ي سـ . ی . ج= مفـ
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مـع فیقـال   یج ثـم . لٌرجل عـد  :کَقولک
باد، کما یقال عدول علی تَوهم جال أورِ

ماننـد مـرد   . د بدحالمر[النعت الصحیح 
: سپس جمع بسته شده و گوینـد . دادگر

مردان بدحال، مانند آنکـه عـدل را بـه    
 پایۀبندند، بـر  جمع می) دادگران(عدول 

حـرف   بـی (این پندار که صفت صحیح 
  . ]بوده است) علّه

سمد : بِدتَوببدحال[و[ .  
و . کـک : وتَد. تادأو: ج. میخ: وتد .دوت

ـ کذلک الود ف ن یی لغۀ مم ددر [= غ ،دو
ــام   ــاء و دال را ادغ ــه ت ــان کســی ک   زب

  . ]کندمی
ت وتَـد . مـیخ کـوفتن  : وتَد ـِـ: وتد

دتو األمرُ منه. الو : ـدة    تیتَـدك بالمـدتو
میخت را بـا میخکـوب   : میخ را کوفتم[

  . ]بکوب
و هما . دو تندي درون گوش: وتدان

یگوش انۀ اللۀزبدو [یضا أرانِ الع[ .  
وتد واتد، کمـا یقـال    :قال األصمعی

ــ ــاغغْشُ ــد[لٌ لٌ ش ــیخ : گوی ســخت و م
کــــار : ، چنانکــــه گوینــــداســــتوار

  . ]کننده سرگرم

ذکـر خـود را   : عظَي أنْأوتَّد الرجلُ، 
  . برپاي کرد

یافتن : . هستی: وجد ـِـ. وجود .جدو
و بضمها ایضا لغـۀ عامریـۀ ال   . مطلوب

وجد ـُــ، در  [= لها فی باب المثال  نظیرَ
عامریـه کـه در بـاب مثـال      قبیلۀزبـان  
  . ]اي براي آن نیستنمونه

شده یافتنگم: دانوِج .  
ومة و وِجخشم گـرفتن بـر   : دانجِد
  . کسی

جاندوهگین شدن: دو .  
جود، وِججةد، وـ . د و جِد : وجد ـِـ

  . توانگر شدن
أوه اهللاُ مطلوبدناهفَرَه به، و أغْأظْ: هج .

هللا الــذي أو ی بعــد فَالحمــدنــد ــج رٍ، و قْ
ی بعد ضَعندآجی : فانخداونـد او را  [قَو

 .نیازش کـرد اش رساند و بیبه خواسته
سپاس خدایی را که پـس از تنگدسـتی   
تـــوانگرم کـــرد، و پـــس از نـــاتوانی 

  .]نیرومندم ساخت
، مٍ، فهـو موجـود  وجِد الشیء عن عد

فهو م ممثل ححومم .ه اهللاُ أودیضا، و أج
دجه هالیقال ومآن چیـز  [، کما الیقال ح
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از نیستی پدید آمد و هست شـد، پـس   
ــد آن را . یافتــه اســت آن هســتی خداون

این معنا را . بخشید و پدید آورد هستی
  . ]در باب إفعال گویند، نه ثالثی مجرد

دجلفالنتَو ـ : ت ـ حزِنْ بـرایش  [ه ت ل
  . ]اندوهگین شدم

ـ  رأَ. یگـانگی : دةوح .وحد حهیتُـه وو . د
هو منصـوب عنـد أهـل الکوفـۀ علـی      
الظرف، و عند أهل البصرة علی المصدر 

تُـه  حدأو: فی کـل حـال، کأنّـک قلـت    
ثم وضعت . أَر غیرَه تی إیحاداً، اي لمیؤْبرُ

 :قــال ابوالعبــاس. وحـده هــذا الموضــع 
الرجلُ  یکونَ نْأآخرَ و هو  هاًجو یحتملُ

یـت  رأَ: نّـک قلـت  أفی نفسه منفـرداً، ک 
وضـعت وحـده    راداً، ثـم فرجالً منفرداً انْ

 فـالنٌ : ا فی قولهمیضاف الّ و ال. موضعه
ـ  حو یجنَس  ـده، و هـو مد ـیحو ج ،ح ش

ییه و عوحد ه، و همـا ذَمنّـک  أک. رُ وحد
ت وحـده  ا وضـع نسیج إفراد، فلم: قلت

مـا  و رب. موضع مصدرٍ مجـرورٍ جررتَـه  
خــودش را تنهــا [لُ وحـده  رجیــ: قـالوا 
نصب وحـده در اینجـا نـزد اهـل     . دیدم

کوفه بنابر ظرف بودن است، و نزد اهل 

دلیل مصدر بودن است در همـه  بصره به
درست این است کـه اهـل بصـره    (حال 

  دلیــل حــال بــودن    نصــب آن را بــه 
او را بـه  : گفتـه باشـی  گویی ). دانندمی

دیدن خـود یکتـا کـردم، یعنـی جـز او      
آنگاه وحده را به جـاي  . کسی را ندیدم

احتمــال روي : ابوالعبــاس. آن بگــذاري
دیگــري نیــز هســت و آن اینکــه مــرد  

شده خودش تنها بـوده باشـد، پـس     دیده
مـرد  : مانند آن اسـت کـه گفتـه باشـی    

آنگاه وحده را بـه  . تنهایی را تنها دیدم
ــاي آن ــی  جـ ــته باشـ ــده . گذاشـ   وحـ

هـایی  شود جز در نمونـه الیه نمیمضاف
فالنی لنگه ندارد، که سـتایش از  : مانند

کســی اســت، و فالنــی بــا کســی راي 
آمیـزد، کـه   زند، و با دیگـران نمـی  نمی

نَسـیج وحـده   . این هر دو سرزنش است
نسیج إفـراد،  : مانند آن است که بگویی

ور و چون وحده را به جاي مصدر مجـر 
)ــراد ــرور  ) إف ــز مج ــتی، آن را نی گذاش

فالنــی همتــا : گــاه هــم گوینــد. ســازي
  . ]ندارد

: ج. و هـو أولُ العـدد  . یکـی : واحد
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حوان، و  دان و أُحو شُـب دان، مثل شاب
  . رعیانراع و 

ـ  :قال الفراء أنتم ح   و حـی واحـد ی
ــرْذمۀٌ قَ :واحــدونَ، کمــا یقــال شــل  ونَیلُ

ــد[ ــک  : گوی ــما ی ــتید، و  ش ــه هس   قبیل
یـک   هـر دو بـه  (اي یکـی هسـتید   قبیله

گروهی اندك : ، چنانکه گویند)معناست
قرآن است کـه   آیۀاین سخن بخشی از (

هم یـادي از آن نشـده    لسانو  اصحدر 
  . )]است

ثَنّاه و ثَلَّثَه  :أحده و وحده، کما یقال
او را یکتا کرد و یگانه شمرد، چنانکـه  [

  . ]گانه کردگانه و سهآن را دو: گویند
  یـدحو و ـدحو ،دحمنفـرِ : رجل و د

  . ]همتامرد یگانه و بی[
تنهـایی برخاسـت و    به[رَّد فَتَ: حدوتَ

  . ]کارکرد
حیدکوچکی از کالب قبیلۀ: بنوالو .  

یکلْـه   عصمه و لم: متهصحده اهللاُ بعوتَ
ــره   ــی غی ــد او را [ال ــاه و خداون در پن

خود نگهداشت و به دیگـري   شتپاسدا
  . ]وانگذاشت

دوحالشاةُ، فهی م تدحأو :  وضـعت

 گوسـفند یـک بچـه    [واحداً، مثل أفَذَّت
  . ]زایید

رِههو واحهد ال نَ: دفـالن ال  . یرَ لهظ
لهواح ه اهللاُ . ال نظیر له: دـدحجعلَـه  : أو
هواحزمان أهلِ. د دحـه   و هو أواو [زمان

فالنــی . روزگــار خــویش اســت یگانــۀ
روزگـار   یگانـۀ خداوندش . مانند ندارد

. ]مردم روزگـارش اسـت   یگانۀاو . کرد
و أصلُه . سودانمثل أسود و . أُحدان: ج

  . وحدان
دحر بأَوفی هذا األم و الیقال . لست

داءحتـو در ایـن کـار تنهـا     [ للمؤنّث و
به این معنا براي مؤنّـث وحـداء   . نیستی
  . ]نگویند

علی : أعط کلَّ واحد منهم علی حدةٍ
بـه هـر   [حیاله، و الهاء عوض من الـواو  
هـاء در  . یک از آنـان جداگانـه بـبخش   

  . ]حدة به جاي واو است
خَددحوم دحوي : لوا مفُـراد . أُحـاد ،

وحــاد و موحــد غیــرُ مصــروفات، لمــا 
. دنـد یکـی درآم  یکی[ذکرناه فی ثُالثَ 

ثُالثَ نیـز   ةاین سه کلمه، چنانکه دربار
  .]گفته شد، غیرمنصرف هستند
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ـ   مـن الواح یحادشـار  ،دمعمـن   کالم
یـک، ماننـد    کلمۀیکـم از   یک[العشَرَة 

  . ]دهم از ده یک
نوعی از : وخَد ـِـ. وخْد و وخَدان .وخد

  . فهو واخد و وخّاد. رفتار شتر
: ودد ـَــــــ. دادةود، ود، وِداد و وِ .ودد

ــردن ــذا، و  أوددت . آرزو ب ــلَ ک نْ تفع
آرزو داشـتم  [نّک تفعلُ ذاك أوددت لو 

ــ ــو  یچن ــه ت ــتم ک ــی، و آرزو داش ن کن
  . ]کردي میبراستی چنان 

 ،و وِد دو ،دةأودــو ــت : ي مـ دوسـ
  .  داشتن

م ردوسـت دا [کـذا   نْ یکـونَ أودي بِ
  . ]چنین باشد

وِد :دج. ]وســتدار، دوســتد[ یــدو :
دح، و. أوح و أقْددمثل ق ئْب و أذْؤُبذ .  

ــا ی ــهم ــم أوِداء تَ آن دو [وادانِ، و ه
دوســتدار هــم، و آنــان دوســتداران    

  . ]یکدیگرند
. نـث = مذ. ودداء: ج. دوست: ودود
لکونه وصللمبالغـۀ  فاً داخ الً علی وصف

مذکر و مؤنّث آن یکسان اسـت زیـرا   [
ست که براي مبالغه در وصـف  وصفی ا

یعنی وصف مفرد (دیگري درآمده است 
  . )]جمع هم شده است

دـرَّ ذکـرَه   . میخ: وپیشـتر از  [و قد م
. )ع(نـوح نام بت قـوم  : . ]آن یاد شد

 :نام کوهی .  
  . م: إیراد. آمدن: ورود .ورد

. اي از خواندنی و جـز آن پاره: وِرد
. ]را خوانـدم ام خوانـدنی [وِردي  أْترَقَ
 :به آب آمدن . : از  آیندگانبه آب

نوبـت  : . نوبـت آب : . مردم و شتر
دچـار  [وردتْه الحمی، فهـو مـورود   . تب

  . ]تب نوبه شد
  . ]او را درآورد[أحضَرَه : استَورده

تْهـا قلـیالً   لَخَد: البلدةَردت الخیلُ وتَ
انـدك و  اسبان اندك[ۀً قطعۀً عطْق و قلیالً

  . ]چندتا چندتا به شهر درآمدند
ـ  : فالن وارِد األرنَبۀِ  ةپـر [ ولٌفیهـا طُ

فالنی درازبینی (بینی فالنی دراز است 
  . )]است

ــد ــلُ الوریِ بــا . رگ گــردن: ح و هم
  .]و آنها دو رگند[ورِیدانِ 
قیـل لألسـد   . یکـی : وردة. گل: ورد

ورد للونه، و للفرس أیضـا، و هـو بـین    
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به شیر و اسب نیز به [ت و األشْقَر یلکُما
دلیل رنگشان ورد گویند، و آن رنگـی  
است میان سرخ تیره و سـرخی کـه بـه    

ــد ــونٍ و  : ج. ]زردي بزن ــل ج ورد، مث
  . نث: وردة. و وِراد أیضا ،جونٍ
ةوودـُـ. ر درگلگون شـدن : و . درو

 دروی ة. ]اسب گلرنگ شـد [الفرسدرو ،
. گلگـونی : مثال غُبسۀٍ و شُـقْرَةٍ و زرقَـۀٍ  

ادهـام و   :ایراد الفرس، کمـا یقـال   :یقال
اکْمات .    صـارت الـواو یـاء ،رادأصلُه او

اسـب گلگـون   : گوینـد [لکسرة ما قبلها 
شد، چنانکه گویند سیاه یـا سـرخ تیـره    

 ةدر اصـل آن، واو بـه دلیـل کسـر    . شد
  . ]است پیش از خود بدل به یاء شده

مصبوغ علی لونه، و هـو  : ثوب مورد
شـده، و آن   گلرنگ جامۀ: دونَ المضَرَّج

  . رنگی است بازتر از رنگ خون
 نا بعیرَنا فـی طریـقٍ  درأص. راه: وارِد

شـترانمان را در راهـی پـر    [وارد صادرٍ 
این سخن برگرفتـه از  (آمد بردیم  و رفت

شعري از لبید است که در آنجـا سـخن   
  . )]و شتر است، نه شتراناز د

رماوۀ تقـول . مع. معروف: دزو العام: 

ــاوربزْ ــه[د م ــرد از  گون ــوراك س اي خ
  . ]مرغگوشت یا تخم

وسائد و : ج. بالین: وِساد و وِسادة .سدو
دسو .دسه ودسفتَو آن چیز را [تُه الشیء

زیر سرش نهادم، او هم آن را زیـر سـر   
  . ]نهاد

أودالکلْس تدمثل آس ،اَغْ: تُهبتـه  رَی
  . ]سگ را بر شکار برانگیختم[بالصید 
ــید .وصــد صآســتان: و . : نبــات کــه

  .بیخهاي او نزدیک یکدیگر باشد
أودو  ص البـاب تُه تـدتـه لَقْأغْ: آص .

الباب دمج. أُوص .دوصانّهـا  «آیـه . فهو م
در را [بقَــۀ مطْ: قــالوا. »علــیهم مؤصــده

بر آنهـا  ) آتش(آن «. در بسته شد. ستمب
یعنـی آن  : اندبرخی گفته. »بربسته است

  . ]آتش بر آنها پوشانده شده است
جهـت   حظیرَة از سـنگ بـه  : وصیدة

و حظیره آن را گویند که از شاخ . ستور
: ت فـی الجبـل  صـد تَواس. و چوب باشد

آغـل  (در کـوه حظیـره   [یداً ته وصاتَّخَذْ
  . ]ساختم) شاخه و نیستوران از 

ـ . دوطْ .طدو اسـتوار کـردن و   : وطَد ـِـ
گرانســنگ  : . پــاي برجــا کــردن  
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  . کک: طیدتَو. گردانیدن
ــد ــخْ الغــارِ ت علــی بــابِوطَ رَالص :

ددس در غـار را بـا   [ته علیـه  ته و نَضَّـد
وطَده الـی األرض،  . ]گرفتمسنگ  تخته

را  آن[مثل وهصه و غَمزَه الـی األرض  
  .]به سوي زمین خم کرد

  . ]پابرجا و استوار شد[ت بثَ: طَّدوتَ
  . ]کوب زمین[چوب اسکنه : میطَدة

ــقَ: وطائــد واعد هــاي پایــه[ یــانِنْالب
  . ]ساختمان

ــد ــ: واط ــا[ت ثابِ ــتوار و پابرج . ]اس
منه طاد ـد  [ي مقلوبطادي مقلوب واط

  .]است و به همان معنا
یستعمل . نوید دادن: ـِـوعد . دوع .وعد

. اًتُه خیـراً و شـرّ  وعد. فی الخیر و الشرّ
قَطوا الخیرَ و الشرَّ قالوا فی الخیر فاذا أس

عالو وة و المـدو الع ـد، و فـی الشـرّ   دع 
ـ   . اإلیعاد و الوعید ة بـدوالهاء فـی العلٌد 

من الواو، و النسبۀ الیه عدي، و الی زِنَـۀ  
. شـیۀ ها فی تُرَد الواو کما تَرُد زِنی، و ال

عدوِي و زِنَوِي، کما یقال  :الفراء یقول و
 وِيیهم در خوبی و هم در بـدي بـه   [ش
خـوبی و بـیم    ةبه او مـژد . رودکار می

بخواهنــد آن دو را از  چــون. بــدي دادم
 ـدد و ععةهم جدا سازند، براي خوبی و 

عهـاء  . یـد گویند و براي بدي ایعاد و و
در عدة بدل از واو آن است کـه افتـاده   

شود، ماننـد  منسوب آن عدي می. است
زِنی از زِنَۀ، ولی در منسـوب شـیۀ واو   

فراء در هر سـه آنهـا واو را   . گردد برمی
  . ]گرداندبرمی
جاي وعده: یعادم . :گاهوعده . :

نّ مـا کـان   أل. کـک : عدمو. وعده دادن
ـ  و یاء ثـم أواواً الفعل منه  فاء تا فـی  طَقَس

 ضَعو ی بهزِنُ و یو ی دعالمستقبل نحو ی
علَ منه مکسور فی اإلسم و یئلُ، فانّ المفْ

تُبالی منصوباً کان  ، و الجمیعاًو المصدر 
الواو  و مکسوراً، بعد ما ذهبتأعلُ منه یفْ

ا لـو خَقالوا د. نَوادر رُفاً جاءتا أحمنه، الّ
وموم ــد حــو و فــالنُ بــن م ،ــد قٍ، و حر
ومکَلٌ، اسأ رجـلٍ  م وو موضـع، و م  ـبه
اسوم رجل، و منٌ موضعز .و هذا س ماع

کان الـواو مـن    نْإف. القیاس فیه الکسرة
 ول فیه ثابتۀ نحـو ییفع وـلُ و یو  ج ـعج

ویــنُ ففیــه الوج بــه  فــانْ. هــانس أردت
أردت بـه   سم کسـرتَه، و انْ المکانَ و اال
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ور نصبتَه فقلت مالمصد وـل جِـل و مج .
کان مع ذلک معتلّ اآلخـر فالمفعـل    نْإف

و أمنه منصوب، ذهبت الـواو فـی یفعـل    
ــت ــو ثبت ــک الم ــو، کقول فَی و لَی و الم

وـی   المعـی و یفی و یلن یی، مزیـرا  [ع
ر الفعل آن واو یا یاء باشـد و د  آنچه فاء

مســتقبل بیفتــد، وزن مفْعــل از آنهــا در 
اسم و مصدر هر دو مکسور اسـت، چـه   

الفعل مستقبل آن منصـوب باشـد و    عین
. انــدكکلمـۀ  چـه مکسـور، جـز چنـد     

یکی درآمدند، و دیگر  آنها یکی: گویند
. ها که نام مردي یا جـایی هسـتند  نمونه

  انــدك چنــین شــنیده  کلمــۀایــن چنــد 
اسـت کـه    انـد، وگرنـه قاعـده آن   شده

حال اگر واو در مستقبل . مکسور باشند
اگر از آن مکان و : داردگونه نیفتد، دو 

اسم را بخواهی، آن را مکسـور سـازي   
ــل( ــواهی،  )موجِ ــدر را بخ ــر مص ، و اگ

اگر کلمـه بـا   ). موجل(کنی منصوب می
شرایط بـاال در پایـان هـم حـرف علّـه      
داشت، وزن مفعل از آن منصوب اسـت،  

آن بیفتـد و چـه برجـا مانـد،     چه واو از 
  . ]شده هاي دادهمانند نمونه

القوم دبعضهم بعضاً: تَواع دعهـذا  . و
فی الخیر، و أما فی الشرِّ فیقـال اتَّعـدوا   

 ةبرخی از قـوم بـه برخـی دیگـر مـژد     [
خوبی دادند، اما در بـیم دادن بـه بـدي،    

  . ]اتَّعدوا القوم: گویندمی
ـ یضـا قبـول ال  أ: اتِّعاد عد، و أصـلُه  و

اإلو  ثـم تـاء و . أدغمـوا  تعاد، قلبوا الواو
 أْ ائْ یقولونناسی ـدؤْ  تَعفهـو م ،ـدتَع  ـدتَع

تَســرُ فــی اتِّســار بــالهمز، کمــا قــالوا یأْ
اصـل آن بـا   . نیز پذیرش وعده[الجزور 

کـرده و سـپس    بدل به تاءواو است که 
گروهی هم ایـن کلمـه را   . ادغام نمودند

ه گویند، ماننـد آنچـه در معنـاي    با همز
تکه کردن گوشـت شـتر قربـانی و    تکه

پخش آن میان مردم گویند، با همزه، بـه  
درسـت آن اسـت کـه    (جاي واو و یـاء  

: این دو کلمه غیرمهموزند و باید گفـت 
ایتَعد یاتَعد فهو موتَعد، و ایتَسـرَ یاتَسـرُ   

زیـرا حـرف علّـه ماقبــل    . فهـو موتَسـرٌ  
را به یاء، و ماقبل مفتوح را بـه   مکسور

الـــف، و ماقبـــل مضـــموم را بـــه واو 
  . )]گردانند، نه به همزه بر

  . ]دادن به بديبیم[تَهدد : تَوعد
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دلُه : یوم واعأو دعحرٍّ أاذا وـرْ بو بد .
اذا رجِـی خیرُهـا مـن    : األرض واعدةٌ و

دهنده، که از همان آغـاز   روز بیم[النَبت 
ــه ــیم دهــد  ب ــا ســرما ب زمــین . گرمــا ی

اش دهنده که بـه گیـاه و سرسـبزي    مژده
  . ]امید بتوان داشت

صولَ ی نْأاذا هم  یرُهده: لحوعید الفَ
نعــره و فریــاد شــتر نــر هنگــامی کــه [

  . ]بخواهد حمله کند
 ةبنـد [جامـه   نـاکس و نـان  : دوغْ .غدو

یکی از سهام قمار کـه آن را  : . ]شکم
خدمت کردن : وغَد ـِـ. . شدنصیب نبا

  . جهت گلو کسی به
همـاهنگی و  [برابري رفـتن  : مواغَدة

و قد  :قال األصمعی. ]همگامی در رفتن
ة للناقـۀ الواحـدة   یکون المگویـد  [واغَد

شـتر اسـت    گاه مواغَدة براي یک مـاده 
وپـایش در رفـتن بـا     اینکه یک دسـت (

  . )]وپاي دیگرش هماهنگ باشد دست
. به رسـولی آمـدن  : وفَد ـِـ. فادةوِ .وفد

. دوفْ: ج. وفَد فالنٌ علی األمیر فهو وافد
  . فاد و وفُودأو: جج

تُـه  فَدأو. به رسولی فرسـتادن : إیفاد

به رسـولی نـزد   [ته الیه سلْأر: الی األمیر
 .برآمدن بر چیزي: . ]شاه فرستادمش

علیهأو أشْ: فَدمـا   :و یقـال للفـرس  . رَف
أحنَس  حارِکُـه   مـا أو بـر آن چیـز   [فَـد

ــد ــار. برآمـ ــد  ةو دربـ ــب گوینـ : اسـ
: . !]نیکو برآمده اسـت  اش چه سرشانه
  . شتافتن
  . کوه و ریگ باالي: دوفْ

برآمدگی [تندي دو رخسار : وافدانِ
فـاذا  . ]ها هنگام جویـدن خـوراك   گونه

هنگـامی کـه   [هرِم االنسانُ غاب وافداه 
مـدگیها نیـز از   انسان پیر شـود، آن برآ 

  . ]رودمیان می
استَوعفی ق تهفَدـ = د اسنـاآرام  [فَزَ تَو

  . ]برخاستن بود ةنشست، گویی آماد
از عرب قومی: فادأو .  

وقَـد  . د، وقَد، وقَدان، قدة، وقُودوقْ .وقد
ـــ ــش : ـِ ــدن آت ــه ش ــاد و . افروخت إیق

فروزانیدن: تیقاداس .  
  . شدنافروخته : اتِّقاد و توقُّد

ــود ــرِئَ :قــال یعقــوب. هیــزم: وقُ  قُ
: گویـد [بالضـم  » قُـود الوالنارِ ذات «آیه

، وقُـود هـم   »دارآتـش مایـه  «وقُود در 
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  . ]آتش افروزنده: خوانده شده
ودمافروختنجاي : ق .  
 یامٍأ ةُرَشْو هی ع. سختی گرما: دةوقْ

 و آن ده روز یــا یــک[رٍ و نصــف شَــهأ
  . ]نیمه از ماه است

استوار کردن عهد و زین و : کیدتَو .کدو
تُـه  کَّدو. پاالن بر پشت ستور و جـز آن 

، و بـالواو  کیداً، بمعنًـی أْتُه تَکیداً و أکَّدوتَ
کَـده و آکَـده إیکـاداً    و کذلک أو. صحأفْ

یـک معناسـت،    هر دو بـه [شَده : فیهما
آن را سخت و : ولی با واو شیواتر است

ــردم  ــتوار ک ــاب. اس ــم   ب ــال آن ه إفع
  .]گونه است همین
ــوتَ األم ــد ــدرُ و کَّ کــار [ بمعنًــی تَأَکَّ

  . ]استوار گشت
آهنـگ او  [ قَصـده قَصـد  : دهوکَد وکْ

  . ]کرد
بـر   دوشـیدن وقت  رسن که به: وِکاد

  . گاو بندند ماده
و هو قد یکون واحـداً  . فرزند: ولَد .ولد

: دأس و من أمثال بنی. کک: دولْ. و جمعاً
فرزندت همـان  [ک دك من دمی عقبیولْ

هایـت روان   است کـه خـون بـر پاشـنه    

یعنی فرزندت همان اسـت کـه   (ساخت 
کـه بـه فرزنـدي     آن را زاییدي، نـه آن 

ـ   . )]ايخوانده د جمـع  و قـد یکـون الولْ
لَد، مثل اُسدالولْ= دوِلْ. د و أسدو.  

ــد الرجــلِ هــورِأد مــا ي أ: ي أي ولَ
  . ]دانم او چه کسی استنمی[هو  الناسِ

ــ: ج. کــودك و بنــده: ولیــد دان و وِلْ
کــودك : ولیــدة. نــام مــردي: . دةوِلْــ

  . والئد: ج. پرستار: . مادینه
ولَـدت  . زادن: ولَد ـِـ: وِالد و وِالدة

ـ وفهی والـدة و ولـد، فهـو م   . ةُالمرأَ . ودلُ
المرأَأو تهـا حانَ وِ: ةُلَدهـم   :یقـال . الد

هفی أمیدلي ونادـن   :یقال. رٍ ال یأصلُه م
ـ  نّ الفرسي الخیلِ، ألجرْ واداً اذا کان ج
ن غیر أعـ   نْأطَی م بـه الس صاحتزادته، ی
ـ   ثم رٍ عظـیم و لکـل   قیل ذلک لکـلِّ أم

هنگام زایـش زن  . زن زایید[شیء کثیر 
انـد  آنهـا در کـاري  : گویند. نزدیک شد

. آن به کـودك و بنـده نپردازنـد   که در 
اصـل آن گفتـه از رفتـار اسـب     : گویند

است، زیرا اسب هنگـامی کـه نیکـو و    
آنکـه بـر سـرش فریـاد     تندرو باشد، بی

. پویـد شـتاب مـی   زنند، رام و هموار به
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هر کار بزرگ و هر  ةسپس آن را دربار
  . ]چیز بسیار گویند

ــدوا ــرُوا : تَوالَ زاییدنــد و بســیار [کَثُ
   .]شدند

ــد ــدر: وال ــدة. پ ــادر: وال ــا . م و هم
  . الوالدانِ

حامـلٌ  : شـاةٌ والـد   :السکیت قال ابن
  . ]گوسفند آبستن[

آن چیـز از  [لَّد الشیء من الشـیء  وتَ
  . ]چیز دیگري پدید آمد

  . جاي زادن: لدمو. وقت زادن: میالد
 :لیداً، کمـا یقـال  ومه تَنَولَّد الرجلُ غَ

ــه نَ مــرد گوســفندانش را [جــاً تْنَــتَج إبلُ
شترانش را تیمار : زایاند، چنانکه گویند

  . ]داشت تا زاییدند
بِرَع لّـدوةٌ، و رجل ملَّدوۀٌ ماذا کـان  : ی

ـ   حـاً غیــرَ مزن و مــرد تــازي [ضٍ عربی
  . ]نژادآمیخته

والهاء عوض . همزاد مرد: لدةُ الرجلِ
نّـه مـن   من الواو الذاهبـۀ مـن أولـه، أل   

و هما لـدانِ، و الجمـع لـدات و    . لوِالدةا
هاء به جاي واو آغاز کلمه است [لدونَ 

  . ]که افتاده، زیرا اصلش از وِالده است

. سختی گرماي شـب : ومد و ومدة .دوم
تدمشـب مـا بسـیار گـرم     [لیلتُنا  قد و

  . ]شد
غَضـب و حمـی   : وبِـد = ومد الرجلُ

  . ]روختمرد خشمگین شد و براف[
  فصل الهاء 

گـرفتن و  : تَهبـد . حنظل دانۀ: هبِید .هبد
ـ : یتَهبد الظَلـیم . شکستن آن اذا استخرج 

حنظـل را از   دانۀشـترمرغ  [کُلَه ذلک لیأْ
  .]اش درآورد تا بخوردپوسته
باداهتا تلخی  حنظل دانۀتر نهادن : ت

  .از او بیرون رود
  . نمیرنام جایی در بالد بنی: هبود

شب خفتن و شب : هجود و تهجد .هجد
و منـه  . و هو من األضـداد . بیدار داشتن

ایـن کلمـه از   [اللیل التهجـد  لصالةِ قیل 
از آن اسـت کـه بـه نمـاز     . أضداد است

  . ]اندشب تهجد گفته
نی فقد طالَ هجد :یقال. ویمنْتَ: جیدهتَ

مـرا خـواب   : گویند. دنیخوابان[السرَي 
ام مـن بـه   ن که بسـیار ره رفتـه  کن چو

  . ]شب
قَـی  ألْ: جد البعیـرُ أه :السکیت ابنقال 
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شتر جلو گردنش را بـر  [جِرانَه باألرض 
  . ]زمین نهاد

ـ  . هـد  .هدد شکسـتن و ویـران   : هـد ـُـ
قـال  : نَهکْر هنَتأو: یبۀُصه المهدتْ. کردن

نی علیـه  اذا أُثْ. فالنٌ یهد، مج :األصمعی
سختی و بال سـتونش را  [الجلَد و القوة ب

ــد. ویــران کــرد ــی پاســخش : گوی فالن
  . ]سختی و نیرومندي داده شد به

ــ برجــلٍ ه ــمــررت ك من رجــلٍد :
منهم : و فیه لغتان. هحاسنف مقلَک وصأثْ

جن یرِمیه میؤنِّثه و ال ي المصدر فالرَج 
الً ععه، و منهم من یجعله فمجی یثنِّیه و ال

مـررت برجـلٍ    :فیقـول  ،فیثنِّی و یجمـع 
ـ هدك مـن رجـلٍ، و بـامرأَ    تْة هک، و د

ــداك، و برِیبــرجلَ وك، و ن هــد جــال ه
رأَبامتاك، و بندتین هسو دـدبـا  [نَک ة ه

کــه  مـردي نشسـت و برخاســت کـردم   
بسنده است که تـو  سخن از خوبیهایش 

ا در ایـن سـخن، هـد ر   . را گرانبار کنـد 
برخی آن را مصـدر  : انددوگونه گزارده

شود و نـه تثنیـه   گرفته که نه مؤنّث می
و جمع، و برخی هم آن را فعل گرفته و 

هـاي  کنند، مانند نمونـه  تثنیه و جمع می

  . ]شدهداده
  . ]کوه فروریخت[ رَسکَانْ: د الجبلُهانْ

. الرجل الضـعیف : الهد :قال األصمعی
و یقول اذا أو دـ  : الرجلُ غیرَهع رُ انّـی لَغَی

 ،ّدأه یعنـی   : گویـد [ي غیر ضعیف ـده
هنگامی که مـردي  . مرد سست و ناتوان

) بـدان کـه  : (دیگري را بیم دهد، گویـد 
  . ]من سست و ناتوان نیستم

: جـال الهـد مـن الرِ   :األعرابی قال ابن
ا واد الکریم، و الجبان الضعیف فهو أمالج

 یعنی م[الهِد درد بخشنده و بزرگـوار،  ه
  . ]و هد یعنی سست و ترسو

آواز دیوار که فرو رود و مانند : هدة
  . مص: هد ـِـ. و هدید . آن

الهاد :صوت ـ ی سمه أهـلُ ع  ل السـاح
ــلِتأْیــ بــن ق یهم م ــالب رِح ــه د ي فــی وِل

األرض، و ربو . معــه الزلزلــۀ مــا کانــت
ــردم آوا[ هدیـــده: دوِیـــه زي کـــه مـ
نشین از سوي دریا شنوند کـه در   ساحل

زمین هم غرّشی دارد، و گاه بـا جنـبش   
  . ]زمین همراه است

دمامِهةُ الحدیرِه : هده وِيبانـگ  [د
  . ]کبوتر
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دهفی الفحلُ ی ده ـدیرهه دةً هـدو . ه
داله ةجمعده : دداهستور نـر بانـگ   [ه

  . ]سرداد
ده تدها ةُمرأَالهـ : ولد  ینـام ه لحرَّکتْ

  . ]زن فرزندش را تکان داد تا بخوابد[
  . کک: تهدد. ترسانیدن: دیدهتَ

دــده ــد. پوپــک: ه داهج. کــک: ه :
دداهه .  

  . اي از یمنقبیله: هداد
. شـده  شیر خفته و جغرات: هدابِد .هدبد
بِددمقصور منه: ه .  بِـددبعینـه ه :  ـشمع

  . ]سوست و آبریزش دارد کمچشمش [
گوشت پختن و مهرّا : هرَد ـِـ. دهرْ .هرد

ــردن  ــت از   [ک ــه گوش ــا اینک ــتن ت پخ
: . کـک : ریـد هتَ. ]استخوان جدا شـود 

ــرْ   ــردن در ع ــن ک ــیطع : . ض کس
  . شکافتن جامه

ــرْ يهــ . گیــاهی :دهــوب م : رُودث
  . زردرنگ

. آتـش  فرومـردن : همد ـُـ. همود .همـد 
 :جامه دنش کهنه .مةالهد :تۀکْالس.  

فـی المکـان  أه دم : در آنجـا  [ أقـام
و هذا . رَعأس: فی السیر . ]اقامت کرد

در رفـتن شـتاب   [الحرف من األضـداد  
  . ]این کلمه از أضداد است. کرد

زمـین  [ال نبـات فیهـا   : أرض هامدةٌ
  . ]گیاهبی

ــد  ــات هامـ ــابِس : نبـ ــاه [یـ گیـ
  . ]شده خشک
ماي از یمنلهقبی: دانه .  

هنُود : ج. غص= ص. نام زنی: دهنْ .هند
نــی تَیمتْ: نی فالنــۀٌهنَّــدتْ. داتو هنْــ

غابالمزن مرا بـه عشـق خـود     فالن[ ۀِلَز
  . ]گرفتار کرد

: ديٌِّ و هنُودهنْ. نام بالد هندوان: دهنْ
ــ . منسـوب  ت ئْشــ وانْ. وانـی  دسـیف هنْ

شمشــیر [للــدال  باعــاًتْإ ت الهــاءممضَــ
توانی هـاء را هـم ماننـد دال    می. هندي

  . ]هنْدوانی: مضموم ساخته و بگویی
که از آهن هنـدي زده   شمشیر: مهنَّد

  . باشند
نَیة مصغـهصد شـتر و ماننـد آن  : د .

: گوید[ ۀٍائَم لکلِّ ماس هی :ةقال أبوعبید
  . ]تا آن اسمی است براي هر صد

 حـق  کردن و به توبه: ـهاد ـُ. دهو .دوه
فهو هائد و قـوم هـود، مثـل    . بازگشتن
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  . لل و بزْحائل و حول، و بازِ
التوبۀُ و العمـلُ  : التَهود :ةقال ابوعبید

الصالح . :و   . جهود شدن و منـه هـاد
بازگشـت و عمـل صـالح    [ بمعنًـی  ودهتَ

  .]جهود شد. کرد
و . کـک : بالیاء ،یهود. جهودان: هود

رادوا بالیهود الیهودیینَ، ولکنَّهم حـذفوا  أ
ـ  اإلضافۀ کما قالوا زِنْ یاء و . ججِـی و زِنْ

ما عرِّف علی هذا الحـد فجمـع علـی    انّ
عـرِّف الجمـع    یرٍ، ثمعیرةٍ و شَعقیاس شَ

ـ ی و لـوال ذلـک لـم   . لف و الـالم باأل زْج 
 نّـه معرفـۀٌ  دخولُ األلف و الالم علیـه، أل 

ي فرَمؤنّث، فجی کالمهم مي القبیلۀ، رَج
از یهود، یهودیـان را  [ی عل کالحیج و لم
خواهند، ولی یاء اضافه را انداختنـد،   می

سـپس  . چنانکه زنْجِی را هم زِنْج گفتنـد 
قیاس با شعیرة و شعیر جمع بسته شـد   به

و آنگاه الف و الم تعریف هم بر سر آن 
درآمد و شد الیهود، که در زبان تـازي  

د نام قبیله است، نـه نـام حـی کـه     مانن
اگـر چنـین نبـود،    . کمتر از قبیله اسـت 

شـد الـف و الم بـر سـر آن درآیـد      نمی
  . ]مؤنث است فۀزیرا معر

یقال هـذه  . ص). ع(نام پیغامبر: هود
داذا أر ،ودو انْه ،ودسورةَ ه ت  جعلـت 

هوداً اسورةِ مـ  لـم  الس ه، و کـذلک  رِفْتَص
ـ [نوح و نونٌ  هـود را   ةاه نـام سـور  هرگ

بخواهی بگویی، منصرف اسـت، و اگـر   
. تنها بگـویی هـود، غیرمنصـرف اسـت    

نیـز از ایـن   ) نام دو سـوره (نوح و نون 
  . ]نظر مانند آن است

أصلُه من . نرم و آهسته رفتن: ویدهتَ
: حـدیث . ]نرمـی و سـازگاري  [ الهوادة

شْأسفـی الجِ رِعوا الم ة یوا   ال. نـازدـوتُه
و کـذلک  . يصـار تُهود الیهـود و النَ کما 

یقـال  . وید فی المنطق، هـو السـاکن  هالتَ
   دــوهم نــاءاصــل آن از نرمــی و   [غ
در هنگام تشییع : فرمود. آهستگی است

جنازه شتاب کنید و آهسته راه نرویـد،  
چنانکه یهود و نصـاري آرام و آهسـته   

نرم و آرام سـخن  : مانند آن است. روند
ــتن ــدگ. گف ــرم و  : وین ــرود ن آواز و س

: الشــراب . خــواب شــدن: . ]آرام
. شـراب  ]مست گردانیـدن [مست کردن 

 : حـدیث . جهود گردانیدن کسـی را :
هـر  : (فرمـود [فَأَبواه یهودانه و ینصـرانه  
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ــداجویی و   ــت خـ ــر سرشـ ــانی بـ   انسـ
، سـپس  )شـود پرستی زاییـده مـی  یگانه

پدر و مادرش او را یهودي یا نصـرانی  
  . ]گردانندیم

. صـلح کـردن و میـل کـردن    : هوادة
دــلَ : هــاو و مای آشــتی کــرد و [صــالَح

  . ]گرایش یافت
  . کک: دةهو. هود: ج. کوهان: هودة

ـ . دهی .هید : حـدیث . جنبانیـدن : هاد ـِـ
دهه .ینُع   ،أونَ بـه المسـجد  ه ثـمـدي ه 
أصحیعنـی مسـجد را   . ویرانش کن[ه ل

  .]ن سپس آن را بسازکویران 
آن مرا [ی نجعما یزْ: ما یهِیدنی ذلک
بـرد و بـدان اهمیتـی    از جا بـه در نمـی  

ـ ی ال :قال یعقوب. ]دهمنمی هـذا   تعملُس
ـ الحرف الّ حگویـد [د ا بحرف الج :  هِیـدی

  . ]رود جز با حرف جحد به کار نمی
یهو هاد مـا  . برزدن شتر را بانگ: د
یـ له ه ـ   : ادد و ال ه یو ال مایقـال لـه ه د
 ،ي مایقال له کـذا و ال أهاد مو ال ی نَـع 

: او را نه هید است و نه هـاد [جر عنه یزْ
به او چنان نگویند، یعنی نه از آن چیـز  

  . ]بازداشته شود و نه از آن رانده گردد

تُـه،  ت الرجـلَ و هید هد: عن یعقوب
او بر آن مـرد بانـگ زدم و   [ته ي زجرْأ

را ترســاندم و از جــاي خــود دورش    
  .]کردم
یبددل: دانٌه .  
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  باب الذال
  

  فصل األلف
ـــ. أخْــذ .أخــذ : إخْــذ. گــرفتن: أخَــذَ ـُ

و األمر منه خُذْ،  و أصلُه أُؤْخُذْ، . گیرانی
ـ  تثقلوا الهمــزتین فحــذفوها نّهــم اســأا الّ

لَ و کذلک القول فی األمر من أکَ. تخفیفاً
خُـذْ مـا   : خُذْ عنک. و أمرَ و أشْباه ذلک

 ـراءو الم عنک الشک عأقولُ و د .  خُـذ
فعـل امـر از آن   [الخطام و خُذْ بالخطام 

خُذْ است که اصـل آن دو همـزه داشـته    
است و براي کاهش سنگینی تلفظ، آنها 

ــد ــذیر و از  . را انداختن ــویم بپ ــه گ آنچ
 هـر دو بـه یـک   . گمان و ستیز بپرهیـز 

  .]مهار را بگیر: معناست
نّ القمـرَ أل. همنازل مـا : نُجوم األخْذ 

چـرا کـه   [منهـا   یأْخُذُ کلَّ لیلۀٍ فی منزلٍ

ــر    ــا س ــی از آنه ــب در یک ــر ش ــاه ه   م
  .]کندمی

تقـول   به مؤاخَذَةً، و العامـۀُ نْآخَذَه بذَ
ــذَه  ــت و  [واخَ ــاهش گرف ــه گن او را ب

 ةمـردم بـه جـاي همـز    . بازخواست کرد
  .]گویندنخست، واو 

بعضُهم بعضـاً   أخذَ: تالائْتَخَذُوا فی الق
  .]به کشتن هم پرداختند[

و هـی افتعـال مـن    . گـرفتن : خـاذ اتِّ
یـین الهمـزة،   لْبعـد تَ  منّه أُدغأا األخْذ، الّ

دلَفأُبت ثم ،تاء ـا کثُـر اسـتعماله     الیاءلم
نّ التـاء  أعلی لفـظ االفتعـال و توهمـوا    

ـذَ    وا منهنَأصلیۀٌ فبل و قـالوا تَخلَ یفعفَع
، »ذْت علیه أجـراً لَتَّخَ«آیه و قُرِئَ. یتْخَذُ

ذْتآن باب افتعـال از أخْـذ اسـت،    [ لَتَخ
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جز آنکـه پـس از نـرم کـردن همـزه و      
چـون  . ادغام، یاء به تاء بدل شده اسـت 

کاربرد آن در باب افتعـال بسـیار بـود،    
پنداشتند کـه تـاء در آن اصـلی اسـت،     

 کلمـۀ . ز آن تَخذَ یتْخَـذ سـاختند  آنگاه ا
ــذْت در ــزدي  « لَتَّخَـــ ــر آن مـــ   بـــ

  .]اند هم خوانده را با تاء» گرفتیمی
و فی قولهم أخَذْتی ،بد لون الذالَ تاء

فیدغمونها فی التاء، و بعضهم یظهر الذال 
ذال را بدل بیشتر در أخَذْت [و هو قلیل 

: گویندبه تاء کرده و با ادغام در آن می
هم ذال را آشـکار کـرده و    برخی. أخَت

چنـین  : أخَـت کـذا  . همان أخَذْت گویند
  .]گرفتی

  .نث: أخیذه. گرفتار و بندي: أخیذ
فسون و مهره که بدان فسـون  : أُخْذَة

أْخیـذ و  مشْـتَقَّۀ مـن تَ  . کنند زنان عرب
ــال ــا الن  :یق جــالَ ســاء الرِتُؤخِّــذُ به

و  ،شده از بـاب تفعیـل آن اسـت    گرفته[
گویند که زنان با آن مـردان را افسـون   

زده فسـون : أخَذَتْـه األُخْـذَةُ  : یقـال . کنند
نیرنگـی  : فی یده . شد، افسون گشت

  .]داند که به آن فسون سازد

. ناگوارد شدن شترکره از شـیر : أخَذ
ــذَ الفَصــ  ــن اللَــ : یلُأخ ــم م   ن باذا اتَّخَ

  .]شتر از شیر ناگوارد شدکره[
نه أُخُذٌ، مثـال  یو بع. مدر: رجل أخذٌ

. درد دارد مـردي کـه چشـم   [رمد : جنُب
  .]کندچشمش درد می

یضـا، أراد  أاستَخَذَ فالنٌ  :بعضهم قال
دـیناً،     لَاتَّخَذَ، فأُبنِ سیي التـاءـدمن إح

کما أبدمـن السـین فـی قـولهم      لوا التاء
تس .لَ من أ و یجوزتَفْعاس نْ یکونَ أراد

دي التـاءین تخفیفـاً   حإتَخذَ ـَـ، فحذف 
 ن ظَلَلْتم برخی هـم از  [کما قالوا ظَلْت

باب اسـتفعال و بـه همـان معنـاي بـاب      
ــد ــال گوین ــاگوارد شــد : افتع ــی ن . فالن

خواسته اتَّخَذَ بگوید، پس یـک تـاء    می
را بدل به سین کرده اسـت، چنانکـه در   

نیــز رواســت کــه . ســت چنــین کردنــد
باب استفعال از تَخذَ ـَـ باشد کـه   استَخَذَ

یک تاء را براي تخفیف انداخته باشـند،  
ــت را    ــت الم نخسـ ــه در ظَللْـ چنانکـ

انداختند و شد ظَلْت[.  
المطَأْطئُ رأْسه مـن رمـد   : المستأْخذ

ــع أ جکســی کــه ســرش را از درد [و و
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  .]چشم یا اندوه به زیر اندازد
  .ذتَفْعالٌ من األخْ: تَأْخاذ
. إخاذ: ج. شَمر، یعنی حوض: إخاذَة

و قـد  . أُخُذ، مثـل کتـاب و کتـب   : جج
ـ یخفَّف فی الشعر، فی عـن  و . أُخْـذ  یرُص
ـ  ما: حدیث ،مسروق بن األجدع بهت شَ

بأصحاب محمـ کْا اإلخاذَ، تَالّ) ص(د ی ف
ــاذَةُ    ــی اإلخ ــب، و تکف ــاذَةُ الراک اإلخ

   ئـامنِ، و تکفـی اإلخـاذَةُ الفمـن   الراکبی
یـاران پیـامبر را ماننـد    : گویـد [الناس 

آبگیري است که . نکردم جز به آبگیرها
یک سوار را بسنده باشـد، آبگیـري دو   
سوار را، و آبگیري است که گروهی از 

  .]مردم را سیراب سازد
هـا  وزحیضـا أرض ی أإخاذَة و إخاذ 

نیز زمینی که [لنفسه  و السلطانُأالرجلُ 
  .]سازد ود جدا میمرد یا پادشاه براي خ

و : ذهب بنوفالن و من أخَذَ أخْـذَهم 
بس ن ساریرَمهمت .السـکیت  ی ابنکَو ح: 

ــذال، و   ــع ال ــذُهم، برف ــذَ أخْ ــن أخَ و م
و  : إخْذُهم، بکسر الهمزة مع رفـع الـذال  

ن أخَذَه إخْذُهم و سو  بنـوفالن [تُهم یرَم
. هر کس خـوي آنـان را داشـت رفتنـد    

هـاي  ن را به گونـه السکیت این سخ ابن
در . دیگر و با همـین معنـا آورده اسـت   

ــذَ أ: قــاموس ــوا و مــن أخَ بــذُذَه و  همخْ
  .]أخْذَهم و إخْذُهم و إخْذَهم

لَ فـالنٌ علـی    :ی أبوعمروکَحمتُعاس
ب جیأْخُذْ ما و لم: الشام و ما أخَذَ إخْذَه

سن حنِعلیه م فالنـی را  : گوید[ة یرَالس
ــام   ــارگزار ش ــه  ک ــا چنانک ــد، ام کردن

ــیرتی و  شایســــته بــــود نیــــک   ســ
: أخَـذَ یفْعـلُ کـذا   . رفتـاري نکـرد  خوش

  .]آغاز کرد که چنین کند
الئقنا بخَ: خَذْت بإخْذناأَلو کنت منّا لَ

اگر از ما بـدي، همخـوي مـا    [لنا کْو شَ
  .]گشتی

و هی کلمۀٌ تدلُّ علـی مـا   . چون: إذ .اذ
نـی علـی   مضَی من الزمان، و هو اسم مب

مضـافاً الـی    نْ یکـونَ أو حقُّه . السکون
ـ جِ :جملۀٍ، تقول زیـد، و اذْ   ک اذْ قـام ئْتُ

تُضَـف   فاذا لـم . زید یقوم زید قائم، و اذْ
نْتتُک یا فالن عـن کـذا و    :تقول. نَوینَه

  .أراد حینئذ. أنت إذ صحیح
ـ    نّـه ال أا و هو من حروف الشـرط الّ

إذْمـا تَـأْتنی    :تقول. ما ا معیجازي به الّ
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  .انْ تأْتَنی وقتاً آتک :آتک، کما تقول
ه فـی حـالٍ   قُوافو قد تکون للشیء تُ

. ا الفعـل الواجـب  یها الّلی و ال. أنت فیها
ـ  :تقول آن [زیـد  ا کـذا إذْ جـاء   بینما أنَ

 اي اســت کــه بــر زمــان گذشــتهکلمــه
داللــت دارد، و اســمی اســت مبنــی بــر 

لمه تنها بـه جملـه اضـافه    این ک. سکون
پیش تو آمدم آنگاه که : گوییمی. شود

زید برخاست، و آنگاه که زید ایسـتاده  
خاســت بــود، و آنگــاه کــه زیــد برمــی

اگر اضافه نشـود،  ). خواست برخیزد می(
فالنی تو را از فـالن کـار   : تنوین گیرد

إذ . نهی کردم، آنگاه که تندرست بودي
ذدر اینجا یعنی حینئ.  

کلمه از حروف شرط هم اسـت،   این
: آیـد جز آنکه تنهـا بـه همـراه مـا مـی     
. آیـم هنگامی که نزدم بیایی، نزدت می

اگر زمانی نـزدم بیـایی،   : چنانکه گویی
  .آیمنزدت می

  گــاهی همــاهنگی تــو را بــا چیــزي 
رساند در آن حال که تـو هسـتی، و   می

: به این معنا جز فعل پس از آن در نیاید
  .]زید آمد من چنین بودم که

  فصل الباء
ـ  . بذّ .بذذ نـام  : .غلبـه کـردن  : بـذَّ ـُـ

  .شهري
ـ : حالُ فالنٍ بذَّةٌ ئَسحـالش بـد و   [ ۀٌی

  .]زشت است
 ذْتذقد بعبيد فأنت بـاذُّ اله ،ـ ی ، و ۀِئَ

رثُّهـا، بـینُ البـذاذَةِ و البـذُوذَة     : ۀِبذُّ الهیئَ
پس از من زشت و بدحال شدي، پـس  [

  .]اي چهره ال و زشتتو بدح
ــدان .بغــدذ ــداد و بغْ ــداذ، بغْ شــهري : بغْ

لقبش مدینۀ [به مدینۀُ السالم لَقَ. معروف
  .]السالم است

  فصل الجیم
ـ [جبذ  .جبذ مقلـوب  . کشـیدن : ]جبذَ ـِـ

  .جذْب
. تقـول جنْبـذَة   و العامۀُ. گنبد: جنْبذَة

  .مع
ـ [جذّ  .جذذ  بریـدن و شکسـتن  : ]جذَّ ـُـ

آن را : الصـلِّیانَۀَ جذَّها جـذَّ العیـرِ   : یقال[
برید آنچنانکه گورخر گیاه دشـت را از  

یعنی سـوگندي خـورد   (کند ریشه برمی
  .)]بازگشتسخت سنگین و بی

و ریـزه از هـر    پـاره : جذاذ و جِذاذ
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ــ و الضــم. چیــز أفْصــذاذ شــیواتر [ ح ج
یقــال لحجــارة : قــال الکســائی .]اسـت 

بـه  : گویـد [نّهـا تکسـر   الذهب جذاذٌ، أل
سنگ طال جذاذ گوینـد، زیـرا شکسـته    

قُراضُـــها  : جـــذاذات. ]شـــودمـــی
  .]هاي سنگ طال شکسته پاره[

ي غیـر  أ، »مجـذُوذ  غیـرَ عطاء « آیه
دهــش و بخشــش نابریــده و «[مقطــوع 

  .]»پیوسته
پــاره شــدن و   [انقطــاع  : ذاذانْجِــ
  .]شکستن

ــم :قــال الفــراء حر  ،ــذّاء و ح ــذّاء ج
پیونـد  [تُوصـل   ذلـک اذا لـم  : ممدودان

  .]خویشاوندي بریده و گسسته
یــاب شـیء مـن الث  : مـا علیـه جـذَّةٌ   

ــت   [ ــر او نیس ــه ب ــزي از جام ــا (چی ت
  . پِست: جذیذَة. )]بپوشاندش

علّت پی ستور چون آمـاس  : جرَذ .جرذ
  . و ترنجیدگی

أرض . ذانجِـرْ : ج. کالکموش: جرَذ
  . ]زاروشم[ذانٍ ذات جِرْ: جرِذَةٌ

مرد آزمـوده و  [مجرَّب : رجل مجرَّذٌ
  . ]کارکشته

ـ  .جلذ ـ . زمـین درشـت  : ذاءجِلْ : ذاءةجِلْ
  . ]اي از آن استپاره[أخَص منها 

  . فموضعی نزدیک طائ: ذانَجِلْ
ـ رْذي، مثال کُجلْ سشـتر اسـتوار   : ی
رفتار سـبک و  : . نث: ذیۀجلْ. درشت

ـ لَـوذَ فـی ا  و منـه اج . تیز لسـ : ری أس رَع
  . ]در رفتن شتاب کرد) شتر[(

  فصل الحاء 
. کوتاهی و سـبکی دم شـتر  : حذَذ .حذذ

ـ  ف بعیرٌ أحذٌّ و قَطاةٌ حذّاء، و هی التی خَ
 ةکوتاه و سـنگخوار  شتر دم[ریش ذَنَبِها 

  . ]کوتاه، که پرهاي دمش اندك باشددم
ــذٌّ  ــل اَح ــف: رج ــد  خَفی ــرد [الی م

  . ]دست سبک
ــالی مــینُ الحذّاء :هــی التــی یــح لف 
صاحها بسرعۀب . محر ذّاءذّاء وحاذا : ج

سـوگندي کـه   [ه رُکْتُوصل، و قد مرّ ذ لم
ــاس درســتی و (زود خــورده شــود  و پ

ــود   ــته نش ــتی آن داش ــد  .)نادرس پیون
جذّاء هـم  . خویشاوندي بریده و گسسته

ماننــد آن اســت کــه پیشــتر از آن یــاد 
  . ]شد

و . وعی از تصرفات عـروض ن: حذَذ
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لُن هو إستَفاعن متَد مفَقاطُ الویتَفا،  یقَبم
  . قَلُ الی فَعلُنفینْ

ـ  رِحمن ب هذاحذّاء، و  قَصیدةٌ ل الکام
و  ،نکو که همه جا پخـش شـود   ةقصید[

  . ]این از بحر کامل است
سـریع  : مـاث حاذٌ، مثل حثْقَرَب حذْ

بـه آب در   شبانه تند رفتن تـا رسـیدن  [
  . ]بامداد

بریان کردن گوسفند : حنَذَ ـِـ. ذحنْ .حنذ
تافتــه و [و جــز آن در مغــاکی تفســان 

ـ . فهی حنیذ. ]گرم ـ   نْأ«هآی جبع لٍ جـاء
یذناي بریـان آورد که گوساله«[» ح«[ .
 :دوانیدن اسب یک دو تک . : لج

. برافکندن بر اسب در گرما تا خوي کند
حیذٌ و منـ  لـم  نْإف. نع: نُوذٌفرس ح عرِقْی 

اذا : و منـه قـولهم  . ذلک الفرس قیل کَبا
قَیسفَأَح ذْترِّقْ: نک،   عأشـراب  ـبي ص

 اگر آن اسب خوي نکـرد،  [فیه قلیلَ ماء
از آن است این . به روي درافتاد: گویند
دهی باده بیـامیز انـدکی   چون : شان گفته

ســـختی گرمـــا و : . ]آب انـــدر آن
ــوزانی ــزي را س ــا چی ــ. دن گرم ه حنَذَتْ
الشمس :خورشـید سـوزاندش،   [ه رَقَتْأح

  . ]سوخته کرد یا او را آفتاب
  . جایی نزدیک مدینه: حنَذٌ

ـ  . ذحـو  .حوذ . سـخت رانـدن  : حـاذَ ـُـ
شتران را [ تُها بمعنًیوذْت اإلبلَ و أححذْ

  . ]سخت راندم
ــی  ــن أب ــرو، أحــ  ع ــرد : وذيعم م

هو  :قال األصمعی .خاطر فهم و تیز سبک
 المشمرُ فی األُمورِ القـاهرُ لهـا، الـذي ال   

 ذُّ علیه منها شیءشمرد دانـا و  : گوید[ی
چیره در کارها که هیچ چیزي از دستش 

  . ]به در نرود
ـ  : نهنه و حالُ متْحاذُ متْ بالل موضـع د

یـف  مـؤمنٌ خَف : حدیث. ر الفرسِهمن ظَ
 ،الظَأالحاذ ي خفیفجـاي نمـدزین   [ر ه

مـؤمن سـبکبار   : فرمـود . بر پشت اسب
  . ]است

  . یکی: حاذَةٌ. گیاهی: ألحاذ
بـار  ما وقَع علیه الذَنَب من أد: حاذانِ

ـ الفَ ذَخپــسِ هـر دو ران ســتور کــه  [ نِی
  . ]دمش روي آن افتد

وگیاهی که گل زرد دارد: ذانح .  
ــ حواذاسشــدن بــر چیــزي چیــره: ت .

. بلَي غَأ، »م الشیطانُوذَ علیهتَحاس«آیه
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و هذا جاء بالواو علی أصـله کمـا جـاء    
رْتَاسوو اس تَحصوهـذا   :قال أبوزیـد . ب

بـه علـی    یـتکلَّم  نْأالبـاب کلُّـه یجـوز    
 تصـوب، و تصـاب و اس یقال اس. األصل

اسو اس تجاب طَّرِدم و هو قیاس ،تجوب
ـ «آیه. عندهم ألَم نَسيأ، »علـیکم  وِذْتَح 

ـ  بلنغْ ملَ تَعلیکم و علی أُمورکم و نَسلِ ع
ـ  علی موتشـیطان برآنهـا چیـره    «[کم د

اصـل خـود    یۀپادر اینجا کلمه بر . »شد
ایـن   همـۀ در : ابوزید. با واو آمده است

قیاسی فراگیر، رواست که  نۀگو باب، به
اصلشان گویند، مانند  پایۀ برها را  کلمه
ا چیـره  آیا بـر شـم  «. هاي یادشده نمونه

شـما و کارهـا و    ، یعنی آیا بر»نگشتیم
  . ]دوستیهایتان چیره نشدیم؟
  فصل الخاء

. فحـل : . کـوه بلنـد   سر: ذیذخنْ .خنذ
 :ــیعــن . دادو هــو مــن األضْــ. خَص
: گویـد [جِیاد الخیـل  : عبید، خَناذید أبی

  . ]اسبان نیکو و تندرو
بنـوفالنٍ  . آمدوشد کـردن : مخاوذَة .خوذ

بنوفالن ما را از آب [الی الماء  خاوذُونا
  . ]بازداشتند و خود آهنگ آن کردند

ی لوقـت غیـر   تتـأْ  نْأ: خواذُ الحمی
  . ]تبی که ناگاه بیاید[معلوم 

  فصل الدال
نّه جمع أک. هانوعی از جامه: دیابوذ .دبذ

أصـلُه   :قال أبوعبیـد . دیبوذ، علی فَیعول
وذ: فارسیدوپ .بوه بدال غیـر  ما عرَّو رب

: آن فارسی اسـت  ۀریش: گوید[منقوطۀ 
گاه هم آن را تازي کـرده و بـه   . دوپوذ

   .]دوپود: دال گویند
  فصل الراء 

پاره کـه قطـران بـه وي     پشم: ذَةرِب .ربذ
که  ]خرقه، لته[رکوي : . مالند بر شتر

زرگر پیرایه را به وي مالـد تـا روشـن    
 و نـام جـایی کـه خـاك    . ربذَة. = شود

ــور[ ــت   ]گ ــاري آنجاس ــوذر غف و . اب
رنگــین کــه از گــردن شــتر  ةپــار پشــم

  . ربذ: ج. درآویزند
یـده   یضا مصدر قـولهم ربِـذَت  أربذ 

نیــز مصــدر [ ي خَفَّـت أبــذُ، بالقـداح تَرْ 
دستش به تیـر  : شان است براي این گفته

تیرانــدازي را بخــوبی   (ســبک شــد   
  . )]فراگرفت
ــذ ــ : ربِ ــف القَ ــ وائمِخَفی ــی مف ه یِشْ
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 فـالن ذو . ]وپـا در رفـتن   دسـت  سبک[
بِذاتفـی کَ : ر قَطـ کثیرُ الس فالنـی  [ه الم

  . ]گوست بسیار بیهوده
میان قوم بدي [شرٌّ : بین القومِ رباذیۀٌ

  . ]افتاده است
و هـو فـوق   . باران نرم ریزه: رذاذ .رذذ
تگـرگ  (و آن بیشتر از قطْقـط  [قط القطْ

رانهـا را از انـدك   با(است ) و باران ریز
طَـلّ، قطْقـط و   : به باال سه دسته گویند

رذاذ بارانی است کـه از ریـزي و   . رذاذ
اندکی مانند گَرد است، و قطقـط همـان   

  . )]باران ریز است به همراه تگرگ
. و األرض مـرَذَّةٌ . السماء أرذَّتو قد 

ــد ــال أبوعبی ــا، و  :و ق ــرَذٌّ علیه أرض م
آسمان بـاران  [ذوذَة ال مرْ الیقال مرَذَّةٌ و

ــاران ریزخــورده. ریــز باریــد . زمــین ب
  . ]زمین مرَذّ گویند، نه جز آن: گوید

ــ ــال األم ــوم :يوِق ــرِذٌّ ی م : ذاذذو ر
  . ]روزي که در آن باران ریز ببارد[

  فصل الزاي
  . مع. زمرُّد: زمرُّذ .زمرذ

  فصل الشین 
و هی فـوق  . باران ضعیف: ذَةشَج .شجذ

ـ . شَهلبغْا ضَـعف  : جذَت السـماء و قد أشْ
آن بیشتر از باران نرم و سـبک  [مطرُها 

  . ]آسمان باران نرم بارید. است
تیزکردن کـارد و  : شَحذَ ـَـ. ذشَح .ذشح

  . مانند آن
  . ]سنگ کاردتیزکن[فَسان : حذمشْ

  . گرسنه: شَحذان
یـک   پراکنده و یک: شَذَّ ـُِـ. شُذُوذ .شذذ
فرد عن انْ: شَذَّ عنه. پراکندگان: . شدن

و أشَذَّه غیـرُه  . الجمهور و نَدر، فهو شاذٌّ
. از آن گروه کناره گرفت و تنهـا شـد  [

  . ]دور کرد) از آنها(دیگري وي را 
الذین یکونون فی القوم : شُذّاذُ الناس

  کسـانی کـه در   [لهم و لیسوا مـن قبـائ
  . ]هاي قومقومند ولی نه از قبیله

ــذّانُ  ــیشُ صــه: الح ــرِّقُ من  . المتف
هــاي  ســنگریزه[متفرِّقــوهم : النــاسِ
  . ]مردم پراکنده. پراکنده

ــقذ .ذشــق : . کــه خــواب نکنــد آن: شَ
  .مردم و هر چیزي را ةکنند چشم به

: . نـع : شَقذ و شَـقَذانٌ . مص: شَقَذ
طـرده  : قَذَه فشَـقذَ أشْ. دور شدن و رفتن

فذهب و بدمـا بـه    :األعرابـی  قال ابن. ع
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و هــو . كمــا بــه حــرا: شَــقَذٌ و ال نَقَــذٌ
او را رانــد و دور [ یعــادینی: یشــاقذُنی

او : گویـد . کرد، او هم رفت و دور شـد 
او ). خـورد تکان نمی(را جنبشی نیست 
  . ]ورزدبا من دشمنی می

ــقْ ــد الحرْ: ذشـ ــاء ولـ ــۀ[بـ    بچـ
و و مثـل صـنْ  . ذانٌشقْ: ج. ]پرستآفتاب

  . وانصنْ
  . عقاب سخت گرسنه: ذاءشَقْ

شـدن ناقـه و دم در    آبستن: شماذ .شمذ
من الکبـاش  : أبوالجرّاحقال . هوا داشتن

ـ . تَمذُ و منها ما یغُلُّما یشْ  نْأماذ تفاإلشْ
األلْ یضربۀَ حتی ترتفعی سفیو الغَـلُّ  . فَد

: گویـد [یفعلَ ذلک  نْأفَد من غیر یس نْأ
کننـد  نر اشتماذ مـی  برخی از گوسفندان

اشـتماذ آن اسـت کـه بـه     . و برخی غلّ
کفل گوسفند مـاده زننـد تـا بـاال آیـد،      

غلّ آن است که بـی  . آنگاه جفت شوند
  . ]آنکه چنان کنند جفت شوند

 نْأأمـرَهم  : حدیث. عمامه: وذمشْ .شـوذ 
یمسینَ  حو التَسـاخ شاوِذبـه  [وا علی الم

ــه   ــر عمام ــا ب ــان داد ت ــان فرم ــآن ا و ه
  . ]کفشهاي خود مسح کنند

ـ شَتَ مـرد  [ مـم عتَ: تاذَوذَ الرجلُ و اشْ
  . ]کرد دستار سر

  فصل الطاء 
نـوعی  : زنْزل و طَبرْزد، طَبرْطَبرْ .طبرزد

ــکَّر ــکَّرٌ  :قــال األصــمعی. از س یقــال س
، تَبرْزدشکر : گویند[زد، علی الصفۀ طَبرْ

  . ]که در اینجا صفت است
و هـذا  . گفتن و نـاکردن : مذَةرْطَ .طرمذ

لیس من کالم أهل الباداین کلمـه از  [ۀ ی
ــان  ــان بیاب ــان تازی ــت زب ــین نیس . ]نش

  . نع: مذمطَرْ
  فصل العین 

عـاذَ  . عوذ و عیاذ و معاذ و معـاذَة  .عوذ
ـ  حمایـت کــردن، پنــاه  [دخســیدن انْ: ـُـ

: ذْت بهعتَعذْت به و اس]. بردن و گـرفتن 
بـه او  [ ملْجئی: و هو عیاذي. یهلَجأْت ال
  . ]او پناهگاه من است. پناه بردم
 تُه بـه بمعنًـی  ي به و عوذْت غیرِأعذْ

بـر او دعـا   (دیگري را به خدا سـپردم  [
  . )]خوانده و به خدا سپردمش

أعـوذُ بـاهللا معـاذاً،    : اهللاِ قولهم معـاذَ 
نّه مصدر تجعله بدالً من اللفظ بالفعل، أل

 کان غیر مستعمل، مثل سـبحانَ اهللاِ  و انْ
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معـاذَاهللا را بـدل   . بـرم بـه خـدا   پناه می[
آن، زیـرا   فعلیـۀ  جملۀگیري بـراي  می

مصدر است، اگرچـه کـاربردش انـدك    
ه یضا معاذَةَ اهللا، و معاذَ وجأیقال . ]است

ذٌ باهللا منـک،  و عو. اهللا، و معاذَةَ وجه اهللا
  . ي أعوذُ باهللا منکأ

 و معاذَة و تعویـذ کلُّـه بمعنًـی    ةعوذَ
  . ]افسون و تعویذ[

ـ : معوذُ الفرسِ ة، و دائالقالد رةُ موضع
ـ المعوذ تُ ستَح جـاي قـالده برگـردن    [ب

موهــاي گــرد گــردن اســب کــه . اســب
  . ]پسندیده است

ذَتَیوعآخرین از قرآن ةدو سور: نِم .  
نوزاییــده از اســب و شــتر و : عائــذ
ـ  . عوذ: ج. آهو گوسفند و ل و مثـل حائ

یان، و مثل راعٍ و رع. کک: عوذان. حول
یقـال هـی عائـذٌ بینـۀُ     . حائر و حوران

و ذلک اذا ولدت ،ؤُوذالع ـامٍ أ ةَرَشْعو أ ی
ـ  هـی مطْ  یوماً، ثـم  رَشَع ۀَسمخَ عـلٌ بفد .

ثانِ نتاجِهـا  بحـد : یقال هی فی عیاذهـا 
و عائذ اسـت، یعنـی   آن زن زائ: گویند[

بیش از ده یـا پـانزده روز از زایمـانش    
ــت ــته اس ــل . نگذش طْفــس از آن او م پ

آن زن در : گوینـــد. اســـت) داربچـــه(
روزهاي نخست پس از زایمان خـویش  

  . ]است
گیاه در بن خار رسـته، یـا بـه    : عوذ

: . جاي دشوار که ستور به وي نرسـد 
. گوشت که بر استخوان چفسـیده باشـد  

م و ظْبالع مزِمِ عوذُه، و هو ما لَحب اللَیأطْ
بهتــرین گوشــت آن اســت کــه [عــاذَه 

  . ]چسبیده به استخوان باشد
لَت أفْ. کراهۀ: ا عوذاًفالناً الّ ترکت ما

ـ ی اذا خَوفَه و لم: منه فالنٌ عوذاً و أه، برِضْ
ضربرِه و هو یرهـایش  [ه یقتلْ لَه فلمتْقَ ید

  بــراي اینکــه او را ناپســند نکـردم جــز  
فالنــی خــود را از چــنگش . داشــتممـی 

رهانید، هنگامی که او را ترسانده ولـی  
آهنگ کشـتن او را زده   نزده باشد، یا به

  . ]باشد، ولی نکشته باشد
یقـال هـو مـن    . اينام قبیله: عیذُ اهللاِ
 عیـذٌ یضـا  أیقال للجـودي  . بنی عیذ اهللا

به . زندان عیذاهللا هستنداین قبیله از فر[
 ــودياي کــه نــام کــوهی یــا جزیــره(ج

نیـز عیـذ   ) آنجا نشسـت  )ع(کشتی نوح
  . ]گویند
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  . بۀَاي از بنی ضَپدر قبیله: عائذَة
  فصل الغین 

ــذذ ــرْ .غ ــذَةُ الج ــهح و غَثغَذی ــم : یثُ ری
  . جراحت
غَـذَّ  . ریم کردن جراحت: غَذَّ ـِـ. غَذّ
رحچرك و ریـم از  [ه ذلک من سالَ: الج

  . ]زخم روان شد
رَةٌ فببأْرَیقال للبعیر اذا کانت به دو  ت

حـه  رْاذٌّ، و ترکت جغبه  :دي، قیلهی تَنْ
به شتري که پشتش زخمی بوده و [یغذُّ 

اندکی بهبود یافته باشـد ولـی هنـوز از    
زخمـش را  . غـاز : آن ریم بیاید گوینـد 

  .]بیایدرها کردم تا از آن ریم و خونابه 
  . شتر که از آب کراهت دارد: مغاذّ

  . شتافتن در رفتار: ذاذإغْ
  فصل الفاء

ـ   .فخذ ـ فَخـذٌ، فَخْ ـ . ران: ذٌذٌ و فخْ : ذفَخْ
آن [ت فَخـذَه  أصـب : تُهتُه فَفَخَذْرمی. مص

  . ]را پرت کرده و به رانش زدم
ـ : الفَخذُ فی العشائر . نطْلُّ مـن الـب  أقَ

ــع :یقــال  یلــۀ، ثــمالقَبِ ، ثــمبأولهــا الشَ
الفَصیله، ثم مارة، ثمـذ  البطْ العن، ثم الفَخ

ــت [ ــن اس ــوچکتر از بط ــذ ک ــن . فَخ ای

گروههاي مردمی از بزرگ به کوچـک  
  . ]اندآورده شده

: ا فـی الحـدیث  مأو . مفاخََذَة: خیذفْتَ
فَخِّذُ عی باتـ أه، تُیرَش ي یدـذاً  عوهم فَخ

) پیـامبر . (نهادن ران بر روي ران[فَخذاً 
و بـه  ( یکی فراخواندنزدیکانش را یکی

  . )]به آنان هشدار داد فرمان خدا
اول سـهام  : . تنهـا و یگانـه  : فَذّ .فذذ

م، أَوالتَ أولها الفَذّ، ثم: و هی عشرة. قمار
 النـافس، ثـم   س، ثمالحلْ یب، ثمقثم الرَ
سالملَّـی  بِل، ثمعـ و ثالثـۀٌ ال أنْ . الم بص اء

و الم یحفلها، و هی السغْننـام  [د یح و الو
زدنـد، از  ده تیري که بـا آن قمـار مـی   

ســه تـاي آخـر هــم   . نخسـت تـا پایـان   
  . ]اي ندارندنشانه

ــذٌّ  ــرٌ فَ ــرّقٌ : تم ــه  [متف ــایی ک   خرم
  . ]هایش از هم جدا باشددانه

. واحداً، فهی مفذّ ولدت: أفَذَّت الشاةُ
ـ  کان ذلـک عادتهـا    نْإف و . ذاذفهـی مفْ

ـ  دلتَ نّها الالیقال ناقۀ مفذّ، أل ا واحـداً  الّ
اگر هـر سـال   . بچه زایید گوسفند یک[

بچه بزاید به آن مفْذاذ گوینـد، نـه    یک
به شتر مفذّ نگویند، زیرا شـتر هـر   . مفذّ

  . ]نزاید یبار جز یک
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  . الذأفْ: ج. جگر شتر: ذفلْ .لذف
مـال و  جگر و گوشت و  ةپار: ذَةفلْ

: یت لـه مـن مـال   فَلَـذْ . فلَذٌ: ج. جز آن
أخـذت  : تُه المـالَ تَلَذْو افْ. قطعت له منه

اي از مـالم را بـه او   پاره[ذَةً من ماله فلْ
  . ]اي از مالش را برگرفتمپاره. دادم

قـال  . مـع . فالُوذ و فـالوذَق، پـالوده  
فـالوذَج  : گویـد [التقل الفالوذَج : یعقوب

  . ]نگو
  فصل القاف

: ج. کیک: . قَذَذ: ج. پر تیر: قُذَّة .قذذ
  .فرج زن کرانۀدو : قُذَتانِ. قذّان

دو [رافَهـا  قطعـت أطْ : ت الریشقَذَذْ
  .]سوي پر را چیدم

گوش [یاً برْ نّها برِیتأک: ذُوذَةٌأُذُنٌ مقْ
  . ]اندگردي که گویی آن را گرد بریده

  .آنچه از بریدن برافتد: قَذاذات
جعلـت لـه القُـذَذ    : السهم قَذّاً تقَذَذْ

  . ]به تیر پر چسباندم[
. قـذاذ : جـج . قَـذّ : ج. پرتیر بی: أقَذّ

رجل مقَذَّذ و مزَلَّم، اذا کـان   :قال یعقوب
ي أة مقَذَّذَة و مزَلَّمۀ، ۀِ، و امرأَخَفیف الهیئَ

بـاال و آراسـته،    مرد میان[لیست بطویلۀ 

جـوان  : ذَّذٌی مقَفتً. باال و زیبا و زن میان
   .]تراش و خوش بر و رويخوش

ـ  . پسِ دو گـوش : مقَذّ : رِعمقَـذَّذُ الشَ
  . موي پیراسته

. نث: فُذَةقُنْ. خارپشت: فَذفُذ و قُنْقُنْ .قنفذ
جاي خـوي در پـس دو   : . فذقَنا: ج

جایی که در وي گیـاه  : . گوش ستور
نـام  [هو موضـع  : الدراجِ  .انبوه روید

  . ]ستجایی ا
  فصل الکاف 

  . سنگ نرم: کَذّان .ذذک
  . گوشت باالي دو ران: کاذَتانِ .کوذ

  فصل الالم 
خواستن چیزي بعد : ]لَجذَ ـُـ[ذ لَج .لجذ

: لَجذَنی فالنٌ. بار داده باشنداز آنکه یک
لَأَسنفالنـی  [ثَرَ طیتُه مرّة، فأکْی بعد ما أع

بار چیـزي بـه او دادم   پس از آنکه یک
ــاز ــتر    ب ــرد، و بیش ــت ک ــم درخواس ه

. لیسیدن سـگ خنـور را  : . ]خواسـت 
 :خوردن ستور گیاه را .  

ــمعی  ــال األص ــذه،  :ق ــه ألَج ي لَس
گیاه را با سـر زبـان گرفـت و    ) ستور[(

  . ]کند
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  .خواب: لَذّ. لَذّات: ج. مزه: لَذَّة .لذذ
ـ  . لَذاذ و لَذاذَة مـزه  خـوش : لَـذذَ ـَـ

ــافتن ــهلَذذْ. ی ــه لَ: تُ ــداً وجدتُ آن را [ذی
  . ]خوشمزه یافتم

آن را [ ت به بمعنًیت به و تَلَذَّذْتَذَذْالْ
ــردم  ــذت ب ــه و از آن ل . ]خوشــمزه یافت

  .نع: شراب لَذٌّ و لَذیذٌ
آن را خوشمزه [عده لَذیذاً : لَذَّةتَاس و

  . ]یافت یا خوشمزه شمرد
الـذي، واللَـذا، بحـذف    = اللَذ و اللَذْ

مـا  الـذینَ الجمـع، و رب  النون، التثنیـۀ، و  
  . قالوا فی الرفع اللَذُونَ

ـ [ذ و لـواذ و لیـاذ   لَو .لوذ پنـاه  : ]الذَ ـُـ
  . ]به او پناه برد[عاذَ به : به الذَ. گرفتن
واذألْ: ج. کوه کرانۀ: ذلَو. نـام  : ذانُلَو
  .مردي

ــواذ ذَة و لــالو ــاه : م ــه یکــدیگر پن ب
یتَسـلَّلُونَ  لَم اهللاُ الذینَ قد یع«آیه. گرفتن

و لو کان من الذَ لقال لیاذاً . »منکم لواذاً
شناسد کسانی از شـما را  خداوند می«[

. »خزنـد که در پناه یکدیگر بیرون مـی 
 :گفـت اگر به معناي پناه بردن بود، مـی 

  . ]لیاذاً

  فصل المیم
گـوي کـه   دروغ: مـذْ ي مطَرْأملّاذ،  .لذم

  . گوید و نکند
طَعنَـه  : حِمملَـذَه بـالرُ  . نیزه زدن: ذملْ

ــدن : . ]او را بــا نیــزه زد[ ــه دوی خفت
  . ]کنایه از شتاب بسیار[ستور 

کـه نصـیحت پیـدا کنـد و      آن: ملَذان
. رنگ نماي دو دوست[ارد دبدي پنهان 

  . ]فروش که بگوید و نکند سخن
علـی   ینبو هو م. از آنگاه باز: ذُمنْ .منذ
هـو مبنـی علـی    بمعنـاه و   ، و مـذْ مالضَ

ـ واحـد منهمـا ی   السکون، و کلُّ صنْأ لُح 
ـ  یکونَ ج ـ ، فتَرٍّحرف بعـدهما و   رُّ مـا ج

رِتُجیهما مي فی و الرَج تُدلُخ ذهما حینئ
ـ یرأَ مـا  :فتقول ،ا علی زمانٍ أنت فیهالّ ه تُ
ـ   نْأو یصـلُح  . ذُ اللیلـۀِ منْ یکونـا اسین م

علـی  و بعدهما علـی التـاریخ أ   فترفع ما
 تُـه مـذْ  یأَما ر: تقول فی التاریخ. التوقیت

یـۀِ یـوم   ي أولُ انقطاعِ الرؤْأیوم الجمعۀِ، 
 یتُه مذْرأَ ما: قیتوو تقول فی التَ. الجمعۀِ
هاهنـا   یقع و ال. ي أمد ذلک سنَۀٌأسنَۀٌ، 

سـنَۀٌ کـذا، و    نّک التقول مذْا نکرةٌ، ألالّ
ـ  :هقال سیبوی. سنَۀٌ تقول مذْ ذُ للزمـان  منْ
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نّ أ :للمکـان، و نـاس یقولـون    نظیرةُ منْ
، و إذْ ذُ فی األصل کلمتانِ و هما مـنْ منْ

و ال دلیلَ علی صحۀ هـذا  . جعلتا واحدةً
منْذُ مبنی بر ضم است، و مذْ هـم  [القول 

هـر یـک   . به همان معنا مبنی بر سکون
توانند حرف جرّ بـوده و بعـد   از آنها می

در . را مجرور سازند، مانند فـی از خود 
این حال، آنها را جز بـر زمـانی کـه در    

او : گـویی  مـی . آوري آن هستی در نمی
تواننــد اســم  مــی. را از امشــب ندیــدم

باشند و پس از خود را مرفـوع سـازند،   
. براي نشـان دادن تـاریخ یـا زمانبنـدي    

او را از روز : گــوییبــراي تــاریخ مــی
دیـدن روز  ام، یعنی آغـاز ن  جمعه ندیده

ــت  ــوده اسـ ــه بـ ــدي . جمعـ در زمانبنـ
ام، او را از سال پـیش ندیـده  : گویی می

ــه  ــدن او یــک ســال ب ــی ندی درازا  یعن
در اینجا، پـس از آن جـز   . کشیده است

از فـالن  : گـویی نکره نیاید، زیـرا نمـی  
منْـذُ  : سـیبویه ). که معرفـه باشـد  (سال 

براي زمان همانند منْ براي مکان است، 
که منْذُ در اصـل مـنْ و   و برخی گویند 

انـد، ولـی   إذْ بوده که آنها را یکی کرده

  . ]هیچ دلیلی بر درستی این سخن نیست
  . عسل سپید: ماذي .موذ

  . خمر: . نرمة زر: ماذیۀ
  فصل النون

ه نَبذَتْ. انداختن از دست: نَبذَ ـِـ. ذنَب .ذنب
هـر دو  [، شـدد للکثـره   ه بمعنًـی و نَبذَتْ

معناست و باب تفعیـل آن بـراي   یک  به
  . ]آن را پرت کردم: مبالغه در معناست

ــوذمنْ ــرراه: ب ــودك ب ــهااند ک : . خت
  . اندك

مالُه و ب بـ ذَه قـ  ی مـالش  [ذٌ منـه  نَب
  . ]رفت و از آن اندکی ماند

ذَه الحرببـه او اعـالن   [کاشَـفَه  : ناب
  . ]جنگ داد

ـ ج  ناحیــۀً: ذَةًذَةً، و نُبــفــالنٌ نَبــ سلَ
فالنی گوشه گرفت و از دیگـران جـدا   [

  . ]نشست
ــالنٌو انْ ــذَ ف ــۀً : تَب ــب ناحی ــه [ذه   ب
: بـذَة منْ. ]اي رفت و کناره گرفتگوشه
  . بالین

اي کـه  یا بکَنی، نوشـابه [نی بکْ: نَبِیذ
. ]از برنج یا ارزن و یا جو درست کننـد 

 :  آب که از حبوب و جـز آن گیرنـد .
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تقـول   العامـۀُ  تـه، و اتَّخَذْاذا : ت نَبِیذاًنَبذْ
و مـردم ایـن   . درست کردمباده [ت بذْأنْ

  .]معنا را در باب إفعال گویند
ــرْ. جنبیــدن رگ: نَبــذان ــذَ العقُ و نَب

  . ]رگ زد یا جنبید[ نَبض بمعنًی
ــذ ــذ .نج ــه : ناجِ ــین هم ــدان سپس و . دن

نانِ    ی األسـ لإلنسان أربعۀُ نَواجِذَ فی أقْصـ
نّـه  یسمی ضرْس الحلُمِ، ألبعد األرحاء، و 

نْیببعد البلوغِ و کمـال العقـلِ   ت .  کضَـح
ـ  ـ حتی بدت نَواجِ فیـه ذُه، اذا اس و . تغْرب

تکون النواجذُ للفرس، و هی األنْیاب مـن  
ــن    واتذَ ــوالغُ م و الص ،ــف  ]ذوات[الخُ

 همـۀ انسان چهار دندان در پـس  [الظلْف 
ســیاب، دنــدانهایش، پــس از دنــدانهاي آ

دارد که دندان عقل نامیـده شـوند، زیـرا    
پس از نوجوانی و رشد عقلـی در دهـان   

چنـان خندیـد کـه دنـدانهاي     . روینـد می
عقلــش هــم آشــکار شــد، هنگــامی کــه  

اسب هم ایـن  . سخت بخندد و قهقهه زند
دندانها را دارد و آن همـان دنـدان نـیش    

مانند شـتر و فیـل و   (داران  است در سپل
م ، و د)شترمرغ ماننـد گـاو و   (داران  ر سـ

  . )]سال به باال گوسفند شش

مـور  ه األُتْمکَأح رَّبجم: جذٌّرجل منْ
  . ]مرد آزموده و کارکشته[

درگذشتن تیر : نَفَذَ ـُـ. نَفاذ و نُفُوذ  .نفـذ 
رفــتن نامــه و : . از جــایی کــه رســد

  . فرمان
  . کک: فیذنْتَ. م: فاذإنْ

ذٌ فی أمـ . مـاضٍ : رهرجل ناف رُه و أم
مردي که کـار خـود پـیش    [مطاع : نافذٌ

ــی ــردم ــام  . ب ــه و انج ــانش پذیرفت   فرم
  . ]شودمی

از [منـه   جِرَخْبـالم : أتَی بنَفَذ ما قال
  .]آنچه گفته بود برآمدة عهد

اي کـه از  نیـزه [نافـذَةٌ  : ۀٌ لها نَفَذٌنَعطَ
  . ]نشانه بگذرد

ـ  [ذ نَقْ .نقذ ـ  و إنْ ]نَقَـذَ ـَـ نقاذتقـاذ و اس :
ــی  ــی را از کس ــدن کس ــذَه و أنْ. رهانی قَ

ــ ــقَذَه منــه، و تَنَتَنْاس ــاه : ذَهقَّ آزادش [نَج
  . ]دشیکرد، رهان

ی مفعـولٍ،  معنَهو فَعلٌ ب. رهانیده: نَقَذ
  . مثل نَفَضٍ و قَبضٍ

آنچه رهانیده باشند از اسـبان  : نَقائذ
نـام  : قـذ منْ. یکی: نَقیذَة. از دست دشمن

  . مردي
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  واو فصل ال
مغاکی در کوه که آب گـرد  : ذوج .جذو

  . وِجاذ: ج. آید در وي
زدن و کشتن به زدن : وقَذ ـِـ. ذوقْ .وقذ

التـی  : قُُـوذَةٌ شـاة مو . و سست گردانیدن
لَقُتگوسفندي کـه بـه زدن   [ب شَبالخَ ت

غلبه کردن : ــ. ]چوب کشته شده باشـد 
غَلَبـه  : وقَـذَه النُعـاس  . خواب کسـی را 

  .]بر او چیره شدچرت [
مـا بـه   : رجـل  . تنک و الغر: وقیذٌ

مردي کـه عقـل از سـرش پریـده     [طرْقٌ 
بیهوشی که زنـده یـا   . باشد، مانند مست

  . ]مرده بودنش روشن نباشد
اي کـه مکیـدن و   ناقـه : ناقۀ موقَّـذَة 

. بسیار در پستان وي اثـر کنـد  دوشیدن 
. لبنُهـا  ه فقَلَّعلی کُرْ درت: ذَت الناقۀُوقَّ

 غَثُها الولـد و ال هی التی یرْ :قال العدبس
ــی ــلبنُهــا  جرُخْ ــزْ االّ ــرْنَ ــمِ الضَ عِ، راً لعظَ

قِّذُها ذلک و یوـ أْفی ها لـه داء و ورم  ذُخُ
شتري که بسختی دوشیده شـده و   ماده[

آن شــتري : عــدبس. شــیرش کــم شــود
اش شـیرش را بخـورد و   است که بچـه 

بزرگـی پسـتان بیـرون     دلیـل شیرش به

اندك، و این در پستانش نیاید جز اندك
اثر گذارد، چنانکه برآماسد و شتر آزار 

  . ]بیند
   الهاءفصل 

ـ  . هذّ .هذذ : . سـبک بریـدن  : هـذَّ ـُـ
ــدن ــبک خوان ــرآنَ و  . س ــذُّ الق هــو ی ه

 نُبـی او نیکو و پیـاپی  [رُده یس: الحدیثَ
  . ]خواندو حدیث را می
کـارد  [طّـاع  قَ: و هـذُوذ  سکِّین هذّاذ

  . ]بسیار برنده
  قال األصمعی تقول للنـاس اذا أردت

ــیء  نْأ ــن الش ــوا ع ــ: یکفُّ یجاجک و ه
ذاذَیگویـد [ک، علی تقـدیر اإلثنـین   ه :

ــردم را از هنگــامی کــه مــی خــواهی م
ــه،     ــیغۀ تثنی ــه ص ــازداري، ب ــزي ب   چی

  . !]دور شوید! کنار روید: گوییمی
ــذَذْت ــیء اهتَ ــرعۀٍ  ق: الش ــه بس طعتُ

  . ]شتاب آن چیز را بریدم به[
. فـار . مغـان  ةتشکدآ خادم: بِذهرْ .هربذ

  .هرابِذَة: ج ]هیربد[. مع
ـ : بذَةهرْ سـبِ رٌ دونَ یاي گونـه [ الخَب

  . ]دویدن اسب، آرامتر از یورتمه
ـ م: بِذَيهرْ :قال األصمعی ـ یۀٌ تُشْ  هبِشْ
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اي ونـه هرْبـذَي گ : گویـد [ی الهرابِذَةِ مشْ
اســت هماننــد راه رفــتن ) شــتر(رفتــار 

  . ]مغان ةخادمان آتشکد
. نث= مذ. رفتار شتر سبک: هماذي .همذ
 ِطَرتُه : المدو (سختی ریزش باران [ش

  .)]نیز تابش گرما
. ]ماده[سنگخوار : ي القَطاةأذَة، هو .هوذ

وی الرجلُ هنـام مـرد هـم    [ذَة و منه سم
  . ]است
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  راءالباب 

  
  فصل األلف

  .إبر: ج. سوزن: ةرَبإ .أبر
لَه و أبرَ نَخْ. دادن خرما راگشن: إبار

ورة بأْۀٌ مکَّو منه س. لَحهلقَّحه و أص: أبرَ
درخت خرمایش را گشن داد و نیکـو  [

ــرد ــان : از آن اســت. ک ــف خرمابن ردی
  . ]شده داده گشن
ـ : برَ الفَسیلُأَتَ ت تَبـرْ و ائْ. ارقَبِلَ اإلب
ي أ ،و الـزرع  لَخْبِرَ النَیأْ نْألتُه أَس: منه
صیلاز او . نهال خرما بار برگرفـت [ه ح

خواستم تا خرمابنان و کشت را گشـن  
  . ]داده و نیکو گرداند

و . سوزن دادن سگ را در نان: إبار
ــ ــب م ــه کل ــدیث. بورأْمن ــ: ح منُؤْالم 

ن داده شده سگ سوز[بورِ أْالم بِلْکالکَ
مؤمن چون سگی است کـه در  . در نان

کنایـه  ( خوراکش سوزن ریخته باشـند 
ــدگی ــا از ســختی زن : . ])اش در دنی

کـژدم  [ه العقـرب  أبرَتْ. نیش زدن کژدم
  . ]نیشش زد

اسپ پاشنۀدو تندي : رَتانإب.  
ــرمئْ ــۀٌ: ب یمو إفْ نَمــ ســاد الب ذاتنِی 

 ،آبِرم: ج. ]زنـی همچینی و دو بهسخن[
  . ي نَمائمأ

ـ  .أثـر  : ثورالمـأْ . گـوهر شمشـیر  : راألثْ
. الجـنِّ  السیف الذي یقال انّه من عمـلِ 

ـ و لیس من األ :األصمعیقال  الـذي   رثْ
 سـاختۀ شمشیري که گویند [هو الفرِند 
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آن از : گویـد . موجودات نادیدنی است
نقـل کـردن   : . ]گوهر شمشیر نیست

ـ أثور، و منه حدیثٌ مـأْ . سخن ه ي ینقلُ
لَفعن س ـ ) ع(انّـه  :حدیث. خَلَف سمع 

عرض(رَم (حیفهاه عن ذلک، نَفَ یهبِبأَ ل
راً و ال أثراً، ت به ذاکفْلَفما ح: قال عمرُ

و  ،نّـه حلـف بـه   أراً عن غیري بِخْي مأ
حدیث [داء تي متکلِّماً به ابأ ،قوله ذاکراً

بازگفته، یعنی پسینی از پیشینی آن را 
پیامبر شنید که عمـر بـه   . گویدباز می

خـورد و او را از آن  پدرش سوگند می
نخواسـتم  : عمـر گفـت  . کار بازداشـت 

بخورم یا از زبان دیگـري کـه   سوگند 
ــه او ــزي   ب ســوگند خــورده اســت چی
  . ]بگویم

نشـــان خســـتگی بعـــد از : رأُثْـــ
  . نیکوشدن

و . ریزیدن سپل شتر به آهـن : رَةأُثْ
ثُور، و تلـک  ت البعیرَ فهـو مـأْ  منه أثَرْ

یضاً علی وزن أثُور ثَرَةٌ، و تُؤْالحدیدة مئْ
سپل شتر را بـه آهـن بریـده و    [عول تُفْ

تا از روي آن در بیابـان پـی   (تراشیدم 
، و آن آهــن را مئْثــرة )شــتر را بگیــرم

  .]گویند و نیز تُؤْثور
ــرَ ــرجِمیثَـ ــر: ةُ السـ ــن ةمیثـ  زیـ

اي کــه بــر روي زیــن گونــه بالشــچه[
  . ]گذارند

ــإ ــی: . مســکه صــۀخــال: رثْ . پ
ـ   در پـی او  [رِه و أثَـرِه  خرجت فـی إثْ

  . ]روان شدم
سـنت رسـول   : . نشان زخم: أثَر

  .آثار: ج). ص(اهللا
به خـودي خـود بـه کـار     : تیثاراس

ثَرَ تأْو اس. تبد بهاس: ثَرَ بهتأْاس. پرداختن
و رجِی لـه الغفـرانُ    اذا مات: اهللاُ بفالنٍ

. روي کـرد  ت و تکخود به آن پرداخ[
ــالی   ــد درح ــد او را میرانی ــه  خداون ک

  . ]برایش امید بخشایش است
آن کـه  : رجلٌ أثُـرٌ  ،السکیتعن ابن

  . اخالق و افعال پسندیده گزیند خود را
بزرگـواري، یعنـی   : ثَرَةثُرَة و مـأْ مأْ

  . مکرمت
ت فالنـاً علـی   رْآثَ. برگزیدن: إیثار

ـراً  أفْ. ینفسـا، و آ  علُ هـذا آثـ م رَ ذي ث
 فالنـی را بـر  [ي أولَ کلِّ شـیء  أأثیرٍ، 

کـنم   ایـن کـار را مـی   . خودم برگزیدم
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  . ]پیش از هر کار دیگري
و شـیء کثیـرٌ   . یصانخُلْ: يهو أثیرِ

یرٌ : یرٌأثثةاو یار ناب و ویژ[تبع، مثل ب 
  . ]چیز فراوان و انبوه. من است
: األثیـرةُ مـن الـدواب    :بوزیـد أقال 

ــی األرض بظیمــۀُ اعال ــرِ ف ــا ألثَ و أخُفِّه
ـ و أثارأ«و آیه. حافرِها ي أ، »مٍةٍ من علْ

بقةٍ. ۀ منهیاإلبلُ علی أثار نَتمـۀِ  : سبقی
و هـو  . کک: أثَرَة. مٍ کان قبل ذلکشَح

اثیره از چارپایـان  : ابوزید[مقصور منه 
آنهایند که نشان سپل یا سـم آنهـا بـر    

و  انـده یـا بازم « و. زمین بزرگ باشـد 
شـتران بـر همـان    . »از دانش اي نشانه

تـر   فربـه ( پیشـین خـود بازماندنـد    پیه
  . ])نشدند

  . نشان ماندن در چیزي: ثیرأْتَ
ـ . رأج .أجر پـاداش و پـاداش   : أجرَ ـُِـ

جرَه اهللاُ إیجاراً آراً و أجرَه اهللاُ أج. دادن
  . ]دهادخداوندش پاداش [ بمعنًی

ـ   مـاتوا  : دهأُجِرَ فالنٌ خمسۀً مـن ولَ
ـ   پــنج تـن از فرزنــدان  [رَه فصـاروا أج

  . ]فالنی مردند و برایش پاداش شدند
مزدور: أجِیر. مزد: رَةأُج .رْأْتَاستُه ج

ـ ي یأحجـجٍ،   یی ثمـان جرُنفهو یأْ یرُ ص
رَة تَجرَ علیه بکذا، من األُجو ائْ. أجِیرِي

او را به مزدوري گـرفتم و او هشـت   [
کنـد، یعنـی مـزدور    سال برایم کار می

مزدور او  کارمزديدر برابر . من است
  . ]شد

ورأجبد پیوستن اسـتخوان  : ر و أُج
آجرَهـا  . جبِـرَت : هیـد  أُجِرَت. شکسته

تُــه الــدار رْآج. مٍجبرَهـا علــی عـثْ  : اهللاُ
ت اجرْو و العامۀ تقول. تُهارَیأکْ: مواجرةً
 اســتخوان دســتش کــج جــوش [الــدار
اش را خداونـد دسـت شکسـته    .خـورد 

خانـه  . )یـا داد ( داکج و کوله پیوند ده
مردم همـین معنـا   . را به او کرایه دادم

  . ]گویند را در باب مفاعله
بام خانـه، بـه لغـت شـام و     : إجار

  . أجاجِیرُ و أجاجِرَةٌ: ج. حجاز
  . کک: آجور. خشت پخته: آجرّ
: هاجر). ع(نام مادر اسماعیل: آجر

  . کک
: آخـرَة  .سپسین: نع ،آخر و أخیر .أخـر 

  . أواخرُ: ج. نث
ــ ــتن: خیرأْتَ ــپس گذاش ــأَخُّر. س : تَ
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ـ أَتُه فتَأخَّرْ. سپس ماندن خَرَ، أْتَخَّرَ و اس
ــی ــم  [ بمعنً ــادم، او ه ــازپس نه او را ب

  . ]بازپس افتاد
. عـلَ علـی أفْ  مو هو اس. دیگر: آخَر

: رَیـات النـاس  جاء فی أُخْ. نث: رَيأُخْ
ـ ال أفْ. همرِواخفی أ : ییـال رَي اللَعله أُخْ

ـ . داًأب در [آخـرُ الـدهر   : رَي المنُـونِ أُخْ
هرگز آن کـار  . میان پسینیان مردم آمد

  . ]پایان روزگار. کنم را نمی
تُه بِع. عد اهللاُ األَخرأب: متْیقال فی الشَ
جاء بـأَخرَةٍ، و  . ۀٍبنَسیئَ: بأَخرَةٍ و بنَظرَةٍ

: در دشـنام گوینـد  [أخیراً : راًخُجاءنا أُ
دور از نیکــی را  ةخداونــد ایــن رانــد

. آن را بـه نسـیه خریـدم   . دور گرداند
  . ]پس از همه نزد ما آمد

مـن  : خُـراً و مـن أُخُـرٍ   قَّ ثوبـه أُ شَ
  .]اش را از پس درید جامه[مؤَخَّرِه 
ـ . دنبـال چشـم  : خرُ العـینِ مؤْ دم مقْ
  . کنج چشم: العین

لغۀٌ قلیلۀٌ فی آخـرَةِ  : لِالرح خرَةُمؤْ
الرحل، و هی التی یتَسنالیهـا الراکـب    د

معنـاي   بـه انـدك  کـاربرد  بـا  اي کلمه[
شـتر کـه سـوار بـه آن      ةپسین کجـاو 

  .]کندتکیه می
ؤَخَّرُ الشیءه: ممقَدم نقیض .  

اي که بر وي تـا آخـر   نخله: خارمئْ
  . خرما بارکردن مانده باشد

ـ  أُخَرُ، ج نیـثُ  أْرَي، و هـی تَ مـع أُخْ
، »فعدةٌ من أیـامٍ أُخَـرَ  «آیه. غص: خَرَآ

 مـع و ال یج ال علَ الذي معه مـنْ نّ أفْأل
مررت برجـلٍ   :تقول. یؤَنَّثُ مادام نکرةً

ضَلَ منک، و برجالٍ أفضـلَ منـک، و   أفْ
خلـت علیـه   أد فانْ. بامرأةٍ أفضلَ منک

 و الالم تَه ثَو أضَفْأاأللفـ نَّی عمو ج ت ت
ـ مررت بالرجل األفْ :ت، تقولو أنَّثْ ، لِضَ

ـ ضلینَ، و بالمرأة الفُو بالرجال األفْ لَی ضْ
ضَـلهم و  و مررت بأفْ. و بالنساء الفُضَلِ

ــبأفْ ــلیهم و بفُضْ ــضَ و . لَهِنَّالهنَّ و بفُضْ
ــررت برجــلٍ أفْ ، و ال ضــلَالیجــوز م

تّی برجالٍ أفاضلَ، و ال بامرأة فضلی، ح
. خلَ علیه األلف و الالمو تُدأ ه بمنْلَصتَ

یتعاقبـان علیـه و لـیس کـذلک     و هما 
و  مـع بغیـر مـنْ   نّه یؤنَّث و یجآخَرُ، أل

. بغیر األلـف و الـالم و بغیـر اإلضـافۀ    
مررت برجل آخَرَ، و برجال أُخَرَ  :تقول

ـ   رَي، و بنسـوةٍ  و آخَرِین، و بـامرأة أُخْ
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رُ، فلما جاء معدوالً رَي، و بنسوةٍ أُخَأُخْ
ذلـک  و هو صفۀ منع الصرف و هو مع 

نْإف. جمع سیـ م ته فـی  فْرَت به رجالً ص
ه عنـد  النکرة عند األخفش و لم تصـرفْ 

پــس شــماري از روزهــایی «[ســیبویه
بـر وزن أفْعـلَ کـه     کلمۀ، زیرا »دیگر

همراه آن است تا زمانی که نکره باشد 
  مؤنـث  شـود و نـه   نه جمع بسـته مـی  

از کنـار مـردي   : گـویی مـی . گرددمی
اگـر الـف و   .... گذشتم برتر از تـو، و  

الم بر سر آن درآوري یا آن را اضـافه  
توانی آن را تثنیـه و جمـع و   کنی، می

ــه   ــد نمون ــازي، مانن ــث س ــاي مؤن   ه
رجــل : تــوانی بگــویی نمــی. شــدهداده

أفضل، و رجال أفاضل، و امرأة فضلی، 
نْ وصـل کـرده   مگر اینکه آنها را به م

و . یا الف و الم بر سـر آنهـا درآوري  
آیند ولی منْ و الف و الم با أفضل می

آخَر مانند آن نیست، زیـرا بـی مـنْ و    
اضـافه مؤنـث و جمـع    الف و الم و بی

هـاي یادشـده، و   مانند نمونـه شود، می
هرگاه هم معدول بیایـد، یعنـی صـفتی    
که غیرمنصرف باشـد، بـاز هـم جمـع     

ن را صــفت بــراي نکــره اگــر آ. اســت
آوري، از نظر أخفش آن را منصرف و 

  . ]از نظر سیبویه غیرمنصرف سازي
ــنْ :رةأُد .أدر ــۀفتــق و [ج فَ بــه د . ]خای

نُ األُدبی رةِ رجل آده[رخایه، آن مرد دب
  . ]که تخمش باددار است

: رجل مئَرٌّ. جماع کردن: أر ـُـ. أر .ررأ
  . ]کندیکی میمردي که بسیار نزد[نع 
ـ «هآی. نیرو و پشت: رأز .أزر بـه   ددأُشْ
ــأ، »رِيأَز بــه او پشــتم را «[رِي ي ظَه

جـاي  : . ]»نیرومند و استوار گردان
  . بستن إزار از دو سرین

رفالناًآز نْ: تۀ تقـول  عاوتُه، و العام
رواز مـردم  . فالنی را کمک کـردم [ت

  . ]همین معنا را با واو گویند
مثل . شلوار و مانند آن: زَرو مئْإزار 

حاف و مفلْلة. نث= مذ. حکـک،  : إزار
. زِرة و أُزرآ: مانند وِسـاد و وِسـادة ج  

  . مرَة و حمرأح ]و مارح[مثل 
رـ أز رةً حسـنۀً،  إزوأْتَـزَر  . أَزرتُه فَتَ
تد و اشْ: تتَأَزر النَب. بۀسۀ و رِکْمثل جِلْ

ومنـدش سـاختم و نیرومنـد    نیر[ف تَالْ
. شـلوار پوشـید، پوشـیدنی نیکـو    . شد
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  . ]گیاه سخت شد و درهم پیچید
ــراهیم: آزر ــدر اب ــام پ و هــو  .)ع(ن
یمجأع.  

ـ . رأس .أسر بـه  بسـتن پـاالن   : أسرَ ـِـ
شَـده بالقـد   : سـار أسرَ قَتَبـه باإل . دوال

ــا دو[ ) تســمه(ال چرمــی پــاالنش را ب
  .دوال: إسار. ]بست
ـ . بـرده کـردن  : ر و إسـار أس یرأس :
ــرده ــورمأْ. ب ــک: س ــ: ج. ک رَي و أس

هم کـانوا  نّو منه سمی األسیر أل. ساريأُ
شُیفسد ،دونَه بالقم   یـذی لذلک کـلُّ أخ

 کـنْ : سـرْ تَأْاس. بـه  لم یشَـد  أسیراً و انْ
اسیر چنین نامیده شده اسـت  [أسیراً لی 

، از بستندچون وي را با بند چرمی می
رو به هر بندي و گرفتاري اسـیر  همین

مه بسـته نشـده   تسـ گویند، هرچند بـا  
  .]ام باشبرده. باشد

ـ  . همه: رأس ه،  : رِههذا لـک بأسـدبق
این  همۀ[یعه، کما یقال برُمته مبج یعنی

: أسـرَه اهللاُ . آفریدن: . ]از آن توست
ــه ــه. خَلَقَ ــدد«آی ــو شَ ي أ ،»رَهمنا أس

و «. اونـــد او را آفریـــدخد[قَهـــم خَلْ
ــتوار    ــخت و اس ــا را س ــرینش آنه آف

  .]»ساختیم
کمیزگرفتگی: رأُس .صر فـی  مثال ح

رَ فهو مأْ. طالغائسورأُس .   ـودو یقـال ع
سـور  للذي یوضع علـی بطـن المأْ   رٍسأُ

بولُهالذي اح ـ : و التقل. تُبِس سی ودرٍ ع
به آنچـه بـر شـکم    . پیشابش بند آمد[

ذارند تا پیشابش روان گرفته گ پیشاب
  . ]چوب پیشاب: گردد گویند

رَةُ الرجلِأُس :هي بهم طُه، ألرنّه یتقو
خانواده و خویشان نزدیـک مـرد کـه    [

  . ]ومند گرددبدانها نیر
فهو أشـرٌ  . فیریدگی: أشرَ ـَـ. أشَر .أشر
و ران مثـل سـکْ  . شـاري أُ: ج. رانُو أشْ

ـ  و منه ناقـۀ مئْ . سکاري واد شـیرٌ، و ج
شـتر  ماده: از آن است[نث = مذ. شیرمئْ

  .]و اسب فیریده و چاالك
دیـد  حزِیزُها و تَتَح: نانشیرُ األسأْتَ

  . ]درست و تیز کردن دندانها[رافها أطْ
ــ ــدینمؤَشَّ ــی  : رُ العضُ ــل، یعن عالج

  . غلطان گوه
شَرٌ و أُشُرٌ و أُنانه أُبأس ةٌ : شُـورـدح .

بـا  [ی بأُشُرٍ فکیـف بـدردر   أَعییتن: مثَل
ــدانت بیچــاره ــزي دن ــا تی ام کــردي، ب
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ــرد آرواره ــواهی ک ــه خ ــوان ( ات چ ج
بودي و ادب نپذیرفتی، اکنون که سال 

   .])!عمرت فزون گشت چگونه پذیري
ــ ــبۀَ بالمئْرْأشَ بریــدم : شــارت الخَشَ

  . چوب را به اره
. بازداشـت کـردن  : أصرَ ـِـ. رأص .أصر

أْمر و مـر أْصج. جـاي بازداشـت  : ص :
ــر آصــۀ تقــول. م :  .معاصــر :و العام

  .شکستن
و هـو مـا   . پیوند و خویشی: آصرَة

و أو قرابۀٍ أعطَفَک علی رجلٍ من رحمٍ 
رُ: ج. معروفـرُ ما تَأْ. أواصـ نی ص ی عل

طفُنی علیه قرابـۀٌ و ال  ما تَع: فالن آصرَةٌ
از راه آنچــه تــرا بــا کســی    [منَّــۀٌ 

اي نســــبی و ســــببی و  پیونــــده
. وابستگیهاي خویشاوندي پیوند دهـد 

نیکـویی و  (هیچ خویشاوندي و منّتـی  
مرا به فالنـی نزدیـک   ) بخشش نعمتی

  .]سازدنمی
پیمان: رإص . :گناه و گرانی .  

رإصار و أیرسن کوتـاه کـه بـه    : ص
گیـاه  : . میخ استوار کننـد خرگـاه را  

 ال: هصرُیجزُّ أی لفالنٍ محش ال. خشک

فالنی علفزار پرگیاهی دارد کـه  [طَع یقْ
علف و گیـاه خشـکش را نتـوان     همۀ

  . أُصرٌ و أیاصرُ: ج. ]گرد آوردبرید و 
ــرون تَآصم حــی :جــاوِتَمهــو . ونر

ـ ته الـی ج إصار بی: ي مؤَاصرِيجارِ  بِنْ
اي که قبیله[متقارب : أصیر. إصارِ بیتی

. ر هـم باشـد  هاشان کنـا ها یا خیمهخانه
اش رسـن خیمـه   وام اسـت  او همسایه

نزدیـک و  . ام اسـت کنار رسـن خیمـه  
  . ]درپیچیده

: . خم دادن کمان: أطَرَ ـِـ. رأطْ .أطر
  . پی پیچیدن بر سوفار تیر

. پی که برپیچند بر سوفار تیر: رَةأُطْ
 : سنگین شکستۀداروي دیگ .  

خم : . نشین شدن زنخانه: تَأَطُّر
  . گرفتن نیزه

ــلِإطــار المنْ ــر پرویــزن: خُ و . چنب
کذلک إطار الحافر و إطار الشَفَۀِ و کلُّ 

ماننـد  [شیء أحاطَ بشیء فهو إطار له 
 ةگرداگرد سم ستور، و کنـار : آن است

میــان رســتنگاه مــوي و لــب، و  لــب،
هرچه گرداگرد چیزي را بگیـرد إطـار   

  . ]آن است
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ـ . گناه: أطیر  يیرِ غیـرِ ی بـأَط ذَنأخَ
  . ]گرفت) جز من(مرا به گناه دیگري [

فربهی سـتور پـس از   : أفرَ ـَـ. أفَر .أفر
  . ماندگی و الغري

مرد فیریده [. تبع. طرٌب: رانُرانُ أفْأشْ
  . ]و سرمست

. سخت دویـدن آهـو  : أفَرَ ـِـ. أُفُور
 :سبکی و جلدي نمودن در خدمت .  

 چـاالك در [روح خادم سبک: فَرمئْ
  . ]فرمانبري

  . نام جایی :أُقُرٌ .رأق
کأنّه جمـع آکـر   . کشاورزان: أکَرَة .أکر

فی التقدیر، و واحکشـاورز،  [ها أکّار د
  .]برزگر

ــرَةأُ ــدگی : کْ ــ. ]گــودال[کن ت أَکَّرْتَ
ــر ــرْح: األُکَ ــرَ فَ ــا را گــودال[ت الحفَ ه
  . ]کندم

کشاورزي کـردن  [زارعۀ م: مؤاکَرَة
لـک  نسبت معین براي ما پایۀزمین بر 
  . ]و برزگر

ـ . أُمور: ج. کار: رأم .أمر رُه مسـتقیم  أم
: . ]کارش درسـت و اسـتوار اسـت   [

. فرمـودن : أمرَ ـُـ . أوامر: ج. فرمان

، »یهـا رَفنا متْأمرْ«آیه. تَمرتُه بکذا فأْأمرْ
و قد یکون . اناهم بالطاعۀ فعصوي أمرْأ

او را بدان فرمـان دادم، او  [مارة من اإل
ــم ف ــرده ــان ب ــان «. رم ــه نازپروردگ ب

، یعنـی آنهـا   »تبهکار آنها فرمان دادیم
را به فرمانبرداري فرمان دادیـم، ولـی   

معناي  به هم گاه. نافرمانی پیشه کردند
  . ]فرمانروایی باشد

تَمـرَ  ائْ. فرمانبرداري نمـودن : تمارائْ
آهنگ آن کرد و بـه آن  [اذا هم به : به

: ؤامرَةم. مشاورت کردن: . ]پرداخت
و العامۀ . شاورتُه: يرِتُه فی أمآمرْ. کک

لک . کک: و تَآمراستئْمار . تقول وامرتُه
أم طاعۀٌعلیرَةٌ م :ک فیهـا، و  أمیعرَةٌ أُط

ـ    بـا او در کـارم   [ر هی مـرَّة مـن األم
ــردم  ــی ک ــا واو  . رایزن ــردم آن را ب م

من است که  کاري از آن تو بر. گویند
أمرَة یعنـی  . برمان میدر آن از تو فرم

  . ]یک کار
ــه، بالمــد و القصــر آ: أبوعبیــدة مرتُ

خیـرُ  : ، حدیثتُه و منهی کَثَّرْلغتان بمعنَ
هالمالِ مأمورةٌ أْرَةٌ مکَّۀٌ مي أبورةٌ، أْو س

تاجِ و النَسرَ هـو . لِکثیرةُ النکَثُـرَ : و أم .
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: و أمـرَ القـوم  . کَثُرَ: أمرَ مالُه: أبوالحسن
و انّما قیـل  . هثَّرَکَ: و آمرَ اهللاُ مالَه. کثُروا

أْمهرةٌ ممورةٌ الزبورة و األصـل  أْدواج م
ــؤْ ــاء م ــال للنس ــا ق ــار: مرَةٌ، کم نَ جِع

ـ أْم غیرَ م وراتو انّمـا هـو   . جوراتأْز
وـ  م غیـرَ م وارتجورات و انّمـا هـو   أْز
ووراتمز  ابوعبیـده [ر بالواو من الـوِز :

ــرَ دو ثالثــی مجــ ــال أم ــاب افع رد و ب
از . افزون ساختن: اند به یک معناکلمه

اسـب پـر   برترین دارایی ماده: آن است
  زاد و رود و درختــــان و خرمــــاي  

. شده و بارورگشـته اسـت  افشانیگرده
ــد ــراوان ش ــن. ف ــی: ابوالحس اش  دارای
. شمار قـوم فـراوان شـد   . افزون گشت

. اش را افـزون سـاخت  خداوند دارایـی 
مورة مؤْمرة است که در پیونـد  اصل مأ

با مـأبورة بـه آن شـکل آمـده اسـت،      
همچــون مــوزورات کــه در ســخن    

خطاب به زنـانی، در  دیگري از پیامبر 
مـأجورات، مـأزورات    کلمـۀ پیوند با 

برگردیــد در حــالی کــه : آمــده اســت
ــار  ــاه(گرانبـ ــه  ) از گنـ ــتید، نـ   هسـ

  . ]یافتهپاداش
. نــع: أمیــر. فرمــاییفرمــان: إمـارة 

فـالن  . صار أمیراً: أمرَ فالنٌ. نث: میرةأ
میراً و کـان سـوقَۀً،   أاذا کان : أمرَ و أَمرَ

ــه مجــرَّب فــی األمــور أي أ فالنــی [نّ
ــده شــد ــی فرمــانروا شــد، . فرمان فالن

  .]اي باشدکارکشته ةزمانی که فرماند
لقـد  «هآی. کار شگفت و سخت: رإم

ـ ت شَیجِئْ نْأ، »راًئاً إمیقـال   کَـراً، و ي م
براستی که چیز زشتی آوردي «[عجباً 

کـار  : انـد ، و گفته»)کار زشتی کردي(
  . ]انگیزيشگفت

ـ ه المالِ فی وج :یقال رِتَعرَتَـه،   فأم
ــاءه و کَأ ــرَثْي نَم ــد[ه تَ از روي : گوین

توانی به برکـت و افزونـی   دارایی می
  . ]آن پی بري

  . سخت شدن کار: أمرَ ـَـ. أمر
ان که بر راه کنند از سـنگ  نش: أمرَة

  . ]پشته، مناره[و چوب و جز آن 
هـو  . امـارت دادن کسـی را  : میرأْتَ

ـ تَ: أَمرَ علیهمتَ. أمیرٌ مؤَمرٌ طَ علـیهم  لَّس
بـر آنـان   . اي فرمانرواسـت او فرمانده[

  . ]چیره شد
  . هنگام: أمارةأمار و 

ــر ــده: آم ــام روزي از : . فرماین ن
  . روزهاي عجوز
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 مشـورت :  .کننـده فرمان: مرتَمؤْ
نــام روزي از روزهــاي  : . کننــده
  . عجوز

دل مـرد ضـعیف  : رجل إمرٌ و إمـرَةٌ 
  . فرمانبردار، مثال إمعٍ و إمعۀٍ

ما له إمـرٌ  . نث: إمرَة. خرد ةبر: إمر
  . ]هیچ ندارد[ي شیء أإمرَةٌ،  و ال
ــاب و  : أُوار .أور ــش و آفت ــی آت گرم

  .تشنگی
  . نام آبی: رةُأُوا

أهــرٌ و : ج. قمــاش خانـه : أهـرَة  .أهـر 
راتأه .  

. یـرٌ، أُیـور و آیـار   آ: ج. هنـر : رأی .أیر
هنر بزرگ: أُیارِي .  

بــا آن زن [جامعهــا : آرهــا یئیرُهــا
  . ]نزدیکی کرد

بـاد  : رر و هیر، و هیر و إیأی: الفراء
من األُوار، . باد گرم: و یقال إیر. شمال

و صارت لکَسرة ما قبلهـا  واو از [ه یاء
أوار گرفته شـده کـه واو آن بـه     کلمۀ

  .]پیشین یاء شده است ةدلیل کسر
  فصل الباء

آر و آبـار و  ؤُر و أبأب: ج. چاه: رئْبِ .ربأ

  . ئاربِ
یخنـی  : . چاه کندن: ]أَر ـَـب[ر بأْ
  . نهادن
و هی اإلرة . کندگی در چیزي: رةبؤْ

همان آتشدان [یعنی األُوار مقلوباً یضاً أ
  . ]و مقلوب أوار است

ــرَة ــی: بئی ــأَر. یخن و ب ــیء ت الش
ابخَرْ: تُهتَأَرآن چیز را پنهان و [ته اذا اد

  . ]ذخیره کردم
: ج. و هو الفُرانـق . نوعی از دد: ربب .ببر

  . ببور
شمشـیر  : باتر. بریدن: ]بتَرَ ـُـ[ر بتْ .بتر

  . ]بریده شدن[. ل: بِتارنْإ. بران
ـ . بتَر فرزنـد  دم و بـی بریـده : بترَ ـَـ
: حـدیث . نـع : تَرأب. خیري بی: . شدن

نمـاز یـک   چیست این [ء هذه البتَیرا ما
  .]!رکعتی اندك

ــطْخُ آنچــه در وي حمــد : راءبــۀٌ بتْ
  . نباشد) ع(و نعت رسول) عج(خداي
گورخر و بنده: تَرانِأب .  

  . کننده ع رحممرد قط: أُباترٌ
  . دیانگروهی از زی: رِیۀبتْ

تبـع، و قـد   : کثیرٌ بثیـرٌ . بسیار: ربثْ .بثر
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ــ ــا مــی [رَد یفْ ــدگــاه هــم تنه : . ]آی
ـ . کـک : بثُـور . هاي اندامدمیدگی : رَةٌبثْ

و هو . ریگ چفسیده بر زمین: . یکی
ِسالح چاله که در ریگ درآورنـد و  [ی

ثُرَ ـِـ، بثرَ ـَـ و ب بثَرَ .. ]به آب رسند
  .آبله دمیدن بر اندام: ـُـ

پوسـتش جـوش   [فَّطَ نَتَ: دهلْتَبثَّرَ جِ
  . ]زد و آبله برآورد

: فـراء . کار بزرگ: . بدي: رجب .بجـر 
 .]فـراوان و بـزرگ  [ تبـع  ،بجِیـرٌ  کثیرٌ

بالهـا و  [واهی ارِي هی الدجالب: أبوزید
ـ مثـال  . یکی: رِيبج. ]سختیها رِيٍّ و قُم
قَمارِي .  
آمدگی نـاف و سـطبري   بیرون: بجر
  . رٌبج: ج. نع: راءجرُ و بجأب. بن ناف

: أفْضَــیت الیــک بعجــريِ و بجــرِي
ه و بجـرَ  عیـرَ بجیـرٌ  : مثَـل . بأمرِي کلِّه

و یقـال  . نَسی بجیرٌ خَبرَه، یعنی عیوبـه 
ـ   نُو اب. مانِ للرجلینساهما  ـرَةَ اسجب م

 همــۀتــو را از [ف کــان بالطـائ  مـارٍ خَ
آگاه ) رازهایم همۀ(خوب و بد خویش 

بجیـر بـدي و زشـتی بجـرَه را      .ساختم

نکوهش نمود و بدي و زشتی خـودش  
آنهـا دو نـام   : گوینـد . کرد را فراموش

ابـن بجـرة نیـز    . هستند بـراي دو مـرد  
عجر به گره . فروشی بود در طائف باده

گهاي همه بدن گویند، و بجر به گره ر
رگهاي درون شکم گویند، و هر دو را 
کنایه از بیماریهاي عروقی پنهـان تـن   

   .]نیز گیرند
و جوي بزرگ، خـالف   دریا: ربح .بحر

اسـب  : . حرٌ، بِحار و بحـور أب: ج. برّ
فـی   )ص(و منـه قـول النبـی   . گامفراخ

ناه جـد و انْ: طلحـۀَ دوبٍ فَرَسِ أبـی منْ
حةاز آن است سخن پیامبر دربـار [راً لَب 

ــافتیم آن را جــز : طلحــۀاســب أبــی نی
: . تک رحـم : . ]گام و تیزروفراخ

. گـوش کفانیـده   ناقۀ: البحیرَة. کفانیدن
ـ و هـی اب : الفراء هـا  مکْۀ و حبسـائ لا ۀُنَ

کْحها  مسائبه است  بچۀبحیره : فراء[أُم
  . ]رش استو حکمش همان حکم ماد

مـقَ و  عتَ: تَبحرَ فـی العلـم و غیـره   
در دانش و جـز آن ژرف و  [سع فیه وتَ

  . ]پهناور شد
ـ  حب آب شـور : رٌماء .أب  ـرَ المـاءح :
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ـ ر: حـرَ فـالنٌ  أب: عن یعقـوب . حملُ ک ب

فالنـی  : یعقـوب . آب شور شـد [البحرَ 
  . ]سفر دریا کرد

حبیرٌ . خون سرخ خالص: رانبـاح :
  . کک

  . مرد گول: باحر
حنام شهري: رَینِب .حربیـمنس: ان .  
حبالی البحر: رِي منسوب .  

ـ  حب ـ بنات ابرهـاي تنـک   : رٍرٍ و بخْ
  . پیشتر از تابستان

حشهري: رَةب .حرَتُنـا هذه ب :ضُـنا  أر
  . ]ماست) و سرزمین(این شهر [

 ابٍجـ زاً بالحبارِ: رَةَرةَ بحصحیتُه قلَ
ــی [ ــکار و بـ ــرده و رو در رو آشـ پـ

  . ]دیدمش
. سراسیمه شدن از بیم: بحرَ ـَـ. بحر
 :  تشـنگی سیراب ناشدن از غایـت .
 :نوعی از بیماري شتر .رَتحاإلبلُ  ب
  . ]شتران بیمار شدند[

حتغییري که بیمار را پیدا آید : رانب
ــه  ــب مطبق ــ . در ت حب ــوم ــوم. رانٍی  ی

نّه منسوب أغیرقیاس، ک باحورِي، علی
،مثـل عاشُـورٍ و    الی باحور و باحوراء

عاشُوراء، و هو شدة الحرِّ فی تَمـوز، و  
 لَّدوذلک م آن گرماي سخت در [جمیع

هـا مولّـد   آن کلمـه  همۀ. تابستان است
  . ]هستند) سرهتازي نا(

تَـر،  حب. کوتـاه گردانـدام  : تُـر بح .بحتر
اي از ر قبیلـه پـد : . کک: مقلوب منه

طَی  .  
: فـراء . بدده: ثَرَهالمتاع و بح ثَرَبح .بحثر

ثَـرَ  بح. بعضَه علـی بعـض   لَّبفَرَّقَه و قَ
: تُـه ثَرْتُه و بعثَرْبح. ببحو تَ طَّعقَتَ: اللبنُ

تَخْاسکـاال را پراکنـده   [ته ته و کَشَفْرَج
آن را جدا سـاخت و برخـی   : فراء. کرد

شیر بریـد  . برخی دیگر ریخترا روي 
پنهان آن چیز . و روي آن حباب برآمد

  . ]را بیرون آورده و آشکار ساختم
مـا یتَبخَّـرُ بـه    : بخُـور . تَف: بخار .بخر

  . ]آنچه بوي آن گرفته و استفاده شود[
فهـو   ،قـد بخـرَ  . گندگی دهان: بخَر

دهانش بوي بد و گند گرفت[خَرُ أب[.  
 و قد. رهاي سپید تنکاب: رٍبنات بخْ

گاه هم بنات بحـر آمـده   [فی الحاء  رَّم
  . ]است
فـالن یمـیس   . خرامیـدن : تبختُر .بختر
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ــۀ تَرِالبخْ ــر    [ی ــاز و تکب ــا ن ــی ب فالن
  . ]خرامد می
ـ  . بـدور  .بدر سـوي  شـتافتن  : بـدر ـُـ

ـ . چیزي بدر  رالیـه و بـاد بمعنًـی ت ت .
تَـدروا الـی   و اب. تَسـارعوا : ر القومبادتَ

تَ: الحِالسبه سویش [ذه عوا الی أخْسار
ــد. شــتافتم ــوم شــتاب کردن شــتاب . ق

  . ]برگیرندافزار  جنگکردند تا 
دمـاه تمـام  : رب .  ـدشـب  : رِلیلـۀُ الب

ـ . چهارده از مـاه  سیم  ـدـه  ببادرتراً لم
. ها المغیِـب جلُعنّه یأالشمس بالطلوع، ک

ـ  .مامهو یقال سمی لتَ أبرلَ : ناد نـا  طَلَـع
دـ الب بفنحنُ م ،ون ررشـب چهـاردهم   [د

بدر نامیده شده است بـراي شـتاب در   
، گـویی  برآمدنش نسبت بـه خورشـید  

دارد تـا زودتـر   که خورشید را وا مـی 
خـاطر کامـل   بـه : گوینـد . پنهان گـردد 

ماه تمـام  . شدنش بدر نامیده شده است
. نث= مذ. نام جایی: . ]بر ما درآمد

و هو اسم ر کانت لرجل بئْ: الشعبی. ماء
دیدراًعی ب . ـدب الـی   و منه یوم ـبرٍ نُس

ـ أذلک الموضـع   آن نـام آبـی   [ر و البِئْ
چـاهی بـود از آن مـردي    : شعبی. است

جنگ بدر نیـز  . شد که بدر خوانده می
  . ]منسوب به آنجا یا آن چاه است

ــد ةبــزار درم : ر ــان ده ه : . همی
نــر کــه از وي خیــک  لــۀبزغاپوســت 
خیـک  . روغـن جهت شـیر و  سازند به

وة خواننـد و خیـک   شیر را از وي شَکْ
از  ]بزغالــه[روغـن را عکَّــۀ، و چــون  

شیر باز شود پوست وي را اگر خیـک  
  ـدة خواننـد و روغـن را   شیر باشـد بر

سرسیده  بزغالۀأَد گویند، و از پوست م
ـ  خیک شیر را وطْ حی ب و روغـن را ن

و . نگـر سـبک چشـم  : عینٌ . گویند
ــد ــۀٌ کالب چشــم : و گوینــد[ ریقــال تام
  . ]ماه تمام درشت و گرد مانند

شَـی  أخْ. زدگیتیزي و شتاب: بادرة
: منه بوادر غَضَـبٍ  بدرت. علیک بادرتَه

عندما اح قَطاتتَخَطَأٌ و س تـو از   بـر [د
ــزي  ــدي و تی ــیم دارم) خشــم او(تن . ب
ز او لغــزش و ســخنان هنگــام خشــم، ا

گوشـت  : . ]اندیشه آشـکار شـد   بی
: . میان کتف و گردن مـردم و غیـره  

دۀ البناگهانی، بیدرنگ[یه[ .  
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یربگاهخرمن: د .  
ـ   . تخـم : ربذْ .بذر . کاشـتن : بـذَر ـُـ

تفرَّقت بَِذَر شـترانش [ :، تبـع إبله شَِذَر[ 
کثیـرًٌ  : الفـراء . ندپریشان و پراکنده شد

  . ]پراکندهفراوان و [یرٌ بث =تبع: رٌبذی
پریشان کـردن بـه اسـراف   : ذیرتَب .

بةٌرجل تکننـده اسـراف : ذار.  ـذَّرنـام  : ب
  . آبی

  . قوم بذُر: ج. راز ةفاش کنند: بذُور
ــذعر ــ .ب إبعــدن: رارذ ــده ش   : . پراکن

  . شتاب تاختن در طلب چیزيبه
کـردن   بـرداري فرمـان : ]برَّ ـَِـ[بِرّ  .برر

: مبـرَّة . خـالف عقـوق  . مادر و پدر را
. ا بـرٌّ بـه و بـار   ت والدي، فأنَبرِر. کک

رِّ األبالب فجمع ـرَرالب البار و جمع ،ةُرار .
رُّ خالبهفالن یرَّرتَبقَه و ی :طه یبا پدر [یع

رفتاري کرده و از آنـان  و مادرم خوش
دار آنان و پس من فرمانبر. فرمان بردم

ــارم  ــدانها نیکوک ــبت ب ــی . نس از فالن
  . ]بردپروردگارش فرمان می

رَّ فالنٌ فی یبینهم .    ،َّـرـه، و بجح
جه بِـرا، بالکسـر   و برَّ اهللاُ ح. بلیقْ: مج

. در سـوگندش راسـتگو شـد   [فی کلِّه 

خداوند حجـش را  . پذیرفته شدحجش 
  . ]پذیرفت

: تَبــاروا. مهربـان  :األُم بـرَّةٌ بولــدها 
بـه یکـدیگر نیکـی و    [تفاعلوا من البِرِّ 

  . ]کردند مهربانی
 ي الأرِف هـرا مـن بِـرٍّ،    یع ال: مثَل

و یقال الهِرُّ . ه ممن یبرُّههرِیعرف من یکْ
ـ د قـال فـی   . قُهام، و البِـرُّ سـو  نَعاء الغَ

و . بچه روباه: بچه، بِرّگربه: هرّ: المجمل
هــرّ را از بِــرّ  [اد الفــؤَ : لبِــرُّیقــال ا

داند چه کسی او شناسد، یعنی نمی نمی
. خواندراند و چه کسی او را میرا می
هرّ یعنی فراخوانـدن گوسـفندان   گویند 

بِـرّ  : نیز گوینـد . و بِرّ یعنی راندن آنها
  . ]یعنی دل

  . برارِي: ج. کک: برِّیۀ. دشت: برّ
ــال فَع ــت، مث ــلبرِّی یــحرایی  :ت ص

الهـاء   تسکِّنت الیاء صار افلم. معروف
ـ برارِ: ج. رِیۀٍو عفْ رِیتتاء، مثل عفْ ت ی

چــون یــاء ســاکن شــد، هــاء بــه تــاء [
  . ]دگرگون گشت

ـ اس: برَّةُ ـ  م معرفۀٌ بمعنَ ی بِـرٍّ، و اس م
معناي نیکـی   معرفه است بهاسم [ةٍ رأَإم
  . ]و نام زنی ،راستیو 
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  . نع: باربرْ. خشموازکردن بهآ: برَةبرْ
و . برابِرَة: ج. گروهی از مردم: برٌبرْ

جللع ۀِ و النسبۀِ، و بغیرهاء الهاءیضـا  أم
 هاء آن بـراي غیرتـازي بـودن و    [جاء

  . ]هاء نیز آمده استنسبت است، و بی
نـام  : . درخت اراك ةشیر: برِیرَةٌ

  . برِیر: ج. زنی
  . برّ: ج .گندم دانۀیک : برَّة
آرد گندم، [خشک  مایۀ گندم: بوربرْ
  .]بلغور
ـرَّ . راست کردن سـوگند را : رارإبأب 

أبـرَّ  . ي قَبِلَـه أبرَّ اهللاُ حجـه،  = اهللاُ حجه
أبـرَّ  : السـکیت  ابـن . عالهم: رانهعلی أقْ

فالنٌ، اذا رکرَّ  بـش را  [البخداوند حج
. بر همتایـانش برتـري یافـت   . پذیرفت

  . ]در دشت و خشکی سفر کرد: گوید
نُ البِـزَرِ، و بالکسـر   ده. تخم: ربِزْ .بزر

 بـا کسـره شـیواتر    . روغن دانه[أفصح
  . ]است
  . به عصا زدن: بزَر ـُـ. ربزْ

ـ    توابــل دیــگ   : زار و أبــازِیر أبـ
  . ]افزارهادیگ[

یچوب گازر کـه  [کُدنگ گازر : زَرب

  . ازِربی: ج. ]کوبدبا آن رختها را می
  . عصاهاي سطبر: بیازِر

یمـأمور پـرورش   [مع . بازیار: زارب
  . بیازِرة: ج. ]باز براي شکار شاه

: . آب باران تـازه باریـده  : ربس .بسر
ع، ل طَلْخْمن النَ أَدل ما بأو. خرما ةغور

ثم خَاللٌ، ثم ثم ،لَحب سب رٌ، ثـم   ،طَـبر
ثم رٌتَم .م ل ما بدأَو أو ،ن النَبات بارِض
ثم ثم ،یممـ  ج سب رَةٌ، ثـم  ـمص ثـم ،عاء 

شیشح .سج. یکی: رَةب :سبسرات ر و ب
آنچه در آغاز از درخت خرمـا پدیـد   [

شـکوفه   میانـۀ آید شکوفه است، پس 
 ة، آنگـاه غـور  و سـبز شـود   که برآیـد 

سـیاه یـا    ةغـور  سبز و بزرگ، سـپس 
ــان    ــب و در پای ــس از آن رط زرد، پ

آنچـه در آغـاز از گیـاه زمـین      .رماخ
پدیــد آیــد جوانــه اســت، پــس نهــال  

رس، گرفتـه و نـیم  نارس، آنگاه رنـگ 
سـپس گیـاه رسـیده و غالفــدار، و در    

  . ]پایان علف خشک
سآفتاب به وقت برآمدن: رَةب .  

آن را جسـتجو  [تـه  اذا طَلَب: تُهتَبسرْ
  . ]کردم
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سرَ ـُـ[ر بسحاجت به ناجایگاه : ]ب
خراشیده شدن سر ریش : . واستنخ

خراشــیدن و فشــردن [ پــیش از نضــج
در : . ]زخم پیش از آنکه چرك کند

سحدیث. ر آمیختننبیذ ب :رُوا و ال تَبس
خرمـا را   ةغور) در فروش[(جرُوا ال تَثْ

ــد  ــا درنیامیزی ــب و خرم ــا رط : . ]ب
. گُشنی کردن فحل به ناخواسـت مـاده  

رَها و ابسرَهابۀٍ ضَ: تَسعها من غیر ضَبرَب
-شتر نزدیکی کـرد بـی  شتر نر با ماده[

: . ]آنکه آن را بیندازد و آسیب زند
 قَی اللبنُ قبـلَ یس نْأم السقاء، و هو ظَلْ

ـ  نْأ قاء و قبـلَ وب فی السیرُ نْأ رَج یخْ
ه زدنوشـیدن شـیر خیـک، پـیش از     [ب

ــه   ــا خام ــود ی ــت ش ــه ماس اش را آنک
  .]بگیرند

  . روي ترش کردن :بسور
ایسـتادن کشـتی میـان آب   : سارإب .

رَ النخلُأبس :ـ  صار سةمیـو [راً ما علیه ب 
  . ]سبز و بزرگ شد ةنخل غور
نـوعی از بیمـاري مقعـد و    : باسور

  .]بواسیر: ج[بینی 

. روي پوست مـردم : شَرَةبشَر و ب .بشر
مـا  . هـا باتما ظَهر مـن نَ : بشَرَةُ األرضِ

شَرَتَأحنَ بپوشش گیـاهی زمـین  [ها س .
زمین چه رنگ و روي زیبایی گرفتـه  

  . ])یا پوستش چه زیباست( است
  . مردم: بشَر
نام کـوهی بـه   : . نام مردي: ربِشْ
. تغلـب نام آبـی در بنـی  : . ايجزیره
 :نُ البِشْ. روي مردمسقُ طَلْ: رِفالن ح

جروستفالنی گشاده[ه الو[ .  
ـ . ربشْــ وســت روي پ: بشَــرَ ـُــ
مجامعت کردن و : مباشَرَة: . برداشتن
:  .خـواه مادیان گُشن: مباشر. بسودن

. مـژده دادن : . خوردن ملخ گیـاه را 
شُور و إبشیر[شار بکک: ]و تَب .  

ـ دم مبفالن مـؤْ  رٌش :ـ م کامـلٌ  ج رَّب
  . ]فالنی رشدیافته و کارکشته است[

شَـرْ . شاد شـدن : شارإببتُه بمـ و  ودلُ
رَّ: شَرَفأَبس .رْأبـ . خیرٍب ش شـرُوا  أبو «هآی

اش دادم، بـه فرزنـدي مــژده  [» بالجنَّـۀ 
. نیکـی بـر تـو بـاد     ةمـژد . شاد گشـت 

: . ]»مژده بـاد شـما را بـه بهشـت    «
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ـ أب. ناك شدن زمیننبات ت األرض رَشَ
  . ]زمین سبزه و گیاه برآورد[

ـ  ت بکـذا بشرْ ت بـه و  شَـرْ تَباس: ـَـ
رِرس از آن شادمان گشتم[به ت[ .  

ـ   جشَرَنی فـالن بوبه ـ ح ـ : نٍس ینی لَق
بـا   گشـاده  ةفالنی با روي باز و چهر[

  . ]من دیدار کرد
شـاد  : بشرَ ـَـ. بشارة. مژده: بِشارة

ـ   . شدن ا و بالکسر المطلقـۀِ التکـونُ الّ
بالخیر، و انّما تکـون بالشـرّ اذا کانـت    

ـ  عـذابٍ هم بِفَبشِّرْ«هآی. مقیدةً بـا  [» یمٍأل
معناي خیر و  جا بهکسره و بی قید همه

معنـاي   نیکی است، و اگر مقید باشد به
هشان کن از پس آگ«. بیم و بدي است

  . ]»اي دردناكشکنجه
الینصرف معرفۀً . نام مردي: رَيبشْ

نیث نیث و لزوم حرف التأْو ال نکرةً للتأْ
ی نَنّ هذه األلف یبلم تکن صفۀً، أل و انْ

 لها، فصـارت نّهـا مـن نفـس    أک اإلسم
ل فـی  کالهاء التی تدخُ مۀ، و لیستلالک
ـ «آیه. م بعد التذکیرساال هـذا   رَيیا بشْ

غُالم«صايیـا  : و فـی التثنیـۀ  . ، مثل ع
 غیرمنصرف است، چـه معرفـه  [رَتَی بشْ

و  باشد و چه نکره، براي مؤنـث بـودن  
وم حـرف تأنیـث بـراي آن، هرچنـد     زل

زیرا ایـن الفـی اسـت    . نباشد صفت هم
با آن اسم سازند، و چنان شده کـه  که 

ماننـد  نـه  گویی از خود کلمـه اسـت،   
هایی که پس از مذکر کـردن بـر اسـم    

ــد ــري  «. درآی ــن پس ــه ای ــژده ک اي م
  . ]»است
الخیر تعمل فیسی. مژده دادن: شیربتَ

، »مۀٍ منهیبشِّرُهم ربهم برَح«آیه. و الشرّ
هم در خـوبی  [» ذابٍهم بعرْفبشِّ«و آیه

ــد  ــم در ب ــی   يو ه ــار م ــه ک . رود ب
پروردگارشان آنان را بـه رحمتـی از   «

پــس «، و »ســوي خــویش مــژده دهــد
: تبشاراس. ]»ايآگهشان کن از شکنجه

  . شاد شدن
  . مژده دادن یکدیگر را: تَباشُر

: . اول صـبح : . مـژده : یرباشتَ
  . اول هر چیزي

: بشیرَة. رويخوب: . ورمژده: بشیر
ـ : رةٌ و ناقۀ بشیرةٌیشة بامرأَ. نث سح ناء

  . ]شتر نیکوزن زیباروي و ماده[
ــر ــی: تُبشِّ ــام مرغ ــو . ن ــال ه و یق
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آن مـرغ انجیرخـوار   : گویند[الصفارِیۀ 
  . ]است
: ت بـه بصرْ. بینایی و دانایی :بصر .بصر
ملرْ«آیه. تُهعصبببما لم ی رُوا بـه تص «

 نچیزي دیدم که آنـا «. دان دانا شدمب[
  . ]»ندیدند

: بصـیر . بینـایی دل : بصرَ ـُـ. بصارة
  . بینا و دانا

دیدن: صارإب .بـرَة،  مـیئَۀ أصضي م :
هم آیاتُنـا  ا جاءتْمفلَ«آیه. روشن و پیدا

بــرَةًم ــانه «[» ص ــون نش ــس چ ــاي پ ه
  .حجت: مبصرَة .]»روشنگر ما آمدشان

رَةابماز دور افراشته نگریستن: ص .  
  . شناسا شدن: تَبصر

شناسا و بیناگردانیـدن : صیرتَب . :
  . به بصره شدن

صو نـام   ،سـنگ سـفید و نـرم   : رَةب
رٌ قطت منه الهاء قلت بِصفاذا أس. شهري

  هرگـــاه هـــاء را از آن بینـــدازي،    [
ـ . ]بِصـر : گـویی می صبصـره و  : رَتانِب

  . کوفه
. استبصار در چیزيحجت و: بصیرَة

. »سـه بصـیرَةٌ  بلِ اإلنسانُ علـی نَفْ «هآی

جعله هـو البصـیرةُ کمـا     :قال األخفش
أنت حجۀٌ علـی نفسـک    :تقول للرجل

بلکــه انســان بــر خویشــتن آگــاه و «[
ــا : اخفــش. »بیناســت او را آگــاه و بین

تـو  : کرده است چنانکه به کسی گویی
  . ]خود بر خویشتن خودت آگاهی

لـدم مـا کـان    البصیرَةُ مـن ا : أبوزید
علی وجه األرض و الجدیـۀُ مـا لَـزِقَ    

و هو شیء مـن الـدم   : أصمعی. بالجسد
ستَیۀدیو أبوعمرو مثلـه  . لُّ به علی الرَم

ـ و یع. البیـت  هو مابین شُقَّتَیِ :و قال ی ن
ع فــی شــعر و الـدر أس بوعبیـدة التُــرْ أ

عالجیف:   
  م علی أکْتافهمراحوا بصائرُه[

عیرَتی یصو بو بأَيـدو تَدها ع  

  ها خون پدر گذشتند بـر شانه
  خود نگذرم تا گیـرم انتقامش

بصیرة آن اندازه از خون اسـت  : بوزیدأ
روي زمین ریختـه باشـد و جدیـۀ    که 

. کــه بــه جســد چســبیده باشــد یخـون 
ــون  : أصــمعی ــدازه از خ ــیرة آن ان بص

یر خـورده  تاست که روي آن به شکار 
ابـوعمرو همـین را گویـد و    . راه ببرند
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اینکه بصیرة آن را گویند که میـان دو  
ـ پاره دراز از پارچه که بر در خانـه   ا ی

ابوعبیده در شعر یادشده . چادر آویزند
آنهـا  ( دانـد بصـیرة را زره و سـپر مـی   

خونخــواهی از پدرانشــان را فرامــوش 
کردند، و من سپر در دسـت و زره بـر   

: ج. ])دارم م را پـاس مـی  تن خون پدر
  . بصائر
صچرم و غیـر آن بـه    کرانۀدو : رب

  .وقت دوختن هم بازنهادن به
یتُه لَأرـراً  مـ  : حـاً باص دیقٍ نَظَـراً بتَح
رٍ، . شدیدنٍ و أو هو کالبِنٍ و تامي ذولَب

رٍتَمصرٍ و ب . ـرْ و هو مـن أبمثـل  ص ،ت
یعنی أر ،تو هو من أم تمائ وتمتُـه  ی

بــدیداً ی ــراً ش ــرُه أم ــاري [ص ــه او ک   ب
یعنـی   باصر. انگیز نشان خواهم دادبیم

مر اسـت،  داراي چشم، مانند البن و تـا 
  . ]یعنی شیردار و خرمادار

صحدیث. کرانه از هر چیز: رب :صرُ ب
ـ  کلِّ سم ـ ماء رِ. ةُ کـذا یرَسی لَظَهـا   یـدغ

هر آسمانی این اندازه راه است  نۀکرا[
خواهـد سـختی و   می). انصد سال راهپ(

  .]هر آسمان را بگوید کرانۀستبري 

صبه شام موضعی: رَيب .  
  . بناصر: ج. انگشت دومین: صربِنْ
ــر .بطــر و  ،سرگشــتگی و دهشــت: بطَ

ـ  . فیریدگی سـخت شـادي   : بطرَ ـَـ
ت فالنـاً  طَرْأب. سرَّه: طَرَه المالُأب. نمودن

هذَرتهکلَّفْ: ع .رَهطَأب :شَه أداش  دارایی[ه
فالنی . او را سخت شاد و شیدا ساخت

. اش تکلیف کـردم را بیشتر از توانایی
  . ]او را به دهشت انداخت

ــ ـــ. ربطْ ــرَ ـُِ کفانیــدن ریــش و : بطَ
 .نـع  ،طـرُ طار و المبیو منه البی. جراحت

  .]بند و دامپزشکنعل[
ـ بِیطْ زَبـ  : ررٌ، مثال ه هوالـذي یعالج 

المواشی و الدواب .یکه  آن[. مص: طَرَةب
  . ]چارپایان و ستوران را درمان کند

خـونش بـه   [هـدراً  : راًه بِطْمذَهب د
  . ]باد رفت

تندي میـان دو لـب   : ر و بظارةبظْ .بظر
ـ  أب. مـص : بظَر. فرج . نـع : راءظَـرُ و بظْ

فـی   هنَۀٌ ناتئَۀٌ: بظارةُ الشَفَۀ. بظارةُ الشاةِ
، لم تَطُـلْ  ۀُ مارِمثْلیا، و هی الحالشَفَۀ الع

فاذا طالت و . ظَرُقلیالً فالرجلُ حینئذ أب
) رض(طالــببــن ابــیمنــه قــول علــی
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حلشُرَی :األب ها العبدای ظَـرُ  فما تقول أنت
 .فــرج گوســفند  ةبرآمــدگی کنــار [

دي برآمدگی میان لب بـاال، و آن گـو  
اگـر   لب باالست اگـر انـدك باشـد، و   

گودتر شود، در این حال مـرد را أبظَـر   
این همـان اسـت کـه حضـرت     . گویند

تـو دیگـر چـه    : علی بـه شـریح گفـت   
مـرد  : أبظَـر  ؟أبظَـر  ةاي بنـد  گویی می

  . ]خَتّان: مبظِّر. ناکرده ختنه
اإلبـل  و هو من . شتر رسیده: بعیر .بعر

یقال للجمـل  . بمنزلۀ اإلنسانِ من الناس
بعیر نسبت بـه إبـل   [بعیرٌ بعیرٌ و للناقۀ 

بـه  . مانند انسان است نسبت به مـردم 
: ج. ]شتر نر و شتر مـاده بعیـر گوینـد   

أبِعرُ و برَةٌ، أباعرانٌع .  
عج. پشک شتر و گوسفند: رَةب :عر ب

رعاو أب .  
عرَ ـَـ. ربعپشک افکندن: ب .  
ثَرَه، ثَرَ الرجلُ متاعه و بحبع: الفراء .بعثر
ثَـرَه؛  ثَرَ الشـیء و بح بع. بدده و فرَّقه اذا

ــرَ و مــرَّ فــی بح. هفَشَــرَجه و کَتَخْاســ ثَ
آن مرد کاالیش را از هم جـدا  : گوید[

و برخــی از آن را (و پراکنــده ســاخت 

آن چیــز ). روي برخــی دیگــر ریخــت
. آورد و آشـکار کـرد   پنهان را بـه در 

  . ]بحثَرَ نیز آمد کلمۀاین معنا در 
  ثــرَ مــا بع«قــال ابوعبیــدة فــی آیــه

ت ثَـرْ و بع. رِجي أُثیرَ و أُخْأ، »وربالقُفی
حویض :مدهـ  ته و جعلت ـ أس اله فَلَه أع
نچـه در  برانگیخته شـود آ «در معناي [

گوید که یعنی زیـر و رو   »گورهاست
آبگیـرم را  . آورده شـود  گردد و به در

  . ]ویران ساخته و زیر و رو کردم
ـ  [بغُور  .ربغ افتـادن پـروین و   : ]بغَـرَ ـُـ

سـتاره  [بغَرَ النجم . دلیل باران بودن آن
  . ]فروافتاد
ــ ــه: رَةبغْ ــاراندفع ــرت . اي از ب غب

بر زمین پـیش از کاشـته   [األرض، مج 
  . ]شدن باران بارید

بیماري تشنگی شتر که : بغرَ ـَـ. بغَر
فـی  : بِغَرَ إبلُه شَغَرَ رَّقَتفَتَ. در آن بمیرد

ــوکــلِّ  جشــترانش بــه هــر ســویی [ ه
  . ]پراکنده شدند

جٍ و فی هـی : بغْثَرَةٍ ترکت القوم فی .بغثر
را در شـوریدگی و  قـوم  آن [تالط اخْ

  . ]ریختگی واگذاشتمدرهم
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بشـورید  : ي غَثَـت أنفسـه،   ثَرَتتَبغْ
و . متَقَسـماً : ثـراً فالن متَبغْ بحأص. دل او
ویه الجـوهري  یقال بالعین و ال یرِْ ربما

هـم برآمـد و   فالنی دلش بـه [عن أحد 
گاه این کلمه را با  عین هـم  . باال آورد

گویند، و جوهري آن را از زبان کسی 
  . ]نگفته است

: بقَـرَة . م جـنسٍ و هو اس. گاو: بقَر .بقر
و . ثیو األُنْ رِکَالذَ و هی تَقَع علی. یکی

ه التْلَخَانّما دمـن    أعلـی   هاء نّـه واحـد
آن هم براي گاو نر است و هم [جنس 

 مـده و هائی کـه بـر سـر آن درآ   . ماده
براي نشان دادن یکـی از افـراد جـنس    

ــرات: ج. )]نــه هــاء تأنیــث(اســت  . بقَ
یربر . کـک : قوقَـر  : بـاقماعـۀُ البمـع   ج

ـ   . رعاتها مون البقـرةَ  و أهـل الـیمن یس
فـی کتـاب   ) ص(النبـی  و کتب. باقُورةً

فی ثالثینَ بـاقورةً  : الصدقۀ ألهل الیمن
. شـبانان آنهـا   گاو همراه بـا  گلۀ[بقَرَةٌ 

. مــردم یمــن بــه بقــره بــاقوره گوینــد
صـدقه، بـه    ةاي دربـار  پیامبر، در نامه

در هـر سـی   : مردم یمن چنـین نوشـت  
  . ])واجب است صدقۀ(گاو یک گاو 

  . ]گاودار :[نام وادیی : بقّار
ــ ــرَ. ربقْ ـــ بقَ ــراخ : ـُ شــکافتن و ف
شُـقَّ بطنَهـا   : ها عن جنینهاقُرْبأُ. گشادن

ــدها  ــن ول ــکمش[ع ــکاف و  ش را بش
  .]فرزندش را درآور

کـان  . فراخی در مـال و علـم  : رتَبقُّ
ــن  ــی زی ــدبن عل ــدینمحم ) رض(العاب

 محمـد [یسمی باقراً لتبقُّـرِه فـی العلـم    
العابدین، بـاقر نامیـده   باقر، فرزند زین

  . ]اشبراي دانش گسترده شد، می
  . شاماکچه: بقِیر و بقیرَة

التی شُقَّ بطنُها عن ولدها : ناقۀ بقیرٌ
ــاده[ ــراي   م ــکمش را ب ــه ش ــتري ک ش

ــدش  ــنددرآوردن فرزن . ]شــکافته باش
  . جماعۀُ البقَر: البقیرُ

ــ قَّیب ــم ــال س ــۀ: هییرَي، مث  بازیچ
با [ لَعبوا بذلک: قد بقَّرُوا. کودکان عرب

  . ]آن بازیچه بازي کردند
شگفت : . مانده شدن: بقرَ ـَـ. بقَر

بقرَ الرجلُ و . داشتن سگ به دیدار گاو
یقَرَب :رَ و أعسیاح . یو ب رَ الکلـبققَـرَ ب :
رَأَرکمـا یقـال غَـزِلَ، اذا    . ي البقرَ فتحی
أَر ي الغزالَ فلَهِـی .یقَـرَ الرجـلُ  ب : أقـام 
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آن مـرد  [أهلَه بالبادیۀ  ترك بالحضر و
سگ از دیدن گـاو  . خسته و مانده شد

آهـو را  : چنانکه گویند. زده شدشگفت
زده شـد و برجـا   چنـان شـگفت  (دید و 

آن مـرد در  . رهـا کـرد  ) ماند که آن را
اش را در بیابـان  شهر مانـد و خـانواده  

  . ]واگذاشت
یشتاب رفتنسرجنبان و به: قَرَةب .  
اي که زن و ناقه: . شیزهدو: ربِکْ .بکر

 بچـۀ : . یک شکم بیش نـزاده باشـد  
نخستین که پـس از وي هنـوز دیگـر    

  . کارأب: ج. نث= مذ. نزاده باشد
  . دوشیزگی: بکارة

ـ . جوانـه  شـتر : ربکْ : ج. نـث : رَةبکْ
و بِکـارة مثـل   . خ و فراخبِکار، مثل فَرْ

حالَۀفَحج. ل و ف :کْ: أبوعبیدة. کُرأبرُ الب
من اإلبل بمنزلـۀ الفَتـی مـن النـاس، و     

ةُ بمنزلۀ الفَتاه، و القَلـوص بمنزلـۀ   رَالبکْ
الجاریــۀ، و البعیــرُ بمنزلــۀ اإلنســان، و 
الجملُ بمنزلۀ الرجـل، والناقـۀ بمنزلـۀ    

بکر از شتران مانند پسـر  : یدگو[المرأة 
اســت از مــردم، و بکــرة ماننــد  جــوان

عیـر  دختر جوان، و قلوص مانند کنیز، ب

مانند انسان، جمل ماننـد مـرد، و ناقـۀ    
و . ايپـدر قبیلـه  : . ]مانند زن است

ل بنُ رُکْهو بکْ. وائبـ : رِي  و کـذا . منسـ
األول، و بکر تحذف منه االسـم  الی أبی

بکـر  منسوب ابـی [یۀٍ کذلک فی کل کُنْ
ــداختن اســم   ــا ان ــرِي اســت، ب نیــز بکْ

  . ]ايهی، و چنین است در هر کننخست
کَـرٌ : ج. چرخ چـاه : رِرَةُ البِئْکْبو . ب
 عمال تُجلَۀ نّ فَعالجمعٍ، أل ن شواذّمهو 

، قَۀ و حلَـق رُفاً مثل حلْا أحعلی فَعلٍ الّ
محأمکْأَة و حکَر، و برَة و ب.   کَـراتو ب

: یهم، للجماعۀرَةِ أبِوا علی بکْجاء. یضاأ
مـنهم   اذا جاءوا معاً و لم یتخلَّف أحـد 

این جمع شاذ اسـت، زیـرا وزن فَعلَـۀ    [
 کلمۀبر فَعل جمع بسته نشود، جز چند 

آنها با هم آمدنـد   همۀ. یادشده در باال
  . ]کس بازپس نماندو هیچ
. بـاکراً : أتیتُه . بامداد پگاه: رَةبکْ

رَةَ غیرَ رَةَ یومٍ بعینه قلت بکْأتیتَه بکْ فانْ
ـ    ی ال مصروف، و هی مـن الظُـروف الت

رَةً و بکَـراً،  علی فرسک بکْ سرْ. تتمکَّن
. بامدادان نزدش رفتم[کما تقول سحراً 

اگر درست همان بامـداد نـزدش رفتـه    
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تنـوین  باشی آن را غیرمنصـرف و بـی  
ظـروف غیرمعـرَب   گویی، و آن از می

بامدادان بر اسب خود سوار شـو  . است
اینجا تنوین گرفتـه اسـت،   در (و بران 

درست همـان بامـداد را   استه نخوزیرا 
  .])بگوید

: . پگاه برخاسـتن : بکَرَ ـُـ. بکور
ت و بکَرْ. بامداد رفتن: . بامداد کردن

و باکَرْکَرْأب تو اب کلُّه بمعنًیتَکَرْت ،ت 
  . ]بامداد کردم یا رفتم[

علی الـوِرد کَرْأب و . ت  و . الغـداء
در [غیـري   ت علی الحاجـۀ، و  بکَرْ

سیدن به آبشخور از دیگـران پیشـی   ر
ــرفتم ــبحانه   . گ ــران ص ــیش از دیگ پ
ــود  . خــوردم ــاز خ ــال نی ــه دنب پگــاه ب

  . ]برآمدم، و دیگري را پیش انداختم
کَرَ الرجلُأب :تدرکْ وبلُه بو کلُّ . رَةًا

و بکَّـرَ، أي   من بادر الی الشیء فقد 
ــت ــان وق ــرب. ک ــرُوا بصــالة المغ : بکِّ

بالعشی «هآی. ند سقوط القُرصصلّوها ع
کارِو إالب«ج ،لَع ـ اإلب عو هو ف ،لٌ، کار

یـ  لُّ علی الوقـت  د کمـا  . رَةُو هـو البکْ

جعل الغُـدو، و  ، »بالغُدو و اآلصالِ«آیه
شـتران آن  [هو مصدر، یدلُّ علی الغداة 

ــخور   ــه آبش ــران ب ــیش از دیگ ــرد پ م
 که پیش از دیگران کسی هر. درآمدند

به سـوي چیـزي رود، هـر زمـان کـه      
با فرورفتن خورشید نماز مغـرب  . باشد

در شــامگاه و  «. را بــه جــا آوریــد  
، و ابکار را که فعل است براي »بامداد

ماننـد  . داللت بر زمان قرار داده اسـت 
، و غدو را »در بامدادان و شامگاهان«

که مصدر است براي داللت بـر زمـان   
  . ]آورده است

ی حاجته و بکرٌ، مثـال  رجلٌ بکُرٌ ف
خیز به حاجـت  مرد پگاه :حذُرٍ و حذرٍ

  . خود
. ]نـوبر و زودرس [نوبـاوه  : باکُورة

ــرْاب ــیءتَکَ ــ: ت الش ــی اذا اس تولَیت عل
من بکَّـرَ  : و فی حدیث الجمعه. باکُورِته

کَّرَ و ابـ أتَکَرَ، قالوا ب ي أسو اب ،تکـرَ  رَع
از آغاز به [ من أولها رك الخطبۀَي أدأ

. آن چیز رسیدم و بـر آن دسـت یـافتم   
هرکس کـه بشـتابد   : نماز جمعه ةدربار

  . ]نماز را از آغازش دریابد خطبۀو 
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: ]بکیرَة: درست آن[بکُور و بکُورة 
دلَ النخل رِما یأو آنچه در آغاز از [ك

: ج. ]شـود درخت خرمـا برداشـت مـی   
  . بکُر

 کانـت : حـدیث . قاطعۀٌ: رٌضربۀٌ بِکْ
ـ کـاراً، اذا اع أب) رض(بات علیرَضَ ی تَلَ

کوبشـی بـرّا و   [قَـطَّ   اعتَرَضقَد و اذا 
هــاي علــی کوبنــده و ضــربه. کشــنده

آمد از مرگبار بود، چون از باال فرومی
کرد و چون از پهنا درازا به دو نیم می

  . ]بریدشد از میان میزده می
. خیرَ فیهد الک فاسهال: رجل بور .بور

ــدة ــرأَ: أبوعبی ــک:  ةام ــوم . ک : ق
و هـو  . »ماً بـوراً و کنتم قَو«آیه. کَیهلْ

: أخفـش . جمع بائر، مثل حائل و حول
انّه لغۀٌ و لیس بجمعٍ لبـائرٍ، کمـا یقـال    

مرد نگونسـار و  [أنت بشَرٌ و أنتم بشَرٌ 
. تباهکاري که هیچ نیکی در او نباشـد 

و شــما «. شــده و تبهکــارقــوم پســت
اخفـش آن  . »قومی پست و تباه بودید

آنکـه جمـع   شناسد، بـی اي میرا واژه
بشـر کـه هـم     کلمـۀ بائر باشد، مانند 

   . ]براي مفرد است و هم جمع

ـ لَأه: ه اهللاُرأبـا . هلـک : بار فالنٌ ه کَ
خداونـد او را از  . فالنی از میان رفت[

  . ]میان برداشت
ــوار هالکــی: ب .ــت ــی نَزَلَ ــوارِ عل ب 

تبـاهی بـر کـافران    [الکُفّار، مثل قَطـامِ  
بـار  . کاسد شدن متـاع : . ]فرود آمد

المتاع :دـم  . کَسـوارِ األینعوذ باهللا من ب :
ـ «آیـه . بطَـلَ : بار عملُه. کسادها رُ و مکْ

وربک هو یکاال از روایی افتاد[ »أُولئ .
در خانه مانـدن   از بریمبه خدا پناه می

کارش تباه و  .کردنشتر و ازدواج ندخ
و نیرنـگ آنـان اسـت    «. بیهوده گشت

  . ]»گرددکه تباه می
وـُـ. رب آزمودن: بار .ابکـک : یـار ت .

رِضَـها  تَع تبرتُها، و هو انْاخْ: ت الناقۀَبرْ
ال، فاذا  القح هی أم أ رُظُنْعلی الفحل تَ

حاً بالتو  ،فـی وجـه الفحـل    کانت الق
ه و لَماع: ما عند فالنٍی ـِل منه قولهم برْ

نْامشـتر را  مـاده [لی ما فـی نفسـه    تَح
آزمودم، یعنـی اینکـه آن را بـه کنـار     
شتر نر برده و ببینی که آبستن است یا 
نه، اگر آبستن باشد، در روي شـتر نـر   

از آن اسـت کـه   . پیشاب خواهـد کـرد  
او را براي مـن بیازمـا و ببـین    : گویند
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  . ]که چه در سر دارد
ــار ا ــب لفَحــۀَ و اب ــا، اذا لُ الناق تاره

شـتر  [تَشَممها لیعرف لقاحها من حیالها 
اش را شتر را آزمود تا آبسـتنی نر ماده

اي که میان تنگ جلو و پشت از رشته
  . ]بندند بو کشد و بداندشتر می

ــد ــو: أبوعبی ــم : رالب ــی ل األرض الت
  . ]زمینی که کشت نشده باشد[رع تُزْ

ـ  : بائرٌ، تبع رجل حائرٌ  هاذا لـم یتَّجِ
 هاي کـ مرد سسـت و سرگشـته  [لشیء 

  . ]هیچ از او برنیاید
حصـیر  [ معـروف : بارِیاء و بوریـاء 

ی، سهذا فارِ: أصمعی .]شده از نی بافته
 ـورِيو ب ـۀُ . و هو بالعربیۀ بارِيالبارِی :

  . کک
: راً لـه به. هالکی و نگونساري: ربه .بهر
نگونسـار بـاد  [ ساً لهتَع[ . : شـگفت .
 .َرَ ـهـرَ  . غلبه کـردن : ـبهالقمـرُ، و  ب

. ء النجومءه ضَواذا غلب ضَو: قمرٌ باهرٌ
: فالنـۀُ النسـاء   بهـرَت . برَع: بهرَ الرجلُ

و العرب تقـول األزواج  . ناًهنَّ حسغلبتْ
نه هرُ العیونَ بحسي یبأرٍ، ج بهزو: ثالثۀٌ

ـ هـا، و زو بجِها و یعبلغْیي أ هد ي أرٍ، ج

ــد لنَ عــبِیــ وائ هم ي أرٍ، الــدهر، و زوج
ـ  یؤْ هنـور  نـور مـاه بـر    [ر خَذُ منـه الم

مـــاه . ســتارگان دیگــر چیـــره شــد   
ــنده ــاران و  . درخشـ ــر یـ ــرد بـ آن مـ

آن زن در زیبـایی  . همگنانش برتر آمد
تازیـان گوینـد    .آمد بر دیگر زنان سر

که چشمها  آن: انده دستهکه شوهران س
ــگفت آرد،  ر ــود در ش ــایی خ ــه زیب ا ب

کــه بــار گرفتاریهــاي روزگــار بــر  آن
که از او کـابین   سرش فرو ریزد، و آن

ــد ــدن: . ]گیرن ــه برافکن ــرَه . تاس هب
ملُالح :أوهعلیه الب رَ، رَ فانْقَعهأب عي تَتاب

بار او را به تنگـی نفـس دچـار    [نَفَسه 
ـ . ]نفـس زد سکرد و او نف همـه و  : ربد

  . تاسه
هي و الفرسِبمیانـۀ : رَةُ الیلِ و الواد 

  .آن
ــرانِأبدو رگ دل: ه .ــرُ القــوسأبه :
  .  کمان میانۀ

ــاهر پرهــاي مــرغ، و اول آن را : أب
قَوادم گویند، پس مناکب، پس خَوافی، 

  .پس أباهر، پس کُلَی
هباي از قضـاعۀ قبیله: راء .هب ـیران :
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رانی، علی غیـر قیـاس،   ، مثال بح.منسـ
  . بالواو راوِينّ قیاسه بهأل

گلی است که آن را گاوچشـم  : بهار
سـه صـد   : بهـار . خواننـد  ]چشم گاو[

  . رطل
هاابدعوي دروغ کردن: رت .  
نیمه شدن شب: هِیراراب .اباللیلُ هار :
ذهب عـه و أکثـره  مظَم .علینـا   و اب هـار
شـب  . بیشتر شب گذشـت [طالَ : اللیلُ

  . ]بر ما دراز شد
کوتـاه و  [القَصـیر  : تُـر بح= تُـرْ به .بهتر
  . ]خپله
  . بهازِر: ج. بزرگ قۀنا: زُرةبه .بهزر

  فصل التاء
در : بعتُـه ایـاه  ي أتْأي، تُه بصرِأَرأتْ .تأر
  . نگران ماندم ]اش[پی 
. زر خالص بی مهـر و ضـرب  : رتب .تبر

و یقـال  . نٌیرَ فهـو عـی  نـان رِب دذا ضُإف
بضَّۀ تنـاب   هرگاه زر[بعضهم  دراً عنللف

. دینار زنند، آن را عین گوینـد  سکۀرا 
  . ]برخی تازیان به نقره نیز تبر گویند

بۀترِی =بۀهسر ]ةشور[سبوسۀ : رِی .  
ـ لَکسرَه و أه: تَبرَه. هالکی: تَبار . هکَ

رٌ ي مکسأ، »ما هم فیه الء متَبرٌهؤ«آیه
هم آن را در هـم کوبیـد و نـابود    [لَک

اینان تباه و نابود است آنچه در «. کرد
  . ]»آن اندرند

بازرگـانی  : تَجرَ ـُـ. ر و تجارةتَج .تجر
  . سوداجاي: جرَةمتْ. کک: اتِّجار. کردن

. ج. خمرفروش: . بازرگان: تاجِر
تَج ـحب و صجـ رٌ، مثل صاحو ب، ت ار

ارناقـۀ  . تُج  ٌاي کـه  ناقـه : و تـاجرة
ــد  ــدارگیر باش ــ. خری کاساو : د ــد ض

  . ]اي که به چشم خریدار نیاید ناقه[
بیـرون افتـادن   : تَرَّ ـُِـ. تَرّ و تُرُور .ترر

دورافتـادن  : . خرمـا از پوسـت   نۀدا
  . کسی از جاي خود

. فربــه و بــا گوشــت شــدن: تَــرارة
تَرِررْ: تاً، ت تـا صأرمتَي مفربـه  [ئـاً  ل

  . ]شدم
انداختن دسـت را بـه زخـم    : رارإتْ

چـوب زدن کـودك    غوك: : شمشیر
اي بازي با دو چوب کوچـک و  گونه[

ــزرگ ــالمقْ . ]ب ــۀَ ب ــالم القُلَ ــرَّ الغ الء أتَ
کـودك چــوب کوچــک را بــا چــوب  [
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ــرد  ــرت کــ ــزرگ زد و پــ : . ]بــ
. دورانداختن کسـی را از جـاي خـود   

قضـاي روزگـار   [عـده  أب: ه القضـاء أتَرَّ
  . ]دورش ساخت

. ]بند باریـک [معمار و زاد  بنَۀ: تُرّ
نَّک علی التُـرِّ  مأُقیلَ: بضَو یقال عند الغَ

تـو را بـر بنــد   : هنگـام خشـم گوینـد   [
  . ]خواهم داشت بازباریک 

تـرُوه و  تَرْ: حدیث. جنبانیدن: تَرَةتَرْ
تا (آن را تکان دهید و بچشید [مزُوه مزْ

دهـد یـا   مـی  بـاده  ةآیا بو و مـز ببینید 
  . )]نه

  . کارهاي بزرگ: تَراتر
  . ]چاکر شحنه[چاوش : رُورأُتْ
جوشـیدن  : تَغرَ ـَـ= تَغَرَ ـَـ. تُغُور .تغـر 
 غَلَت: رتَغرَت القد= رتَغَرَت القد. دیگ

  . ]دیگ به جوش آمد[
اي که میان لب زبـرین  غنچه: رَةتفْ .تفر

  . باشد
ـ  . خرمـا : رتَم .تمر و هـو اسٍجـنس  م. 
رات: ج. یکی: رَةتَمـ  . تَم التَم رِو جمـع :

ور و تُمأل  . رانتُم ،راد بـه األنـواعنّ و ی
هاي  گونه[ع فی الحقیقۀ مجی الجنس ال

خرمــا، زیــرا اســم جــنس جمــع بســته 
  . ]نشود

ـ . خداوند خرما: تامر ي أن، مثل البِ
ر تُهم التَممعأطْ: ا تامرٌتُهم فأنَتَمرْ. ذولَبنٍ

  . ]خرمایشان دادم تا بخورند[
ــار ــار. خرمــافروش: تَم مثــل خَم .

تَمتْ. خرمادوست: رِيرمکه خرمـا   آن :م
اذا کثُر عنـده  : مرَ الرجلُأتْ. بسیار دارد

خرمـاي فـراوان   داراي آن مـرد  [رُ التَم
  . ]دش

که او را توشه داده باشند  آن: مورمتْ
  .از خرما

ورصومعه: ةتام . :غالف دل . :
هـو أسـد فـی    . شـیر  بیشـۀ : . ابریق

خـود   بیشـۀ او در [فی عرِینه : تامورته
   . ]شیر است
ـ : ما بالدار تامور. کسی: تامور أح د

. خــون: . ]در خانــه کســی نیســت[
. ]خونش را ریختم[دمه : ت تامورههرَقْ
 :ـۀِ  . چیزيیما بالرَک :   مـن شـیء

 أکـلَ . ]در چاه هیچ آبـی نیسـت  [ء الما
الشاةَئْالذ ب ـ فما ب قمنهـا   ی ]  گـرگ

گوسفند را خـورد چنانکـه هـیچ از آن    
  . ]برجا نماند



    صراح اللغۀ/  580
 

یـت  و مارأَ. أحـد : ومرِيما بالدار تُ
نـث  = مـذ . تُومرِیاً أحسنَ منـه و منهـا  

زیبـاتر از او  . کس در خانه نیستهیچ[
  . ]کسی ندیدم )زن و چه مردچه (

ــرتْتَ ــا و  : می ــردن خرم ــک ک خش
  . گوشت

ـ  : مأَر الشیءاتْ .تمأر آن [د تَطـالَ و اشْ
  . ]چیز به درازا کشید و سخت شد

. »و فار التَنُّـور «آیه. معروف: تَنُّور .تنر
األرضِ  ): رض(قال علی و «[هو وجـه

آن روي : حضرت علـی . »تنور جوشید
  . ]زمین است

ــو .تــور  کوچــکجــام [جامــه آب: رتَ
  . میانجی میان قوم: . ]آب
مواجـاً  : قاً تَیاراًعرْ عطَقَ. موج: تَیار .تیر

آب پرموج و خروشـانی  [یۀ سریع الجرْ
  . ]را پشت سر گذاشت

و . تـارات و تیـرٌ  : ج. باریک: تارة
ور تیارٍ، کمـا قـالوا قامـات و    هو مقص

قیم .رَ ألجل حرف العلّـۀ، و لوالهـا   فغُی
بۀُ و رِحاب، و لم غیر، کما قالوا رح لما

 بیار است که [یقولوا رِحیر مقصور تت
الف براي حرف علّه پیشـین دگرگـون   

شده است، و اگر آن حرف علّـه نبـود،   
  . ]شدنمی
: خَـذَ یؤْ نْأفالن یتار علی : بوعمروأ

أعـاده مـرَّةً   : أتاره. خذیؤْ نْأیدار علی 
ــ   فالنــی پیوســته  :گویــد[رَي بعــد أُخْ

ــی ــود  م ــار ش ــا گرفت ــد ت   آن را . چرخ
  . )]و تکرار کرد(درپی برگرداند پی
تَیـاهیرُ و  : ج. تـوده ریـگ : هورتَی .تهر

: هـور به تیـه تَی . منشیبزرگ: . تَیاهرُ
 هسرگشته و گمراه است[تائ[ .  

  فصل الثاء
ـ . رةر و ثُؤْثَأْ .ثأر کینـه و کینـه   : ثَأَر ـُـ

ـ : یلَ و بالقَتیـلِ ت القَتأَرثَ. کشیدن ت قَتَلْ
  . ]شده را کشتمکشته ةکُشند[قاتلَه 

ـ بی الـذي ال : الثـائر  ق  ی علـی شــیء
حتی یرِدْثَـأ  كهو هـو ثَـأْ  . هرـ : ر لُ قات
. یا قَتَلَـۀُ فـالن  : یا ثارات فالنٍ. حمیمه

تُک بکذاثَأَر :به ثَأْأد و . رِي منـک رکت
من فالاثَّأَر نت :ثَـأْ  أد رِي منـه رکـت .

جـویی کـه   کینه[غم ت، فأُدتَأَرأصله اثْ
آرام نگیرد تا آنگاه کـه کـین کشـد و    

خویشـاوند   ةاوسـت کُشـند  . داد ستاند
تـو را  . اي کُشندگان فالنـی . نزدیکش
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از فالنی . کشمبه خون او گرفته و می
باب افتعـال  . ستاندم کین کشیده و داد

ــم    ــاء دره ــاء و ت ــه ث ــت ک ــام اس   ادغ
  . ]اندشده

الذي اذا أصابه الطالـب  : یمالمن رأْالثَ
کین و خـونی کـه   [رضی به فنام بعده 

اش به آن رسـد خشـنود   چون خواهنده
  . ]از آن آرام گیردگشته و پس 

فالنٌتَثْاس أَر :ثْ تغاثَاسبمقتولـه  لی أَر
  فالنــــی فریــــاد بــــرآورد تــــا از [

  . ]خونخواهی کنند اششدهکشته
از ترس [تَدع عند الفَزَعِ ار: بحرَّاثْ .ثبجر

  . ]بازایستاد و دست برداشت
  . بازداشتن از حاجت: ثَبرَ ـُـ. رثَب .ثبر

  . کاري بودن پیوسته بر: مثابرَه
زمین نرم: رَةثَب . : ـ . ]چالـه [ده کَنْ
 :نام جایی .  

ثَبِیرُ،  رِقْأشْ. نام کوهی به مکه: ثَبِیرُ
تـا  آشکار شـو   ،اي کوه ثبیر[یر کیما نُغ
  . ]بتازیم

  . هالکی و زیان: ثُبور
 دلموضع الذي تَ: مثال مجلسبِر، مثْ

ةُ من األرض، و کذلک حیـث  فیه المرأَ

و ربما قیل لمجلس الرجل . الناقۀُ عضَتَ
ـ جایی که زن زایمان کند یا [بِرٌ مثْ ه ناق

گاه هـم جـاي نشسـتن مـرد را     . بزاید
  . ]گویند

. میـان وادي و فراخـی آن  : رَةثُج .جرث
 :قُ. سـینه  نـۀ میارـ  و عـریض  : رٌثَج
  . ]برگ ستبر و پهن[

ــدمأُنْ ــرَ ال ــفَانْ =ثُجِ خــون روان [ رَج
  . ]گشت

. والعامۀ تقول بالتـاء . کُنجاره: ثَجِیر
لطوا ثَجِیرَ ي ال تَخْأجرُوا، تَثْ ال: حدیث

رامـردم آن  [یـذ  بِر مع غیره فی النَالتَم 
خرما و جز آن را ة کنجار. تَجِیر گویند

  . ]میامیزید باده در
. و بسیار شـدن  ،بسیار: ثَرَّ ـُِـ. ثَرّ .ثرر

 ]چشـمۀ ابر و [: و عین ثَرَّةٌ سحاب 
فـراخ  : ناقۀ ثرّة و عنـز ثَـرّة  . بسیارآب

 ةزخـم نیـز  [طعنۀ ثَـرّة  . پستان سوراخ
  . )]که خون بسیار روان سازد(کاري 

  .ارشیربسی: ناقۀ ثَرُور
ثَـرَ  ثَرْ. دیدهرْالکالم و تَ کثرةُ: ثَرَةثَرْ

ـ أثار، الرجلُ، فهو ثَرْ هکْي مثـار  ذار و م
. گویی کـرد پرگویی و بیهودهآن مرد [
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  .]گوست پس او پرگوي و بیهوده
  . نام جویی: ثارثَرْ

ثَرَّرالمکانَ، مثل ثَرَّی تُهت :یتـه  اذا نَد
  . ]آنجا را تر و نمناك کردم[
. قضیب سـتور آژخ غالف : رُورثُع .رثع
گـل  [ثُوث و بار درخت طُرْ. ثَعارِیر: ج

  . ]جالیز
: جرَعنْت الـدم و غیـرَه فـاثْ   جرْثَع .ثعجر
بــب ــته فانْص ص خــون یــا جــز آن را [ب

ــت  ــم ریخ ــتم، آن ه ــغیرُ . ]ریخ و تص
درسـت آن  [ عـیج عج و مثَیمثَـی : جِرعنْمثْ

یر است کـه مـیم و نـون    ثُعیجِرٌ و ثُعیجِ
زائدة از آنها افتاده است، زیرا در جمع 
و تصغیر و تکثیر اسمها به اصـل خـود   

   ]. گردند باز می
ـ  .ثغر دوربنـد  : . دنـدان پیشـین  : رثَغْ

بسـتن  : . جايمیان دو حرب ]مـرز [
: تُهثَغَرْ. دندان پیش شکستن: . رخنه

ـ  دنــدان پــیش او را  [رَه کســرت ثَغْـ
  . ]شکستم
غـرَ،  ی قیل ثُبِع الصواضر سقَطَتاذا 
قیل اتَّغَرَ، و أصله  غُور، فاذا نَمتَتفهو مثْ

و قیل أ، متغأُد تَغَرَ، قُلبت الثاء تاء ثماثْ

و قال فی . األصلی هار الحرفظْإاثَّغَرَ، ب
، و اتَّغَرَ و اثَّغَرَ اذا اثَّغَرَ اذا نبتت :المجمل
انهاي شـیري  هنگامی که دنـد [ سقطت

ــد دنــدانهایش     ــد، گوین ــودك بیفت ک
چون دندان درآورد، گویند . فروریخت

بـاب افتعـال اسـت بـا     . دندان درآورد
ثـاء را  . به تاء و ادغـام در آن  ءقلب ثا
. اثّغـر : توان آشکار کرد و گفت نیز می

وقتــی : آمــده اســت مجمــلدر کتـاب  
کـودك دنـدان بـرآرد اثّغـر گوینـد، و      

با ثاء و تاء هـر   چون دندانهایش بریزد
  . ]دو گویند

ــ ــردن: رَةثُغْ ــاکی در چنبرگ : . مغ
نا علـیهم  سدد: ناهمثَغَرْ .]ثُغَر: ج[ رخنه

هذه مدینۀ فیها ثُغَـرٌ و ثُلَـم   . ثُلَم الجبلِ
ایـن  . هاي کوه را بر آنان بسـتیم رخنه[

هــایی شــهري اســت کــه در آن رخنــه
  . ]است) وتاز دشمن براي تاخت(

و . ج دده و مرغان شکاريفر: رثَفْ .ثفر
ربتُما اسگاه براي جز آنهـا  [لغیرها  یرَع

  . ]استعاره شود
ـ : تُهافَرْأثْ. پاردم: ثَفَر ت علیهـا  ددشَ
پاردم ستور را سـخت و اسـتوار   [الثَفَرَ 
  . ]کردم
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  . ستور که زین سپس اندازد: فارمثْ
دامن به میان پـاي گـرفتن   : فارتثْاس
  . رفتن سگدم در میان گ: . مردم
ثَمـر و ثَمـرات، و   : ج. میوه: ثَمرَة .ثمر

   ـرٌ جمـعل و جِبال، و ثُمبمار، مثال جث
مار، مثل کو کُتُب، و أثْتاب الث جمع مار

نُق و أعر، مثل عناقثُم .  
و . و یثقَّل فَّفخَالمالُ المثَمرُ، ی: ثُمر

، ثُمرٌ، »رٌمو کان له ثَ«آیه  ،أبوعمرو قرأَ
دارایـــی [ والِاألمـــ واعســـره أنْـــو فَ

ابوعمرو . آنسودبخش، با تشدید و بی
ثَمر را در آیه ثُمر خوانـده و آن را بـه   
: داراییهاي گوناگون تفسیر کرده اسـت 

 بـر  و برایش داراییهاي گونـاگون در «
  . ]»داشت
درخـت  [ثَمـرُه   طلـع : مرَ الشَـجرُ أثْ

ـ  ةٌرَشَـج . ]میوه برآورد ثَمدرخـت  : راء
: ثَمیرَة. میوه رسیده: شجر ثامرٌ. ناكمیوه
ـ   رُهظْو هو ما ی. مسکه ةغوز د مـن الزُب

آنچه از شیر که پیش از ریخته شـدن  [
در ظرف و جمع شـدن در آن آشـکار   

  .]شود
اش دارایـی [کثُر مالُـه  : مرَ الرجلُأثْ

  . ]افزون شد
  خداونــد  [ه ثَّــرَ کَ: مالَــه ثَمــرَ اهللاُ

  . ]را افزون ساخت اشدارایی
  . شب ماهتاب: ثَمیرٍ ابنُ

  . هاي تازیانهگره: مرُ السیاطثَ
: ج. نـث : رةثَـو . نـر از گـاو  : رثَو .ثور

ــرة و   ــل جِی ــرانٌ، مث ــرَةٌ و ثی ــورةٌ، ثی ث
قلبوا الواو یـاء  : سیبویه. جِیران، و ثیرَةٌ

حیث کانت بعـد کسـرة، و لـیس هـذا     
رِطَّبمـرَةٌ لیفرقـوا    انّ: المبرِّد. دیما قـالوا ث

عنَوه علی فو ب ،طةِ األقرولَۀٍ بینه و بین ث
جا واو پـس از   هر: سیبویه[ثم حرَّکوه 

کسـره آمــده بـود آن را بــدل بـه یــاء    
. جا نکننـد  کار را همه ولی اینکردند، 

کـه  (آن را ثیرَة گفتند تا با ثورة : مبرِّد
 شـده و پنیـر  جمع شیر بسته و خشـک 

فرق کند، و آن را بر وزن فعلَـۀ  ) است
پـدر  : . ]ساختند و سپس فعلَۀ گفتند

ـ  . اي از مضَرقبیله هـفیان  و هـم رطُ س
ــو ــوم و [رِي الثَ ــا ق ــۀآنه ــفیان  قبیل س

و . کوهی به مکّـه : . ]الثوري هستند
 المذکور فی القرآن، و هو ثَـو فیه الغار ر

الجبـل   حلُ اسم ذلکحلَ، و یقال أطْأطْ
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شده در قرآن در همین کـوه  غار گفته[
اند کـه  گفتهاست به نام ثور أطْحلَ، و 
 ةپـار : . ]أطْحل نـام آن کـوه اسـت   

مـاً مـن   ظاطاه ثورةً عأع. ثورة: ج. پنیر
. ]بزرگی از پنیر بـه او داد  تکۀ[األقط 
 : ـ أو . نام برجی از بـروج ا قـولهم  م

قَطَ ثَوالشفق، فهذا انْس ررانه، تشاره و ثَو
و یقال مظَعثورالشفق : اینکه گویند[ه م

فرو افتاد، یعنی نور سرخ شفق پراکنده 
بخـش بیشـتر نـور    : اندشد، و نیز گفته

آســمان را  کرانـۀ و (آن پراکنـده شـد   
جغرالوه : الماء : أبوزید. )]سرخ کرد

  . ]خزه[
رانثَوـُـ. ر و ثَو برآمدن گـرد،  : ثار
ـ  ثارت. دامان به برصو ح صۀُ بفالن الحب

هاي چرکی حصبه بر اندام فالنـی  دانه[
. برجستن ملـخ و جـز آن  : . ]برآمد

: یقال کیف الدبی، یعنی الجـراد؟ فیقـال  
رُج من ثائرٌ و نافرٌ، فالثائرُ ساعۀَ ما یخْ

 ثَـب ي وأالتُراب، و النـافرُ حـینَ نَفَـرَ،    
: نـد انـد؟ گوی ملخها چگونه: پرسندمی[

زمـانی اسـت کـه از    ثـائر  . ثائر و نافر
بـه  خاك در آینـد، و نـافر آنگـاه کـه     

ثـار  . ]پرواز درآمده و پراکنده گردنـد 
وا علیه: به الناسثَبفـالنٌ   .و رو کذا ثاو

: ثـار ثـائرُه  . جشَأَت: نفسه ثارت. فالناً
ه ضَغَ هاجمردم بر او تاختند تا او را [ب

فالنـی بـر   : ن استچنی. از پا درآورند
هـم برآمـد و    دلـش بـه  . فالنی تاخـت 
خواسـت بـاال    چنانکه می(شوریده شد 

  . ]خشمش برانگیخته شد). بیاورد
أَرــی ــائرَ تُ ــرَه ث ــأ، سِأْال : عثي أشْ

  .]دیدمش[ موي ژولیده
ــو ــاد، و [ســوزش : رةثَ ــه و فری نال

  . ]هیجان، شورش، انقالب
: شـرَّ علیهم ال ورثَ. برانگیختن: ویرتَثْ

ـ لْبحـثَ عـن ع  : ثَور القرآنَ. هیجهم ه م
ــخت   [ ــا س ــر آنه ــدي را ب ــدي و پلی ب

قرآن را کاوید و در دانـش  . برانگیخت
ثَور . ]هاي آن سخت جستجو کردنهفته
هـــا و عجي أزأتثارها، ك و اســـالبــرْ 

برانگیخت شتر بسیارخسـپنده  : هاهضَأنْ
  . را

  فصل الجیم
بعضـهم   و قـرأَ . گـاو بانگ : جؤَار .رجأ
جؤار، عـن  ، »خُوارالً جسداً له عج«آیه

بـه جـاي خُـوار، جـؤار هـم      [األخفش 
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تنــی بــا بانــگ گوســاله«: انــدخوانــده
  .]»گاو

ـ تَ: جأَر الـی اهللا  بـه  [ رَّع بالـدعاء ضَ
  . ]پیشگاه خداوند فریاد و ناله برآورد

مثل نُغَـر ث غَی ،ؤَربسـیار   ]ابـر [: ج
  . باران
: . شکسته بسـتن : جبرَ ـُـ. رجب .جبر

. مت العظْجبرْ. کردن حال کسی رانیکو 
 ــاج ــا ف ــرَاهللاُ فالن برَجرَه : تَبــاق ــد مف س

ــد زده و   [ ــته را پیون ــتخوان شکس اس
فالنی را پیونـد   شکستۀخداوند . بستم

  .]زد و درست کرد، آن هم درست شد
جبـرَ  . شدن شکسـته درست: جبور

العجـاج   و قد جمع. جبرَانْ: بنفسه مالعظْ
  : بین متعدّ و الزمٍ فی قوله

ـقد جرَ الدرْـیببفج نَ اإلله  
استخوان شکسته خـودش پیونـد   [ 

عجـاج در ایـن   . یافت و جوش خـورد 
اش متعـــدي و الزم هـــر دو را گفتــه 

  : آورده است
خدا پیوند زد دین و بپیوست آن 

  . ]به هم راست
ــارة و ــرَةج جِب ــر : بِی ــه ب ــا ک چوبه

  یـــاره، یعنـــی : . شکســـته بندنـــد
  . برنجندست

ـ و ی. نـام کسـی  : رجابِ سـ م زُ ی الخُب
، و کنیتـه  حبـۀَ  بـنُ  رُجابِراً، و هو جـابِ 

نـان را جـابر نامیدنـد، و آن    [ر أبوجابِ
اش جــابر پســر دانــه اســت، کنیــه    

  . ]أبوجابر
ستم بر کاري داشـتن به: بارإج . :

تُـه،  برْأج. ر منسوب کردنبه مذهب جب
ـ اذا نَسب: تُهفَرْکما تقول أکْ بر و تَه الی الج

او را به ستم و ناسپاسی نسـبت  [ر الکُفْ
  . )]او را جبري دانستم(دادم 

. هدراً: دمه جباراً ذهب. هدر: جبار
هار علی ي اذا انْأالمعدنُ جبار، : حدیث

ـ عی منْ ؤْ   ملـم ی ـ لُ فیـه فهلـک بـه   ذْخَ
سرایگان رفت، بـی  خونش به[جِرُه تأْم

خونبهاست، یعنـی اگـر   کان بی. خونبها
کنـد  بر سر کسی کـه در آن کـار مـی   

کــان مســئول  ةدهنــد هفروریــزد، اجــار
   . شنبه در قدیم نام روز سه: . ]نیست

. درختی که دست برو نرسـد : جبار
ینۀ مس: ناقۀ جبارة. عظیمۀ: لَۀ جبارةٌنَخْ
شـتر  مـاده . درخت خرماي بسیار بلنـد [
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ـ  ماس :. ]فربه ـ م یعنـی   ،ماء اهللان أس
ــکنند ــا ةش ــد  : . گامه ــه بکش   آن ک

  .خشمبه
  . بندشکسته: مجبر
: تَجبـرَ الرجـلُ  [ تکبر کـردن : تجبر

ظَّمتَع .بِیر الصبتَج :کودك بالیـد  : شَب
رسـتن گیـاه بعـد از    : . ]و جوان شد

   .خوردن
بر: رالجهـو  : بوعبیـدة أ. خالف القَد

فیه . خالف القَدرِیۀ: الجبرِیۀ. کالم مولَّد
ــۀٌ، و  رِیبــال  ج ــورةٌ، مث بةٌ، و جــرُو بج

نفــی اراده و اختیــار از [رٌ کبــ: فَرُّوجـۀ 
. کارها به خداوند همۀانسان و سپردن 

ــازي   ــه را ت ــن کلم ــده ای ــرهابوعبی    س
نفی عمـل و اراده از   باور به. داندنمی

ــه     ــز ب ــه چی ــبت دادن هم ــده و نس بن
ــد ــی و . خداونــــ در او گردنکشــــ

  . ]بینی استخودبزرگ
  . سخت متکبر: ، مثال فسیقجِبیر

بیلُجیقال هو . وحی فرشتۀنام : رَائ
بـ ج رٌ أُضالـی إیـل   یف .  و فیـه لغـات :
بجبیلُ، مثال جرَئبیلَ، جرَع لُ، مقصوررَئ

  . رِینُرِیلُ و جِبو جِب منه،

ــرَة و : ج. ســوراخ: جحــر .رحــج جِح
جارأح .حـ جِ: و نظیره. کک: رانج ت ئْ

اذا : حـدیث . بانـه ر و عقْهالشَ بِفی عقْ
حالج رُمالمرأةُ ح مانند آن [رانُ حاضَت

ــۀاســت دو  ــب و ع کلم ــه عقْ ــان ب قْب
هنگـام  . در پایـان مـاه آمـدم   : معنا یک

، نزدیکـی بـا زن حـرام    عادت ماهانـه 
  . ]است

حسخت سال: رَةج .حۀجتنگی : رَم
  . و المیم زائدة. و بدخویی

رَتحعینُه ج :تـرَ فـالنٌ  . غارحج :
ــ ــاد[خَّرَ أَتَ ــود افت ــی . چشــمش گ فالن

  . ]بازپس ماند
رْأجــهح ــی حأْألْ: تُ ــه ال ــلَ نْأتُ  دخ

حرَ رَه، فانْجحسوسمار و ماننـد آن  [(ج
وراخش رانــدم، آن هــم بــه بــه ســ) را

  . ]سوراخ درشد
اححرَ لنفسه جبـراي  [ اتَّخَـذَه : راًتَج

  . ]اي دست و پا کردخود خانه
. پناهگاههــا[جایهــا نهــان: مجــاحرُ
  . ]جمع مجحر
درآینـدگان بـه سـوراخ و    : جواحر

  . ]جاحر جمع[. جاينهان
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  . نام مردي: . کوتاه: درجح .جحدر
ـ  . جخَـر  .جخر فـراخ شـدن   : جخـرَ ـَـ

  . م: خیرتَج. درون چاه
ـ  .گیـاهی : رجـد  .جدر أجرالمکـانُ  د :
. رانٌجـد : ج. دیـوار : . ناك شـد گیاه

  . جدر: ج. کک: جِدار
  . نشان گزیدگی برگردن خر: جدر

دشاة جزدهگوسپند آبله: راء .  
 رِيــد و ج رِيــد ــه: ج ــدر . آبل ج

 ــد جــو م ــه [ر الرجــلُ، فه ــرد آبل آن م
زمینـی کـه در   : ض مجدرةٌأر. ]گرفـت 

  . وي علت آبله باشد
جةٌ لذاكهذا األمرُ مرد :حاین [راةٌ م

  . ]آن است شایستۀکار 
ــدیرٌ بکــذا،  ــهأهــو ج ــقٌ ب : ي خَلیِ

. سزاوار ]این کار شایسته و به اوست[
ــدیرُون  : ج و ج راءــد ج . : ــار چه

  . دیوار
از  ]چین، آغـل پـر [ ةیـر حظ: جدیرَة

  . سنگ برآورده
ردب الیها تُنْ. نام دیهی به شام: جس

ــ ــاده [رُ الخَم ــبت داده  ب ــا نس ــه آنج   ب
  . ]شودمی

غده و آبلـه  [عۀ و خُرّاج سِلْ: جدرة
: اندام ظاهر شـود ج  که بر ]و اثر زخم

دجر . :اي از بنیقبیلهدأز.  
ـ پاك نبشتۀتازه کردن : درةجنْ . دهش
 :مع. پرنگ بازآوردن جامه را .  

: ج. بچـه گـوزن : و جؤْذُر رذَجؤْ .جأذر
رآذج .  
بالفتح عن . اصل هر چیزي: جِذر .جذر

. عمـرو األصمعی، و بالکسـر عـن أبـی   
ر قلوبِ فی جِذْ نزلت انّ األمانَۀَ: حدیث
ب سـاب الضَـرْ  فی ح ةٌشَرَو ع. الرجال
 ــم ــود[ۀٍ ائَ ــن: فرم ــت در ب دل  امان

ده در عمـل  . مردان فـرود آمـده اسـت   
از : . ]ضرب ریاضی، جذر صد است

  . بیخ برکندن
یذَّر و ججکوتاه: ذَرم .  

ــذْ ــذْج ــیم مور و جِ ــادة الم مار، بزی
اي از شاخ درخت که بر تنه پاره: فیهما

: کســائی. مانــده باشــد بعــد از بریــدن
: گویـد [بکلِّـه  : بجذامیرِهت الشیء أخَذْ
  . ]چیز را گرفتمآن  همۀ
  . جرٌّ و جِرار: ج. سبوي: جرَّة .جرر
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ــرَّة ــرآرد : جِ آنچــه شــتر از گلــو ب
و منـه  . ]نشـخوار  [=جهت نشـخور   به

ت الجِـرَّةُ  فَلَتَعلُ ذلک ما اخْأفْ ال: قولهم
ةُ، یعنی الجِرَّةُ تَعرلُو الدةُ تَسرفُلُو و الد 

هنگامی کـه   تا: از آن است که گویند[
ــخ ــیر  نش ــد و ش ــتان(وار برآی ) از پس

هرگـز آن  (فروریزد آن کـار را نکـنم   
  . )]کار را نخواهم کرد

نـاوص الجـرَّةَ   : مثَل. دام آهو: جُرَّة
ها ثمـ نّ الظَأو ذلک . سالَم بی  ـباذا نَش 

ها ساعۀً ثمصفیها ناو ضْتقرَّ باإلاسرار ط
ـ . نّه سالَمهاأک  رَب لمـن خـالَف ثـم   یضْ

، نـاآرام کـرد  آهو را [فاق الوِطُرَّ الی اضْ
ـ . سپس آرامش ساخت ن اسـت  اآن چن

گرفتـار گـردد،   دام که چـون آهـو در   
چندي بـا آن درآویـزد، سـپس خسـته     

ناچار آرام گیرد، گـویی کـه   شده و به
را سـخن  این . با آن سازش یافته است

بـا  (که در آغـاز   آورند میبراي کسی 
 کند و سـپس  ناسازي) سخنیکاري یا 

  . ]ناچار به آن تن دهدبه
رْضَ: جِرِّيمن الس باي گونه[ک م

  . ]دان مرغچینه[صلَۀ حو: جِرِّیۀ. ]ماهی

رُورفرس ج :می  القیـاد ـ . نَـع : ر بِئْ
بعیدةُ القَعساسب سرکشی [نَی علیها ر ی

بـا  (کـه  ژرفـی  چـاه  . دکه افسار نپذیر
  . ]آب از آن درآرند) شتر

ـ : جارور آبـرو سـیل،   [السـیل  ر نه
   .]آبکند

ـ : جرّارةٌ کتیبۀٌ ثقیلۀ السرَتهـا ر لکَثْی .
رّارج کـک : جیش . : ـ قَیتجـرُّ  ع رب

لشـکر انبـوهی کـه از بسـیاري     [ذَنَبها 
کژدم کوچکی که . سپاه کند پیش رود

  . )]کژدم ماده(افراشته دم پیش رود 
عـل للبعیـر بمنزلـۀ    ل یجحب: جرِیر

بۀ غیـر الزِمـام، و بـه سـمی     العذار للدا
کـه بـه   ) چرمین(رسنی [الرجلُ جرِیراً 

اي  گردن شـتر اندازنـد و ماننـد گونـه    
و  ،دهنه است براي سـتور، جـز افسـار   

  . ]نامی شده است براي مردان
یـاً و  قطعت الیـک واد  .بن کوه: جرّ

. ]کـوه و دره  سویت گذشـتم ز  به[جرا 
 .رَّ ـُـرسن و جز کشیدن مهار و : ج
ربِها، علی مضْ اذا أتَت: جرَّت الناقۀُ. آن
تْ ثمزام و لم تُنْجاوه بأیشتر از ماده[ تَج

هنگام زادن درگذشت، هنگامی کـه از  
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  . ]بگذرد و نزایداش آبستنی ةدور
جنَی : جرَّ علیه جرِیرَةً. گناه: جرِیرَة

بـزه و گنـاهی بـر او روا    [ نایۀًعلیه جِ
  . ]داشت

. اإلبـل التـی تُجـرُّ بأزِمتهـا    : لجارةا
قٍ ۀٍ و دافیی مفعولۀٍ، مثل راضفاعلَۀٌ بمعنَ

ـ رْی مبمعنَ ـ ض ۀٍ و میال: حـدیث . وقفُد 
صةِقۀَ فی اإلبل دو هـی  . الجارر  ـبکائ

شترانی [نّ الصدقۀَ فی السوائم القوم، أل
). يربـراي سـوا  (که بر آنها دهنه زنند 

ــه   ــن کلم ــرای ــت و   ب ــل اس وزن فاع
ـ  به در شـتران سـواري   . ي مفعـول امعن

اند که مـردم  آنها شترانی. صدقه نباشد
بر آنها سـوار شـوند، زیـرا صـدقه در     
شترانی است که آزاد بـراي چـرا رهـا    

  . ])نه شتران سواري و بارکش(شوند 
جار تبع. حار .  هم حـارو أکثر کالم

 یـاء  بیشتر آن را با . گرم و زیانبار[یار
کان ذلک عـام کـذا و   . ]گویند نه جیم

سـال   آن در فـالن [هلُم جرا الی الیـوم  
نصـب  (ادامـه دارد  رخ داد و تا امروز 

جرا بنابر مصدر بـودن یـا حـال بـودن     
  . ])است

الیقـال   و. از بهـر تـو  : من جـرّاك 
جـک   . راكمرائـن جـراك، و من جم :

  . کک
ــرَّة جرا راه راه در آســمان، و آن : م

  . کهکشان گویند
ـ  زبــان  ]شــکافتن[کفانیــدن : رارإج

اذا طَعنَـه  : أجرَّه. شتربچه تا شیر نخورد
او را بـه نیـزه زد و   [ح فیه مو ترك الرُ

. ]نیــزه را در تــنش برجــا گذاشــت   
أجنَهرَرسر ت :اذا ترکتَه یصما نَع  شـاء .
أجرَریـ . تـه لـه  اذا أخَّرْ: نَتُه الد رَّنی أج

فالنٌ أغانریسـمانش را  [اذا تابعهـا  : ی
بـه او  . رها کردم تا هرچه خواهد کنـد 
فالنـی  . در پرداخت وامش زمـان دادم 

  . ]آوازهایم را گرفت و خواند دنبالۀ
برابري : هلُي یطاوِأفالن یجار فالنا، 

  . کند با ويمی
اجکشیدن: رارت . :  جِرَّة بـرآوردن

هر [تَرُّ یجکَرِشٍ ي ذ و کلُّ. شتر از گلو
ــخوار    ــکنبه دارد نش ــه ش ــوانی ک   حی

  . ]کندمی
ــرتَج ــک  : ری ــیدن و نی ــیار کش بس
  . کشیدن
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  . ]کشیده شد[جذَب انْ: جرَّنْا
. آوازکــردن گلــوي شــتر: جــرَةجرْ

و گیاهی . ]شتر بسیارآواز[نع : جارجرْ
  . خوشبوي

ــر ــزرگ : جراجِ ــتران ب ــلش . هیک
  . کک: جورجرْ

  . تره: جِیرجِرْ .نخود: جِرْجِرْ
و . نـث = مذ. شتر کشتنی: جزُور .جزر

  . جزُر: ج. هی تؤَنَّث
ــزارة ــزد کشــند: ج ــتر، و آن  ةم ش

اطراف جزور باشد چون دست و پـاي  
ـ    . و سر  ذَهی جزارتُـه، کمـا تقـول أخَ
مالَتَه العامآن مزد اوست، چنانکـه  [لُ ع

کــارگر کــارمزدش را  : گــویی  مــی
  . ]گرفت

بع ةِفرسزارکه دسـتها   اسب: لُ الج
ل یـدخُ  و ال. و پاهاش سطبرپی باشـد 

نَـۀٌ  هج سِنّ عظَم الـرأْ فی هذا أل سأْالرَ
سر اسب در ایـن  [ي عیب أفی الخیل، 

تعریف در نیاید، زیرا بزرگی سر براي 
  . ]اسبان ناپسند است

. کلُـه اللحـم الـذي تأْ  : جزَر السـباع 
  . قَتَلوهم: تَرَکُوهم جزَراً

. ]دشـتی  زردك، هـویج [گزر : جِزَر
ــزَر ة. گوســپند فربــه: جــزَر یکــی: ج .  

تهم طَیاذا أع: ت القومزَرأج: السکیتابن
ـ أشـاً  و کَبأجۀً یذبحونها، نَع شاةً . زاًو عنْ

ـ  ا مـن الغَـنَم و   قال و التکون الجزَرةُ الّ
ـ ـّنتُهم ناقۀً، ألزَرأج: الیقال لُح ها قد تَص

 لغیــر الــذبــه آن قــوم  : گویــد[ح ب
گوسفندي دادم تا قربانی کننـد، مـیش   

ــزَرة تنهــا از . یــا قــوچ یــا بــز مــاده ج
 بـه : گفـت  توان گوسفندان است و نمی

شتري دادم تـا قربـانی کننـد،    آنها ماده
شتر براي کارهاي دیگـر جـز   زیرا ماده

  . ]قربانی شدن نیز درخور است
 سـمیت . ]سـت آبخو[آداك : جزِیرة

ــعطاعهــا مــن مقالنْ ــراي [األرض  مِظَ ب
اش از دیگــر بخشــهاي زمــین جــدایی

موضـعی  : . ]جزیره نامیده شده است
ــرةُ . میــان دجلــه و فــرات ــا جزِی و ام

ـ   :قال أبوعبیدة ،العرب رِ هی ما بـین حفْ
صی الیمن فی الطُول و ی الی أقْموسیأبِ

مبین ربنْ رِینَل یة فـی  الی مماوقَطَع الس
جزیـرة العـرب از درازا میـان    [ض رْالع

یمـن، و   پایـان تا ابوموسی است  چالۀ



  591/  باب الراء  
 

 پایـان از پهنا میان ریگـزار یبـرین تـا    
  . ]سماوهة در

ـ . رجزْ بـازکردن از  میـوه  : جزَر ـِـ
شتر کشتن و پوسـت  : جزَر ـُـ. درخت

  . بازکردن از وي
زَرج و اج ـزُورالج تشـتر  [تُهـا  تَزَر

ــتم ــانی را کش ــ. ]قرب ـــج ــرو : زَر ـُِ ف
خوردن آب دریـا و بازگشـتن آب، و   

هذا خالف المد .  
رسیده شـدن میـوه بـه بـاز     : زارإج
ـ . شـدن شـتر   کشتنی: . کردن أج زَر

یانٌ من العـرب  کان فتْ و. النخلُ و البعیرُ
ـ : یخٍیقولون لشَ أجیـا شـیخُ  زَر ي أ، ت
بنـی، و   أي: فیقول. تَموت نْأحانَ لک 

: و یروي .ي تَموتون شَباباًأونَ، تَضَرتُخْ
أجرُّ، زَززَّ البن أجم ،نْأي حـانَ لـه   أت 

هنگــام چیــدن خرمــاي نخــل و [یجــزَّ 
چند جوان تـازي بـه   . کشتن شتر رسید
هنگــام مرگــت فــرا : پیرمــردي گفتنــد

بله پسران من، و شـما  : او گفت. رسید
فعـل  : اندگفته. میریدوانی میجهم در 

گفتـار بـاال از درو کـردن    أجزَزت در 
  . ]گندم گرفته شده است

ــ جعــن . جــاي شــتر کشــتن: زِرم
ــر ــدیث)رض(عم ــذه : ، ح ــاکم و ه ای

. رراوةً کضَراوة الخَمالمجازِر فانّ لها ضَ
نّ الجزُور ی نَدي القوم، ألیعن: األصمعی

از ایـن  [حر عنـد جمـع النـاس    انّما تُنْ
ن بپرهیزیــد، کــه همچــوهــا کشــتارگاه
دمســازي و خــوگیري بــاده دمســازي 

ــمعی. دارد ــاي   : أص ــی ج ــزِر یعن جم
آیی قوم، زیرا شـتر کشـتنی را   گردهم

  .]کشندتنها در برابر گروه مردم می
ـ . جسـور : ج. پـل : رجِس .جسر سرج :

  . نث: رَةجس. هیکل و جز آن شتر بزرگ
ـ . جسارة . دلیـري کـردن  : جسرَ ـُـ

ــرَ علیــه ــرَ و تَجاس ســ :ج بــر او [دم أقْ
  . دلیر: جسور. ]دلیري و پیشدستی کرد

  . دمیدن صبح: جشَرَ ـُـ. جشُور .جشر
ــرِ ۀجاشــبوحی : ی ــراب ص : . ش

  . ايقبیله
اذا : نـوفالن جشَـراً  ب بحأص: أصمعی

ــانوا ی ــبِک ــل ال ونَیتُ ــی اإلب ــانَهم ف  مک
 قال و کذلک مـالٌ . الی بیوتهمیرجعون 
ـ  نـه ال عی فی مکاجشَرٌ یرْ ع الـی  یرجِ

بنوفالن شب : گوید[. مص: رجشْ. أهله
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را در چراگاه و کنار شترانشان ماندنـد  
چنـین  . هایشـان بازنگشـتند   و به خانـه 
ماننـد  انی که در چراگاه میراست ستو

. ]گردنـد صاحب خود برنمی خانۀو به 
اسـبانی  [عیـۀٌ  مرْ: خیل مجشَّرَةٌ بالحمی

  . ]ندچرکه در چراگاه ویژه می
. خشـک و سـرفیدن   ۀفسر: رَةجشْ

جرَ فهو مشج  اش آن مـرد سـینه  [شُـور
گرفت و صدایش خشن شد و به سرفه 

  . ]افتاد
جشتر سرفنده: شُورم .  

تیـردان  : . جـوال سـطبر  : جشیر
  . چرمین

درشت شدن گـل  : ]جشرَ ـَـ[جشَر 
: لُجشــرَ الســاح. و خشــک شــدن آن

خَشُنَ طبِسر  ینُه و یجل کنار[کالحةگ 
آلودگی : . ]دریا خشک و سخت شد

ـ  :یقـال منـه  . شیر در شیردوشـه  ب وطْ
  .]چرك شیر گرفته شیردوشۀ[جشرٌ 

ـ  جع .جعر فضـله،  [پِیخـال  : ر جعـرَ ـَـ
. مرغ شکاري و پیخال انـداختن  ]براز
جرمکون مرغ: ع .  

الکسـر   مبنی علی. نام کفتار: جعارِ

یتنعلی الکسر أل و انّما بنّه حفیها  لَص
العی و معنَ. الغالبۀ نیث و الصفۀُل و التأْد

ـ أالغالبۀِ  علـی الموصـوف    ها  غلبـت ـّن
حتی صار عیرَف بها کما یرَعـ  ف مهباس .
رَةٍو هی معدولۀ عن جاع .فاذا منمـن   ع

رْالصف بعلَّتینِ وجبثالث، أل ب نّـه  البناء
. ا منع اإلعـراب الّ ع الصرفنْبعد ملیس 

ـ    ـالقِ، و هـو اسوکذلک القول فی ح م
این کلمه مبنی بر کسـره اسـت   [للمنیۀ 

زیرا در آن سه عامل عدل و تأنیـث و  
معناي صـفت  . صفت غالب وجود دارد

ــر   غالــب آن اســت کــه ایــن صــفت ب
موصوف خـود چنـان چیـره شـده کـه      

گونه کـه بـا نـام خـود     موصوف همان
یـن صـفت نیـز    شـود بـا ا  شناخته مـی 

ایــن کلمــه معــدول از . شــناخته شــود
هنگامی که بـا دو سـبب   . جاعرة است
منــع صــرف   گانــۀنــهاز اســباب 

غیرمنصرف شد، واجـب اسـت کـه بـا     
سبب سوم مبنـی گـردد، زیـرا پـس از     
منــع صــرف چیــزي نیســت جــز منــع 

 کلمــۀگونــه اســت در همــین. إعــراب
ــراي   ــامی شــده اســت ب ــالقِ کــه ن ح

  .]مرگ
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و . ران سـتور  نـۀ دو کـرا : جاعرَتانِ
ت الحمـار،  نِ من إسیتَمقْیقال موضع الرَ

ـ ذَرِب الفرسِ بذَنَبِه علی فَخو هو مضْ ه ی
ماننـد اسـت   آن جاي دو ناخن: گویند[

در تهیگاه خر، و جایی از رانهاي اسب 
: جـاعرَة . ]زنـد که با دمش به آنجا می

  .بن ستور حلقۀ
دد رسن که آبکش بر میان بن: جِعار

بـر میـان   : تَجعر. وقت چاه فروشدن به
  . بستن آن

عخرماي خشک ریزه: رُورج.   
  . نث: برَةجع. کوتاه سطبر: برجع .جعبر

  . خويدرشت: ظَرِيجع .جعظر
ةجِعکوتاه سطبر: ظار .  
پـدر  : . جـوي خُـرد  : فَـر جع  .جعفر
. و هـم الجعـافرَة  . عـامر اي از بنیقبیله
 :ينام مرد .  

. نث: رَةجفْ. چهارماه بزغالـۀ : رجفْ .جفر
 : فـراخ  ةچاه نـابرآورد .  ةبـاءاله :

 دمعــروف در بــال ]گنـدآبی [ پـارگینی 
  . غطفان
میـان  : . جاي فـراخ گـرد  : رَةجفْ

ــرٌ، و ناقــۀ مجفــرس مج. اســب ــرَةٌفَ : فَ
فْ یمۀُعظـطُه  الجاسـب و  [رَة، و هی وس

  . ]میانشتر فراخماده
و منـه قیـل   . تمیمآبی در بنی :جِفار

جنگ جفار[الجِفارِ  یوم[ .  
ــوعی از شــیردان: جفیــر و هــی . ن
و (آن مانند ترکش و تیردان [کالکنانَۀ 

  . ]است) بزرگتر از آن
از گُشنی بازآمـدن  : جفَرَ ـُـ. جفُور

جفَرَ الفحـلُ و  . فحل از بسیاري ضراب
الکَب ضبرش .جم ي أ، فَرَةٌو قیل الصوم

ــۀٌ للنمقْ ــوچ از [ کــاحطَع ــر و ق شــتر ن
روزه : گوینــد. گُشــنی بــاز آمدنــد  

: . ]میل بـه نزدیکـی اسـت    ةشکنند
فراخ شـدن تهیگـاه بزغالـه و از شـیر     

  .بازماندن او
کاري که  ]رها کردن[ماندن : فارإج

بریـدن و رهـا   [مانـدن  : . درو باشی
  . پرسش و زیارت کسی ]کردن
ــ .جمــر من، و خَــدوك تــف زمــی: رَةج

: . ر و جمراتجم: ج. آتش ]اخگـر [
هر گروهی کـه دسـت   : . هزار سوار
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. یکی کنند و با گروهی دیگر نیامیزنـد 
 :  و یــک بــار]ریــزه[یـک ســنگ ، 

انـداختن در حــج، و آن ســه جمــرات  
  . است

جــرم ســوزبــوي: م .جــرم بــوي : م
در [مــراً ت النــار مجمــرْأج. ســوختنی

تا بسـوزد و  (و ریختم خوشب مایۀآتش 
  . )]بوي خوش دهد

درخت خرمـا، و آن را   میانۀ: جمار
النخل خوانندشَح م .  

ار : میرتَجمو  ]پیـه نخـل  [بریدن ج
بازداشـتن لشـکر بـه    : . انداختن آن

گــره : . دارالحــرب و بازناگردانیــدن
ةُ المرأَ جمرَت. زدن گیسوان را پس قفا

ـ : شَعرَها : حـدیث . هسـلْ تُرْه و لـم عقَدتْ
رُ و الملْلَالضافرُ علیهم الحمجو الم دقُ ب

ــرش  [ ــت س ــوانش را پش آن زن گیس
کــه آن. بســت و آنهــا را بازنگذاشــت

ــمــویش را ببا ــا صــمغ و کــه آند، ف ب
چسب بچسباند تا ماننـد نمـد شـود، و    

که مویش را در پس سر ببنـدد، بـر   آن
آنهاســت کــه موهایشــان را    همــۀ
   .]بتراشند

شـتاب رفـتن شـتر   بـه : مارإج . :
  . گردآمدن قوم بر چیزي

ــوم  ــرُ الق ــ: جمی جهم معــاي [تَم ج
ـ جم نـا اب. ]آیی قومگردهم شـب و  : رٍی

  . شب تاریک: جمیرٍ ابنُ. روز
استنجا کردن به سنگ: تجماراس .  

جرٌ مرٌحافم سخت: مس .  
یجرمنام جایی: م .مکذا . کک: رانج

جمـران   مجمـل در کتـاب  [ لالمجمفی 
  . ]هم نام جایی آورده شده است

گـوش   گردآوردن خـر : عرَةجم .جمعـر 
  . خود را وقت گزیدن

: . بلنـد  ةتـود ریـگ : هورجم .جمهـر 
  . جماهیر: ج. مردم همۀ

مرَةجتوده و توده کـردن و بلنـد   : ه
و فی حدیث موسی بـن طلحـۀ   . کردن

هِرُوا قبرَه، جم: نَ رجلٍ فقالدفْ دهِنّه شَأ
او [تُطینُوه  عوا علیه التراب و المجأي أ

که در خاکسپاري مـردي حاضـر بـود    
برگورش خاك بریزیـد، و آن را  : گفت
ــر دادن از : . ]انــدود نکنیــدگــل خب

طـرف و نهـان داشـتن    چیزي به یـک 
انـدکی را گفـتن و   [مقصود از آن خبر 

  . ]مقصود را نهان داشتن
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ـ جـار  . رجو .جور میـل کـردن از   : ـُـ
از راه [جار عن الطریـق  . راستی و راه

ـ  : . ]به بیراهـه رفـت   ردن در سـتم ک
الحکـم   جار علیـه فـی  . حکم بر کسی

  . ]در داوري بر او ستم نمود[
نسبت کردن بـه جـور  : ویرتَج . :

نـام  : جـور . افکندن کسـی را بـه زدن  
  . نث= مذ. شهري

ــار ــایه: ج ــارداده از : . همس زنه
  . ظلم
وارمة، جِوار و جرهمسـایگی  : جاو
: وارتو اج رجاوتَ. حصو جِوار أفْ. کردن
ــک ــتن در  : . ک ــاف نشس ــه اعتک ب
یجـاوِر فـی   ) ع(کـان : حـدیث . مسجد

پایـانی   دهـۀ پیامبر در [ رِر األواخالعشْ
  . ]ماندماه رمضان در مسجد می

  . زن همسایه: . زن: جارة
: . نزینهار دادن و رهانید: إجارة

ـ . به مزد دادن خانه و جـز آن  ه استجار
آن را از فالنـی  [من فالنٍ فأجاره منـه  

  . ]کرایه کرد، او هم آن را کرایه داد
ربـازِلٌ  . رعدباران سخت: غیث جِو

 :]سـخت   ]ةشتر دندان نیش برآورد
  .بانگ

ـ  .جهر هـ . آشـکارا : رَةج هآشـکارا  : رج
: أخفـش . چاه را پاك کردن: . کردن

ـ یۀَ و هی بِت الرَکقال جهرْی هـورةٌ  ر مجئْ
آلـود بـود   چاه را که آبش گل: گویند[

پاك کردم تا اینکه آبش پـاك و زالل  
شـده و آبـش زالل   آن چاهی پاك. شد

ـ «آیه. ]است هیانـاً  أ، »رَةًأرِنَا اهللاَ جي ع
خــداي را «[شــف مــا بیننــا و بینــه یکْ

چـه  ، چنانکه هـر آن »آشکارا به ما بنما
  . ]اوست کنار زندمیان ما و 

هرَ ـَـ. رَةجهآواز بلند کـردن در  : ج
. نادانسته در راهـی شـدن  : . خواندن

 :     بامداد بـی آگـاهی نزدیـک کسـی
: . دوغ کـردن در مشـک  : . شدن

ــی را   ــافتن کس ــداري ی ــده و دی نماین
ــا و  [ ــی را زیب ــتۀکس ــدار  شایس دی

ــافتن ــرْ. ]ی هجالرجــلَ و اج رْتــهتَه  :تُ
دجرْوالم آة، تُه عظیم  و کذلک الجـیش
دیـدار آن مـرد را   [نک روا فی عیاذا کثُ

در چشمم بـزرگ جلـوه   (بزرگ یافتم 
و مانند آن سپاه و لشکري است  ،)کرد

  . ]که به چشمت بزرگ آید
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هةجرـ . سخن بلند گفتن: و هج رِيو
  . بلندآواز: الصوت
جرٌمن کان من عادته : هنْأم یـرَ  جه

کـه همـواره سـخن بلنـد و     آن[بکالمه 
  . ]آشکار گوید

: . شدنبلندسخن: جهرَ ـُـ. جهادة
بزرگ به چشم [نماینده شدن در چشم 

  . ]آمدن
و امـرأة  . ذومنظرٍ بهِـیٍّ : رجل جهِیرٌ

ـ  . جهِیرَةٌ همـرد و زن  [رَه ما أحسـنَ ج
چقـدر دیـدارش   . و به دیدار نیکوزیبا 

  .آبشیر بی: لبن . ]زیباست
ـ  همـاعتُکم  : راؤُکمکیف جگـروه  [ج

  . ]اند؟شما در میان قوم چگونه
آشـکارکردن سـخن و جـز    : هارإج

  . آن
ــداوة ــاهرَةُ بالع ــادالم: المج ــا  ةُأَب   به

دشمنی آغاز کردن و آن را آشـکار  به[
  . ]نمودن
ورجگوهر: ه .وها جرَةواحده .  

جالم والحروفسةُ هی تورهشَرَ عۀَ ع
جها قولکحرفاً یعإذْ : م ـضبلُّ قَوٍّ رظ 

نـوزده حرفنـد کـه در    [ یعد مطغَزا جنْ

 سـایۀ : انـد  باال همه گـرد آمـده   جملۀ
سنگین فرو خفت تا که لشکر فرمـانبر  

اینهــا حــروف . کــارزار درآمــد از در
صدادارند که براي گفتن آنها نخسـت  

شـود و سـپس همـراه    بازدم بسته مـی 
  . ]گرددفتن آنها بازدم نیز رها میگ

. سوگند است به معنـی حقـا  : رِجی .جیر
ــ یرِ جــک ال آت ــزدت [ی ســوگند کــه ن
  . ]نیایم

گرمــی دل از : . صــاروج: جیــار
  . کک: جائر. خشم و گرسنگی

  فصل الحاء
: ج. نشان: . سیاهی دوات: رحب .حبر

دانشــمندان : . خــوبی: . حبــور
هو بالکسر و هو العالم، : اءالفر. جهودان

ـ و قیل کَع بالح ـ   ب بر ر لمکـان هـذا الح
. ب کتـبٍ نّه کان صاحتَب به، ألالذي یکْ
هـو بـالفتح، و معنـاه العـالم     : أبوعبیدة

بتَح ــمِ و تَح ــالم و العل ــر الک ــینهبِی . س
 هو بـالفتح أم  ي للعالم أرِأد ال: أصمعی
فـراء  [ي آثار أبه حبور، : یقال. بالکسر

دانـد چـرا   دانشمند یهودي را حبر مـی 
و بـه   ،صاحب کتابهایی اسـت که وي 
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نویسند کعب الحبر جاي آنچه بدان می
ابوعبیدة آن را حبر داند، یعنـی  . گویند

دانشمندي که سخن و دانش را آرایـد  
اصـمعی میـان حبـر و    . و نیکو گرداند

هـایی  در او نشـانه . حبر در گمان است
  . دانسیاهی: برَةحم. ]است

بنُ الحسفالنٌ ح ـبجمیـلٌ  : ررِ و الس
نُ الهسححدیث. ئَۀی :رجلٌ مـن   یخرج
قال الفـراء  . رُهرُه و سبحب بهالنار قد ذَ

ي أقــال األصــمعی . ئتُــهي لونُــه و هیأ
و بفـتح  . الجمالُ و البهاء و أثَـرُ النعمـۀ  

: لکنّه مصدر قوأیضا کأالحاء و السین 
م و بالکسر اس. تهي حسنْأراً، تُه حبحبرْ

مـردي  . فالنی زیبا و نیکودیدار است[
کـه زیبـایی و   از آتش درآید درحـالی 

. نیکـویش از میـان رفتـه باشـد     ةچهر
او  ةفراء آن را رنگ و چگونگی چهـر 

اصمعی آن را زیبایی و روشـنی  . داند
حبـر و سـبر   . و نشان نعمت در او داند

گویند، چنانکه مصدر ایـن سـخنت   نیز 
حبـر  . او را نیکو و زیبا گرداندم: باشد

  . ]اسم است
ــ بــمندان: رح ــاحب . دانش ــال ص ق

مـع  نّه یجصح ألهو بالکسر أفْ :الصحاح
جوهري حبـر را  [عالٍ دونَ فُعول علی أفْ

دانـد زیـرا جمـع آن أحبـار     شیواتر می
آراسـتن سـخن و   : . ]است نه حبور

ـ . . جز آنجامه و  سـیاهی  : حبرَ ـُـ
ـــ. . کــردن در دوات ــرَ ـُِ بشــاد : ح

فهم فی «آیه. کک: رَةحبور و حب. کردن
ورحــۀٍ ی ــرُونَضَـ ــون و أ، »بـ ي ینَعمـ

ــرُّون  سکَرَّمــون و یــان در «[ی پــس آن
بوستانی شـادمان و برخـوردار داشـته    

  . ]»شوند
حرجل یوربـار . مـرد شـادان  : بح :

   .نشان
: . ابر: . کفک دهان شتر: حبِیر

  .نو جامۀ
حم أرضزمین نیکو رویاننده: بار .  

: ج. یمـانی  بـرد : حبرَة، مثل عنَبـۀ 
 زردي دنــدان: حبِـرة  .حبـرٌ و حبـرات  

آنگـاه  . کـک : حَبر، حبرة، حبرَة و حبِر[
که این زردي به تیرگـی گرایـد آن را   

  . ]قَلَح گویند
: . زرد شدن دندان: رَ ـَـحبِ. حبر
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. نُکس: ححبِرَ الجرْ. تازه شدن جراحت
. له آثـار  ي برِئَ و بقیتأ: قال الکسائی

رَنبای هذح بـرَّنی : راًاألمرُ حس .  و جـاء
  :فی شعر العجاج بالتحریک، و هو قوله

هللا الذي أع رْالحمدبطَی الح  
جـا   شد و نشان آن برزخم خوب [ 

در . این کار مرا شـادمان سـاخت  . دمان
  :شعر عجاج، این کلمه حبر آمده است
  .]سپاس آن خدایی که شادي بداد

ــابور،  ــاقأحـ ــس الفُسـ : ي مجلـ
  . خرابات

و هو نوع من الطیر . شوات: حباري
ــه[ ــوبره اســتو آن گون ــذ. ]اي ه = م

ـ  و انْ. ج= مف= نث قلـت فـی   ئْش ت
یاتبارثَل. الجمع حـ کلُّ ش: م حی یء ب

ــوا و انّمــا خَ. ولــده حتــی الحبــاري ص
ـ الحباري أل رَب بهـا المثَـلُ فـی    نّه یضْ

ـ الموق، فهی علی موقه تُ ها و  حولـد ب
ــتعلِّمــه الطَ ــ و ال. رانَی فرَتُص هــا فُو أل

لنیث و ال لإلللتأْ لیستنحاق، و انّما بی 
االسم تنّها هی مـن نفـس   أک لها فصار
توانی آن را با الـف و تـاء   می[لمۀ الک

فرزنـدش   جانـداري هر . بندي هم جمع

شـوات را  . را دوست دارد حتی شوات
اند زیـرا در کـودنی بـه آن    ویژه کرده

اش کـودنی  همـۀ مثَل زننـد، ولـی بـا    
فرزنــدش را دوســت دارد و پــرواز را 

غیرمنصـرف اسـت و   . آموزدبه او می
ـ الف آن  ه بـراي تأنیـث اسـت و نـه     ن

مبنـی شـدن کلمـه     پایـۀ بلکـه  حاق، ال
است، و چنان شده که گـویی از خـود   

  . ]کلمه است
بـراً و مـا فـی    ما أصـاب منـه حبرْ  

ــرٌ، حــدیثک حبرْ أبرْ. ي شــیءــرٌ و تَب ب
روحواز آن چیـزي نگرفـت   [کـک  : ر

در سـخنت چیـز   ). چیزي به او نرسید(
  . ]اي نیستتازه
  . کوتاه سطبر: تَرحب .حبتر

  . سطبر: رحبج .جرحب
برافـروختن [دمیده شدن : ارجبِنْإح[ 

  . از خشم
. سـختی : . ریگسـتان : کرحبو .حبکر

ــــوبکــــک: کَرَيح .ــــوبح کَرَيأُم :  
. کَرَيجمـلٌ حبـو  . تـرین بالهـا  سخت

االس ینواأللف زائدةٌ بعلیها، و لیست م 
و . کَراةٌحبو: ثینّک تقول لألُنْنیث، ألللتأْ
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ـ ی نیث الألف للتأْ کلُّ ص   دخـولُ هـاء ح
أیضا لأللحـاق،   و لیست. نیث علیهاالتأْ
من األُصـول فیلحـق   نّه لیس له مثالٌ أل

الـف در آن  . رفتـار شتر نـر سـخت  [به 
ده اسـت کـه آن را مبنـی کـرده، و     ئزا

براي تأنیـث نیسـت، زیـرا مؤنـث آن     
ــوکراة اســت بــراي . ح ــف آن ب اگــر ال

ر هاء تأنیث بـر سـر آن   بود دیگتأنیث 
الـف الحـاق هـم نیسـت،     . آمددر نمی

اي نیست که  در اصول هیچ نمونهزیرا 
  . ]به آنها ملحق شوداین اسم 

ـ  حتَرَ. رحتْ. عطاي اندك: رحتْ .حتر  :ـِـ
تَـرَ  أقَـلَّ و أح ذا قالوا إف: أصمعی. مص

اگـر بـه معنـاي    : گویـد [قالوه باأللف 
إفعـال   اندك دادن باشد، آن را در باب

  . ]گویند
ــارإح ــدك دادن: ت ــتوار : . ان اس

  . بستن گره
غـالف سـر   : ]حتـار : صـحا [حتار 

. چین جامه و سر خریطـه : . قضیب
 :چه فراز گیرد چیزي را گرد وي هر
  . حتُر: ج. ]گرداگرد هر چیز، طوقه[

 خانـۀ جهـت  مهمانی کردن به: رحتْ

پیوند درآوردن به دامن خیمه و : . نو
. چشیدن طعـام و جـز آن  : . خرگاه

  . مهمانی بناي نو: رَةحتْ
  . بار شیردادنیک: رَةحتْ

سرخه برآمـدن در  : حثرَ ـَـ. حثَر .حثر
. جـوش بـرآوردن دوشـاب   : . چشم
 :ْثدمیدن بر پوسـت  ]جوش ریز[رَة ب 
لـم  : أُذُن حثـرَةٌ . یعی شیئاً ال: فؤَاد حثرٌ[

لم یطْمـع  : ن حثرٌلسا. تَسمع سمعاً جیداً
  ]. طَعم الطَعامِ

ومرد ةنر: ثَرَةح .  
  .عبدالقیس قبیلۀبطنی از : حواثر
  .ریزهکاه: ]حثالَۀ[= حثارة 

کفیدن خرما پیش از رسیدن : ثارحإ
خرمـا و   شکوفۀشکافتن نیـام  [او  نۀدا

  .]هاي کوچک برآوردندانه
جار، حجـار  أح: ج. سنگ: حجر .حجر
ةجاو حر . :رانِ. نام مرديجزر و : ح
  . نقره

جرَ ـُِـ. رحجبازداشـتن قاضـی   : ح
حجرَ علیه القاضـی  . کسی را از تصرف

اش قاضی او را از تصرف در دارایـی [
. نـث  =مـذ . شهر یمامه: . ]بازداشت
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 :ور: ج. کنار مردمجح .  
َُحوالکسر أفْ. حرام: رجئَرِو قُ. حص 
و  ، حُجرٌ»رٌجثٌ حرْو ح«فی آیه بثالث

ـ «منه آیه جرححـوراً اً مرامـاً  أ، »جي ح
ایـن کلمـه   . استحجر شیواتر [محرَّماً 

 :به هر سه شـکل خوانـده شـده    یهآدر 
از آن . »شــدهو کشــتزاري بازداشــته«

ــت ــته « :اس ــاروا و بازداش ــر(ن ــاد ب  ب
ــردم: . ]»)شــما ــار م ــل: . کن . عق

ـ  يفی ذلک قَسـم لـذ   هلْ«هآی جرٍح« 
) نیـاز بــه  چـه یــاد شـد  (آیـا در آن  «[

: . ]»؟اسـت  براي خردمنـد سوگندي 
گرداگرد کعبه اندرون حطـیم از سـوي   

منزلهـاي ثمـود در نـواحی    : . شمال
ــام ــ. ش ــ«هآی ــکَ أص ــذَّب جالح رِ حاب

سـرزمین  (باشندگان حجر«[» سلینالمرْ
ــود  ــوم ثمـ ــا را   )قـ ــتادگان مـ   فرسـ

ــمردند دروغ ــرداز ش  طحــائ: . ]»پ
  . مادیان: . ]دیوار[

جیقـال للرجـل   . سراي ناحیۀ: رَةح
هنگـامی  [رَتُه حج تشرتانْ: اذا کثُر مالُه

: که دارایی مرد افـزون گـردد، گوینـد   
  . ]کنار سرایش گسترده شد

جحرام: رح . : ـ . بازداشـت جراً ح
ـ  دفْ: له تعاذةٌ مـن األمـر   عاً له، و هـو اس

اي گونـه  این سخن. دور بادش[کَر المنْ
پناه بردن به خداونـد اسـت از کـاري    

نام مردي کـه او  : . ]زشت و ناپسند
جنْرا حگفتندير ک دي .  

بـن   و هـو حجـر  . نام مردي: حجر
  . النعمان
جظیر: رَةحشتر ةح . :خُرد خانۀ .

ــر: ج جــل غَرْ. ح ــرَف مث ــۀ و غُ و . فَ
  . حجرات

اححجره ساختن: جارت .  
مغـاکی وادي کـه   : حاجِر و حاجور

زمـین گـود کـه    [آب ازو بیرون نرود 
مثـل  . رانحج: ج. ]آب در آن گردآید

  . شاب و شُبان
حبوستان: جِرم . :خانهچشم .  
حرمحاجِرُ . گرداگرد دیه: جو منه م

لکـلِّ   نماء کـا و هی األح. یال الیمنأقْ
از آن [عاه غیرُه رْی واحد منهم حمی ال

بـراي  . هاي بزرگان یمـن قرقگاه: است
هر کدام از آنان قرقگاهی بود کـه جـز   

. ]چرانـد او ستورانش را در آنجا نمـی 
 :حرام .  
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هاله زدن [خرمن کردن ماه : یرجتَح
داغ کـردن گراگـرد   : . ]ماه گرد خود

  . چشم شتر
  . نام مردي: حجار. موضعی: محجر

النـونُ  . ناي گلو: جورجرَة و حنْحنْ
   .زائدةٌ
ـ   .حدر : . گردانـدام شـدن  : حـدر ـُـ

مـرد  : حادر. خانهشمچپرگوشت شدن 
ــد. گردانــدام عــینٌ حــد ةٌ بةٌرچشــم : ر

: حـادرةُ العینـین   ناقه. بپرگوشت صلْ
  . کک

دةحشتر تا سی عدد گلۀ :ر .  
ــدر ور. نشــیب: حــد ــاي در : ح ج

  . نشیب
ـ . حدور در نشـیب فـرود   : حدر ـُـ

کـردن انـدام از زخـم    سآما: . آمدن
  : . م و. ل. چــــوب و آماســــانیدن

  .شتاب بانگ نماز گفتن و خواندنبه
درها کردن کشـتی بـه سـوي    . رح
سال کسـی را  انداختن تنک: . پستی

  . به فرودستی
آماسانیدن اندام را بـه زدن : دارإح .
 : درچیدن دامن جامـه . :  برتـافتن

  . ریشه
فـرود  : . آماسیدن پوست: دارحانْ

  . آمدن به نشیب
  . فرود آمدن آب از چشم: تحدر

  .جمع و انبوه قبیلۀ: حی ذوحدورةٍ
هـو  . سیاهی دیده: دورةدر و حنْحنْ
ـ  حنْعلی  اذا : دورةِ عینـه درِ عینـه و حنْ

ـ  انْ  تثقله و الکان یس رینظُـرَ الیـه    یقـد
ــاً بغْ ــد،   [ض ــران آی ــمش گ ــر چش او ب

ــم نتوا ــه از خشــ ــد در او چنانکــ نــ
یقـال جعلتُـه علـی    : الفـراء . ]نگریست

اذا : یعینــ دورةِی، و حنْــدیرةِ عینــحنْــ
ــ ــه نُص ــک جعلتَ عین ــد[ب او را : گوین

برسیاهی چشـمم نشـاندم، یعنـی او را    
  . ]پیش چشمت نهادي

دحور .نام زنی: راءگوشواره: حاد .  
یةحرشیر: د . :   نام مـادرزاد امیـر

بن ابیطالب کرّم اهللا تعالی المؤمنین علی 
بـود  بنت اسد که مادر او فاطمه . وجهه

وقتـی کـه   او را آن نـام نهـاده بـود بـه    
ــه   ــود، چنانکـ ــب بـ ــب غایـ ابوطالـ

ــأ ):رض(گفــت ــمتْا الــذي نَ ــی سی أُمن
یة حرچو بـزاد (من همانم که مادرم [د (
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چـون  . ]شیر بیشه نهاد) همچو(نام من 
سـندید و  ابوطالب رسـید آن نـام را نپ  

  . علی نام نهاد
ــد .حــدبر حــد شــتر الغــر : بِیربار و ح

   .پوست بر استخوان چفسیده
ـ  . رحذَر و حذْ .حذر پرهیـز  : حـذَر ـَـ

مرد بیدار بـا  : رجل حذر و حذُر. کردن
و [حــذرونَ و حــذاري   : ج. پرهیــز
  . ترسانیدن: ذیرتَح. ]حذُرونَ
او [مٍ و حذَرٍ زْنُ حاب: ذارٍنُ أحابانّه لَ

  . ]اندیش و بیدار استردو
 اسـم فعـل  [ذَر إح: حذارِ، مثل قَطامِ

  . ]پرهیز کن :است
ي أ، »و انّــا لَجمیــع حــاذرون«آیــه

بونأَتَمو بغیر األلـف بضـم الـذال و    . ه
و «[ي خـائفون  أکسرها عن األخفش، 

اخفش گوید . »هی آماده هستیمما گرو
ــه  نیــز » ونَحــذُر«و » حــذرونَ«ک

  . ]اند، یعنی پرهیزکنندگان بیدارخوانده
ــۀحذْ ج. زمــین درشــت ةپــار: رِی :

يحذار . :موي گردن خروس . نَفَش
خروس موي گـردنش  [رِیتَه الدیک حذْ

  . ]را سیخ کرد

سخت بـا تـرس و   : رِیانٌرجل حذْ
  .پرهیز
حةمترس: ذُور .  
 .یـه یه و نواحأعال: حذافیرُ الشیء .حذفر

ـذافیرِها،  طاه الـدنیا ب أعي بجمیعهـا أح .
بلنــدیها و [فُور فار و حـذْ الواحـد حـذْ  

دنیا را به تمامی به . هاي آن چیزکناره
  . ]سوي، کرانه: واحد آن. او داد
حـرارة و  . شـدن گرما و گرم: حرّ .حرر

رت حرَِ. گرم شدن روز: حرَّ ـَِـُ. حرور
ـ   َُتَح ،و  گـرم شـدي  ي روز ا[رُّ یا یـوم

ولِّ حارهـا مـن   : یقـال . شـوي  گرم می
رها کن سختی و دشواري : تَولَّی قارها

ــه   ــراي آن کســی ک ــی آن را ب و گرم
 سردي و شیرینی آن را چشـیده اسـت  

خورد پاي لرزش هم هر که خربزه می(
  . ])نشیندمی

ـ  [ حرار . آزاد شـدن بنـده  : ]حـرَّ ـَـ
صـلی  ا: . آزادي و آزادمردي: حرِّیۀ
  . شدن

ـ [ حرَّة فهـذه  . تشـنه شـدن  : ]حرَّ ـَـ
حـرار و  حرّ و [الثالث من باب فَعلَ ـَـ 

ـــ   ــلَ ـَ ــرَّة، هــر ســه از بــاب فَع هــم ح
  . ]هستند
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: ج. زمـین سـنگالخ سـوخته   : حرَّة
و حرار، حرّات و حرُّونَ، مثل أرضُونَ، 

  . ونَإحرُّ
ـ و م. تشنگی: حرَّة أشَـد  : ه قـولهم ن
علی قرَّةٍ، اذا عطش فی یومٍ   العطَش

و یقال انّما کسروا الحـرَّةَ لمکـان   . بارد
ترین تشنگی، تشـنگی در   سخت[القرَّة 

حـرَّة را  : گوینـد . سرماي سخت اسـت 
  . ]براي همنشینی با قرَّة مکسور کردند

نام : . نام مردي: . تشنه: حرّان
کان فَعـالنَ فهـو مـن هـذا      انْ. شهري
و انْ کان فَعـاالً فهـو مـن بـاب     الباب، 

  . تشنگان: حرار. نث: حرَّي. النون
ــرّ آزاد و آزاده: ح . :ــه . کبوتربچ

 :آهوبچه . : ماربچـه .   الرمـل و
 ــدار ــۀ: الـ ــه . وي میانـ : الوجـ

بیُ و أُ دو برادر که حرّ: حرّانِ. رخساره
. قمـري نـر   :ساقُ حـرٍّ . نام ایشان بود

ها کـه خـام خـورده     تره: لِأحرار البقو
ـ ما هذا ب. شود ـنٍ و ال : رٍ منـک حسبح 

جایــن از تــو پســندیده و زیبــا [ یــلٍم
: مسه الضُـرُّ الحرُّ حرٌّ و انْ : یقال. نیست

به هر حالی بد آزاده آزادهو[ .  
: و سحابۀ  ناقۀٌ . زن آزاد: حرَّة

 و الم رـ غَزیرةٌ کثیرةُ الـد شـتر  مـاده [ر طَ
ــارانو  شــیرپر ــر پرب ــذفْ . ]اب : رَيال

طین . جاي گشتن گوشواره از بناگوش
: رملـۀ  . ریگگل بی :  ریـگ بـی 
تَضَّـها بعلُهـا، و لیلـۀُ    لم یفْ: لیلۀُ . گل
التی افْشَی رّة [تَضَّها باءکه شـوهر  شب ح

 عروسش را زن نکند، و شب شیباء آن
  . ]زن کند است که او را

: . ابریشـمین  جامۀنوعی : حرِیرَة
: . حریـر : ج. نوعی از طعـام بیمـار  

و جز آن در وي اثر  که گرمی خشمآن
یقـال فـی   . کک: رُورِيمح. کرده باشد

در دهـان مـن سوزشـی    : ی حرُورةًمفَ
  . است

نام دیهی کـه  : حرُوراء، یمد و یقصر
اند به وي، که بعضی از خوارج منسوب
  . حرُورِیۀ خوانند ایشان را

باد گرم کـه بـه شـب وزد،    : رُورح
  . به روز ]باد سوزان[چون سموم 

ــ ــتران تشــنه خ: رارإح ــدان ش داون
إبلُه حـراراً،   صارت: أحرَّ الرجلُ. شدن

  . ]شتران آن مرد تشنه شدند[فهو محرٌّ 
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نقــش خــط برگــرفتن   : ریــرتَح
: . بنــده آزاد کــردن: . ]ویــرایش[

 فرزند را نامزد مسجد و طاعت خـداي 
  . گردانیدن )جع(

رَّاسرَّ القتلُ و حـ : تَح کشـتار  [تد اشْ
  . ]سخت شد

اندازه کردن کشت : حزَر ـُِـ. حزْر .حزر
. گز شدن شیر و نبیـذ زبان: . و میوه
   .شیر ترش: حازِر

  : سالــــنَفْ رةُ المــــال و حــــزْ
 ةبرگزیـد [داشته از مال و نفس دوست

: ج. ]دارایی و آنچه نـزد کسـی اسـت   
خُذْتَأْ ال: حدیث. زَراتح   ـزَراتمن ح
ئاً، یعنـی فـی الصـدقۀ    فُسِ الناس شَیأنْ
ــود[( ــدقه : فرم ــرفتن ص ــام گ از ) هنگ

چیـزي  هاي آنچه نزد مردم است گزیده
  .]مگیر

  .حزاوِر: ج. خُرد پشۀ: ورةحزْ
 .کـودك رسـیده و زورمنـد   : ورحزْ
  . حزاوِرة: ج. کک: حزَور

ت رومیــان را مــاهی اســ: حزِیــرانُ
  . پیش از تموز

: . برهنه کردن: حسرَ ـِـ. رحس .حسر
: . مانـده شـدن  : حسور. مانده کردن

  . از دیدن دورفروماندن بینایی 
حرَةمجاروب: س .  

زره و  مبارز بـی : . برهنه: حاسر
  . خُود
مانده : سارإح. برهنه شدن: سارحانْ
  . کردن
راسنمانده شد: تحسار و تحس .  

مانـده و دریـغ   : سـور و مح حسیر
. لَییل و قَتْمثل قَت. رَيحس: ج. خورنده

 :چشمخیره .  
ـ  سر و حسـ  . رَةح دریـغ  : حسـرَ ـَـ

  .خوردن
سدریغ و پشیمانی: رَةح .  
ــیرتَح ــده: س ــردنمان ــغ : . ک دری

افتـادن پـر   : . خورانیدن دیگـري را 
  . مرغ

ریخـتن  : . دریغ خـوردن : تحسر
  . شم شترپ

ـ . آزرده و حقیرمردي : محسر نُ بطْ
  . جایی است در منَی: محسرٍ
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. پر لطیف که بر تیـر نهنـد  : رحشْ .حشر
سرنیزه [: و آذانٌ  أُذُنٌ ، و سنانٌ 

. لطیف و باریـک  ]و گوشهايو گوش 
نّـه مصـدر فـی    یثَنَّی و ال یجمـع أل  ال

غَو کْاألصل، مثل ماءس و ماء رأُذُنٌ . ب
گـوش باریـک و   [تبـع  : رَةٌرَةٌ مشْحشْ
تیـر  [ي دقیق أ، م سه: فَشأخْ. ]زیبا

نٌ رٌ، کما قالوا جـو و سهام حشْ ]باریک
رونٌ، و وو جرو و دد .  

برانگیختن و راندن : حشَرَ ـُِـ. رحشْ
ـ  و منه . و گرد کردن روز : ریـوم الحشْ

یـزه  سنان و نباریک کردن : . قیامت
لطیف شـدن  : . و نوك تیر و جز آن

هـالك کـردن   : . مـج . گوش سـتور 
: شرمح. سال ستور و مال مردم راتنک

   ].کک: محشَر[  جايگردآمدن
ــرَة : ج. زمینــی ةجــانور ریــز: حشَ

  .حشَرات
. )ص(یکی از نامهاي رسول: حاشر

ـ   )ع(قال: حدیث ا لی خمسۀُ أسـماء، أنَ
و أح ،مدو الممح ،مدمی یاح و اهللاُ بِیح

شُـرُ النـاس علـی    رَ، و الحاشـرُ أَح الکُفْ

 بی، و العاقمفرمود کـه مـرا پـنج    [قَد
محمـد، احمـد، پاکسـاز کـه     : نام است

خداوند  بـه مـن کفـر را پـاك سـازد،      
که مردم را در پـیش خـود    گردآرنده،

  . ])پیامبران(آورم، و جانشین گرد 
ـ : ولور، مثال جرْحشْ تهیگـاه   باس
  . نث: ورةحشْ. برآمده
تنگ گرفتن بر : حصرَ ـُـ. رحص .حصر
یقَ علیه و أحـاطَ بـه   ضَ: حصرَه. کسی

. ]داشـت بـازش بر او تنگ گرفـت و  [
 :کردن کسی رابازداشت .  

. بسته شدن سخن: حصرَ ـَـ. حصر
 :وکم «آیــه. دل شــدن تنــگأو جــاء

رَتصهم حورداأل. »ص خفش و فأجاز
ی حاالً و مـا  یکونَ الماض نْأالکوفیون 

ــجــ مــع قــد، و جعــل  اوزه ســیبویه الّ
»رَتصهم حوردص«   عاءعلی جهۀ الـد

کـه  یلیا بیایند نزد شما درحـا «[علیهم 
گرفتـه  ) از نبـرد بـا شـما   (هاشان سینه

اخفــش و نحویــون کوفــه    . »اســت 
رَتصاند، ولی سـیبویه  را حال گرفته ح
دانـد کـه   مـانی آن را حـال مـی   تنها ز

حصـرت  « معنـاي همراه با قَد باشد، و 
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نفرین بـر آنهـا    گونۀرا از » صدورهم
حصرَ فـی  . بخلَ: حصرَ علیه . ]داندمی

 رَ عـن أهصة، و حـن   . لـه القراءفکـلُّ م
امال تنع قْ عن شیءرَ یصر علیه فقد حد

 از خوانـدن بـاز  . خشک شدناخن[عنه 
. اش ناتوان ماندز تأمین خانوادها. ماند

هرکه از چیزي بازماند و ناتوان گـردد  
  . ]از آن درمانده است

. بوریا: . دل و بخیلتنک: حصیر
 :پهلو . :أل. پادشاه حـوب نّـه مج .

ي ألَدي بابِ الحصـیر قیـام،   : قال لَبِید
ــاس    ــن الن ــرة م ــۀٌ کثی ــرا [جماع   زی

ربار پادشـاه  در د: لَبِید. نشین استپرده
مـردم بسـیاري گـرد    ) نعمان بن منذر(

نـا  لْعو ج«آیـه . بازداشت: . ]اندآمده
جللکاف یراًرِهنَّمصو دوزخ را «[» ینَ ح

  . ]»بازداشتگاه کافران کردیم
  . جاي نهادن خرما: حصیرَة
نوعی از پاالن : . معروف: حصار

ــتَو منــه اح. شــتر البعیــرَ رْص از آن [ت
کسـی  : . ]ر را پاالن نهـادم شت: است

: محاصـرَة . را حصاري کردن به جنگ
  . کک

ــر صــرّ ، أيالح ــوم للس ــرد : الکَتُ م

  . رازدار
شـتر کـه تنـک باشـد     ماده: حصور

ــۀُ . ســوراخ پســتان وي ــرَت الناق صح
. ]شتر تنگ گردیدسوراخ پستان ماده[
 : ــه گــرد زن نگــردد ــردي ک : . م

  . دل و بخیل تنک
صـرَ  . آوردن شـکم  قبض: رحصح

رَالرجلُ و أُحآن مرد شـکمش  [مج . ص
  . ]بند آمد
بازداشتن بیماري کسـی را  : صارإح
ـ «و منـه آیـه  : السکیتابن. از سفر  نْإف

ـرْ أُحص تم فمـا استَی  ــدـرَ مـن  الهيس «
اگر بیمار شـدید و بازماندیـد، پـس    «[

  .]»آنچه آسان فراهم آید از قربانی
ــش ــرْ: أخفـ ــح: تُهحصـ و . تُهبسـ

یأحرَضی و مولرَنی بص :جعلنرُ ی أحص
ــینَفْ ــوعمرو الشــیبانیأ. س ــرَنی : ب صح

و أح یالشیءرَنص :نسباو : گویـد [ یح
ــردم  ــد ک ــد و  . را بن ــد آم ــابم بن پیش

آن : شـیبانی . ام مـرا بازداشـت  بیماري
  .]چیز مرا بازداشت

ــ .حضــر . درگــاه: . نزدیکــی: رَةحضْ
: ضَرٍ من فالنرَةِ فالنٍ و بمحبحضْ تُهلَّمکَ
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در حضـور فالنـی بـا او    [هد منـه  بمشْ
  . نام شهري: رحضْ. ]سخن گفتم

  . ]بیابان[و شهر، خالف بد: حضَر
حجایی کـه  [جاي آمدنآببه: ضَرم

ــی ــار آب مـ ــادر در کنـ ــد و چـ   ماننـ
ــی عهدنامــه، [ســجلّ : . ]زننــدم

اذا : ضَـرِ حفالن حسنُ الم. ]نامهگواهی
ن یـ  ذَکان مم بخَی ـبفالنـی  [ر کِّرُ الغائ

محضر است، چنانکـه از دیگـران   نیک
  . ]کندنیکی یاد میبه

  . حاضر آوردن:  .دویدن: رحضْ
دویدن اسب: ضارإح.  
احشـهري شـدن مـردم   : ضارت . :

  . بدویدن اس: . حاضر شدن
دوانیـدن : تحضاراس . :   بـه خـود

  .بازآمدن
  . حاضر آمدن: تحضُّر
هـذا  . اسـپ دونـده  : ضیرٌمحفرس 

و . وِکثیرُ العد: ضیرَةٌو هذه مح فرس 
حایـن  [ضار، و هو من النوادر الیقال م

ــت  ــده اس ــبی دون ــار  آن. اس را محض
  . ]نگویند و از نوادر است

و هـو  . بزرگ از طَـی  قبیلۀ: حاضر
   ار، و حـاجـمرٌ للسکما یقال سام جمع

مقیم به، : بموضع کذا فالن . للحجاج
هو علی المـاء  . يو هو خالف الباد :

وارِد .یاهضَروا المضّار اذا حح و الجمع 
ــالن [ ــی در ف ــت   فالن ــده اس ــا مان ج
او بر سر . باش، خالف بیابان)شهرباش(

. آیندگان آب به: محاضرُ: ج. ]آب است
ـ  : خالف البادیۀ الحاضرَة، نُ و هـی المد
فالن من أهل الحاضرة، . الرِیف القُرَي و

و من أهل البادیـه، و هـو حضَـرِي أو    
  وِيـدشــهرها و شـهرهاي بــزرگ و  [ب

فالنـی  . نزدیک به آب مزرعۀزمین و 
او . نشــین اســتشهرنشــین یــا بیابــان
  . ]شهري یا بیابانی است

حضارِ و : یقال. اينام ستاره: حضارِ
زالوحفانِنُ مل .طْ مـانِ و هما نَجلُعـانِ  ی
هما سهیلٌ للشَـبه  أنـّلَف سهیلٍ فیح قبلَ

) نام دو سـتاره (حضارِ و وزن : گویند[
انـد کـه   آنهـا دو سـتاره  . سوگندسازند
کس سهیل برآیند و هـر  ةپیش از ستار

، سـوگند خـورد کـه    ياز روي همانند
  . ]اندآنها همان سهیل
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تن که به غزو  چهار و پنج: حضیرَة
زردآب که : . راحتریم ج: . روند

  . با بچه بیرون آید از رحم
سؤال و جواب کـردن بـا   : محاضَرَة

. نزدیک حاکم شدن بـا خصـم  : . هم
 :برابري کردن به دویدن با هم .  

= مذ= ج= مفـ. شتران نیکو: حضار
قُــوةً و  ناقـۀ حضـار، اذا جمعـت   . نـث 
ِحألۀً، ر ـوي جةَد  ـیهنگـامی کـه   [رٍ س

وشـرفتاري را بـا هـم داشـته     نیرو و خ
  . ]باشد

عـن  . مقیم شدن به شهري: حضارة
  . حضارة: و عن األصمعی. زیدأبی

ـ . حضُور . حاضـر شـدن  : حضَرَ ـُـ
ضَـرَه  و أححضَرَ الرجـلُ،  . نقیض الغَیبۀ

 :یقال. حضرَ لغۀٌ فیه :حکی الفراء. غیرُه
آن مـرد  [ةٌ حضرَت القاضی الیـوم امـرأَ  

. و دیگري او را حاضر کردحاضر شد، 
الفعل مکسـور را نیـز   فراء حضرَ با عین

امـروز  : گوینـد . دانـد همین معنا میبه
  . ]داور درآمدنزد زنی 

فر را مــردي کــه ســ: رجــل حضــرٌ
  .صالح نباشد

ی الحضَرَ و هـو  تأْیالذي : المحتَضر
در برابــر شهرنشــین، [ي خــالف البــاد

  . ]نشینبیابان
حاللبنُ محتَضَرٌ و مکثیرُ اآلفۀ : ضُور

رُهضُو انّ الجنَّ تَح .حتَضَرٌ فغَـطِّ  اللبنُ م
زده، شیر جن[ضُورةٌ والکُنُف مح. إناءك

زده شـیر جـن  . زنندهیعنی بسیار آسیب
. ات را بپوشـــاناســـت، ســـر کاســـه

  . ]ها جایگاه جن هستندآبریزگاه
» ضُرُونِیح نْأو أعوذُ بِک رب «آیه

و به تـو  «[وء ینُ بسیاطالشَ ي تُصیبنیأ
بـرم اي پروردگـار از اینکـه    پناه مـی 

  . ]»گرد من آیند
ضُوررون: قوم ححاض . و هو مصدر

. ]در اصـل مصـدر اسـت   [فی األصـل  
ضُورشهري به یمن: ح .  

ــرْ  قبیلــۀو . نــام شــهري: تموحضَ
و هما . ]است[رَمی منسوب به وي حضْ

ـال اسعمانِ ج    صـغَّر الصـدرواحـداً و ی 
 ضَـیمنهما، کقولهم حورُمفـالن مـن   . ت

آنها دو اسمند که یک اسم [الحضارِمۀ 
ــت را   ،شــده ــم نخس ــغیر، اس و در تص

فالنی از مردم منسـوب  . مصغّر سازند
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  .]به حضرموت است
و هـی معرفـۀ   . کفتار: حضاجِرُ .حضجر

نّـه  غیر منصرفۀ فی المعرفۀ والنکـرة أل 
اسعلـی بِنْ   م ـۀ الجمـع، أل  لواحـدنّهـم  ی

ــون ــ: یقول ــجوطْ ــب رٌ، و أوب حضَ طُ
ــۀو آن [حضــاجِرُ  غیرمنصــرف  معرف

چه براي معرفه و چه نکره، زیرا است، 
: گوینـد . معناي مفرد دارد و بناي جمع

معنـاي  (مشک فراخ، و مشکهاي فراخ 
مفــرد و بنــاي جمــع بــراي مبالغــه در 

 شـکم  فراخوصف است، چون کفتار را 
  . ])دانستندناپذیر می و سیري

ـ  .حظر ـ  . رحظْ بازداشـتن از  : حظَـرَ ـُـ
خالف اإلباحۀ  ،حرام کردن: . چیزي

: حظَــرَ علیــه. روا و شایسـته شــمردن [
نَعرَ و مجح[ .ححرام: ظُورم .  
جاي شتر و گوسپند کـه از  : حظیرَة

: ظـار تاح. شاخ درخت و چوب سازند
، »المحتَظـرِ هشیمِ ک«آیه. یره ساختنحظ

بکسر الظاء و الفتح علی الفاعـل   يءرِقُ
قلیـلُ  : انّه لنَکد الحظیـرة  .و المفعول به

ــر ــدة. الخی ــ: أبوعبی أُراه سی أمــه م والَ
و . نّه حظَرَهـا عنـده و منَعهـا   حظیرَةً أل

مانند شاخ و «[ی مفعولۀ هی فعیلۀ بمعنَ
، محتظـر در  »سـاز برگ خشک کـوخ 

با ظاء مکسور خوانـده شـده و    آیه هم
فاعـل یـا مفعـول     پایـۀ هم مفتوح، بـر  

: گوید. خیر و خوبی است کماو . بودن
اش را حظیـره   نشانم دادند کـه داریـی  

نامیده چون آن را نزد خود نگه داشـته  
  . ]داشتو از دیگران باز می

: رَةحفْ. زمین کندن: فارتو اح رحفْ .حفر
ك که از کنـده  خا: حفَر. حفَر: ج. کنده

  . بیرون آید
حفَـرَ  نْأحـانَ لـه   : تحفرَ النهـرُ اسی 

  . ]هنگام کندن جوي فرا رسید[
  . گور کنده: حفیر. سم ستور: حافر

رجـع علـی    .اول هر چیزي: حافرَة
جا که آمـده  بازگشت به همان: حافرته

، »دودونَ فـی الحـافرَة  لَمرْ انّا«آیه. بود
ــلم. رنــاي فــی أول أمأ النقــد عنــد : ثَ

. لِ کلمۀي عند أوأقال یعقوب . الحافرَة
ي أتتلوا عنـد الحـافرَة،   القوم فـاقْ  یقَالتْ

ي کـه  (آیا به آغاز«[ا وقَتَعند أول ما الْ
  بازگشــــت داده  )از آنجــــا آمــــدیم

نقد آن است که تـا گفتـی   . »شویممی
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قوم به هـم  . خریدم بهایش را بپردازي
غـاز بـه کشـتار    رسیدند و از همـان آ 

  . ]پرداختند
ــأح هــرَ الم ــاء و اإلررُ لإلثْفَ ــاع و ن ب

ــروحِ ــت: القُ ــع اذا ذهب ــعه و طل واضر 
اسب افتاد و دندانهاي پیش کره[ها غیرُ

  . ]دندانهاي دیگر برآورد
 ما حاملٌ. الغر کردن: حفَرَ ـِـ. رحفْ

ـ  ا و الحملُ یحالّ ا الناقـۀ فانّهـا   فرُهـا الّ
هیچ بارداري نیسـت جـز   [علیه  تَسمنُ

آنکـه بــارش او را الغـر گردانــد جــز   
زمـین  : . ]شتر کـه فربـه گـردد   ماده

: یعقوب. تباه شدن بن دندان: . کندن
فَم  أصبح. هو سالقٌ فی أُصول األسنان

-پوسـته آن پوسته: گوید[محفُوراً  فالنٍ

بن دندانهاي . هایی است در بن دندانها
  . ]وخ گرفتفالنی زرد شد و ش

ــر فــی . بــن دنــدانخــوردگی : حفَ
 ـرَتففَرٌ، و قد حنانه حأُ  . أسدو هـو أر

بن دندانهایش خـوردگی دارد،  [اللغتین 
این کلمه بـا  . شده استو خورده و تباه

الفعل مکسـور نسـبت بـه مفتـوح     عین
  . گیاهی: حفْرَي. ]ناشیواتر است

 حقُـرَ . حقارة. خوار و خُرد: حقیر .حقر
  . مص: ـُـ

ــر  ـــ[حقْ ــرَ ـِ . خــرد شــمردن: ]حقَ
تتحقاراحکک: قار و اس .  

. خوارنمودن نفـس خـود را  : تَحاقُر
خـود را  [تَصاغَرَت : حاقَرَت الیه نفسهتَ

  . ]در برابرش خوار و کوچک نمود
  . خرد داشتن: تَحقیر

حقَّراترُ : مغائخوارشدگان[ص[ .  
حقارت: قَرَةمهذا األمرُ. ح   بـک :
  . ]خواري توست مایۀاین کار [حقارةٌ 

داشـتن تـا بـه    غله نگـه : کاراحت .حکر
  .گرانی فروشد

  . انبارداري: حکْرَة
و  راراحمــ. ســرخی: حمــرَة .حمــر

مـ . سرخ شدن: یراراح ماح مـاررَّ و اح :
نّـه  و انّما جاز إدغـام احمـار أل  . بمعنًی

الرُبـاعی   لیس بملْحقٍ، ولو کان له فـی 
إدغامـه کمـا الیجـوز     زمثالٌ لمـا جـا  

قاً باحرنْجم حلْا کان مسس لمإدغام اقْعنْ
ــق  [ لْحــرا م ادغــام احمــار رواســت زی

 اينیست، و اگر در وزن رباعی نمونه
ادغامش ) که به آن ملحق شود(داشت 
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، چنانکـه  )گفتند احماررو می(روا نبود
روا نیسـت، زیـرا   ادغام اقعنسس نیـز  

  . ]ملحق به احرنجم است
ــرُ مــرســرخ: أح : . أحــامرُ: ج. ت

: أحمـرانِ  .حمرٌ: ج. نث: حمراء. سرخ
  . گوشت و می

راءمم: حجرَة: ج. عقـومی از  : أحام
موت أحمـرُ و  . عجم که به کوفه بودند

: ةٌ وطْـأَ . سخت ]مرگ و سال[: سنۀٌ
: حـدیث . دارِسـۀ : ة دهماءوطْأَ. جدیدة

ــ ــرَّ الب مــا اذا اح ــا برســول یأْس اتَّقَکنّ ن
ــد[ )ص(اهللا ــه  . راه پرآمدوش ــی ک راه

ــانه ــد  نش ــه باش ــان رفت ــایش از می . ه
سـختی   )تنـور (چـون  ) :حضرت علـی (

افروخت، بـه پیـامبر پنـاه    جنگ بر می
ــود و : یقــال. بــردیممــی بــه األس ــملع

شـد  سیاه و سـپید از آن آگـاه   : األحمرُ
أحمـر در اینجـا   . همه آن را دریافتنـد (

و منه قیل لعائشـۀَ حمیـراء   . یعنی سپید
  . ]لفَرْط بیاضها

رُ ثمودمو . لقب مردي از ثمـود : أح
اسه قُدار، و هو عاقع(رُ ناقـۀِ صـالح  م (
ــدار [ ــامش قُ ــالف(ن ــد س ــود،  )فرزن   ب

  . ]شتر صالح پیامبرماده ةکنندپی
ـ  ةخر و گور: حمار حمـر،  : ج. رخ

ــر، أح ــرات، حمی مــرَة ح ــر و [م مو ح
ممورحمو ح ة .]وراءمارخـر مـاده : ح .
 :سنگ گرداگرد حوض . :  سـنگ

ملـخ  : قَبـانَ  حمـار . صـیاد  خانـۀ گرد 
ـ م. سرخ و ایـن  . أکْفَـرُ مـن حمـارٍ   : لثَ

فرزنـدانش بـه   [مردي بود از عاد کـه  
کـافر شـد، و    ]اي درگذشتند وصاعقه

رکه بـر وي بگذشـتی او را بـه کفـر     ه
دعوت کردي و اگـر اجابـت نکـردي    

کـرده  دو سنگ برپاي: حمارانِ. بکشتی
که عرب بـر وي پنیـر و لـوز خشـک     

  .کنند
برپاي کرده کـه   دو سنگ: حمارانِ

  .عرب بر وي پنیر و لوز خشک کنند
  . گورخر: یحمور

ـ . نـام مـردي  : توبۀُ بن الحمیـرِ  نُاب 
مرَةلسانِ الح :أحد العربِ خُطَباء .  
. ]اي گنجشکگونه[ژورك : حمرَة

ــرَة مــرات و : ج. کــک: ح مــرٌ و ح مح
  . حمرٌ

مثــل . حمـارة : ج. خربنـده : حمـار 
  . و بغّالَۀ، و جمال و جمالَۀ بغّال
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و ملقـب  [گروهی از مردم : محمرَة
خُرَّمیـۀ، گروهـی از پیـروان بابـک     به 

. ، مخالف مبیضَۀ، یعنی سـپید ]دینخرم
  .نام شهري: أُحامرُ

ةُ القَیمارو قـد  . سـختی گرمـا  : ظح
گاه در شـعر حمـارة   [فَّف فی الشعر یخ

  . حمار، علی فَعالل: ج. ]القیظ گویند
  . ]محامرُ: ج[پاالنی  اسب: محمر
ـ  . حمر دوال پیراسـتن و  : حمـرَ ـُـ

  . را پوست باز کردن گوسپند
  . دوال بند زین: حمیر و حمیرَة

مـنْ  . اي از یمـن پـدر قبیلـه  : حمیرٌ
ــارِ ــ دخَــلَ ظَف مــم بکــالم أرَ، ح ي تکلَّ

و هو أمـرٌ،   رِبالخَ مخْرَجفأُخْرِج . حمیرٍ
ه به ظَفار درآمـد  کسی ک[ مرْي فلیحأ

ر سخن گویـد باید به زبان حیجملـه  . م
  . ]معناي امر به را خبري گفته است و

ناگوار شدن سـتور  : حمرَ ـَـ. حمر
بـاران  : غیـث حمـرٌّ  . از جو و جـز آن 

  . سخت درشت
 کمانچـۀ : . اطاق ةکنگر: حنیرَة .حنر
  . زدن زنانپنبه

ــر ــر و حنْزَقْــرَة ح .حنزق کوتــاه : نْزَقْ

النون اذا کانت ثانیـۀً  : سیبویه .نکوهیده
نون اگر [ تا بثَبساکنۀ التُجعل زائدة الّ

حرف دوم کلمه و سـاکن باشـد زائـده    
  . ]نیست، مگر آنکه دلیلی داشته باشد

ــور ــو .ح ــؤُورح ـ . ر و ح ــ ــار ـُ : ح
حـار بعـد مـا    . کم شدن: . بازگشتن

ر، . کارر بعد الکَووي أنعوذ باهللا من الح
پس از اینکـه  [من النُقْصان بعد الزیادة 

بـریم بـه   پناه مـی  .تند رفت، بازگشت
ــی  ــود پــس از فراوان ــد از کمب . خداون

ور . بازگشت و گشـودگی : رالحالکَـو :
حـار عمامتَـه،   . بستن و درست کـردن 

ــا ــرد و   : أي حلَّه ــاز ک ــتارش را ب دس
کار علیه عمامـتَه، أي سواها و . گشود
دستارش را درست کـرد و بـاز   : شَدها
: »لَـن یحـور  انّـه ظَـنَّ أنْ   «آیه . بست

  کـــه ســـوي مـــا بـــاز گمـــان دارد «
) ص(این سـخن از پیـامبر  . »گرددنمی

بــریم بــه خداونــد از پنــاه مــی: اســت
ــس از    ــار پ ــونی ک ــت و واژگ برگش

  . ]استواري و پایداري آن
جمع ورراء  حور[حوثَـل . ]و أحم :

ي نُقْصانٌ فی نقصـانٍ  أحور فی محارةٍ، 
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ــ ــدبِرُ رَیضْ ــان أمــرُه ی ب للرجــل اذا ک
ــا[ ــاهش در ک ــار. هشک ــن را درب ة ای

د که کـارش بـه کـاهش و    گوینمردي 
ــور . هالکــی:  .]کمبــود کشــد و الح

طَحنَـت الطاحنَـۀُ    :یضا اسم من قولکأ
تشیئاً من أشیئاً،  فما أحار تدي ما ر

حـور نیـز اسـم اسـت از ایـن      [الدقیق 
آسیاب دانـه را آرد کـرد ولـی    : سخن

  . ]آردي پس نداد
. اسـتخوانین  حقـۀ صدف و : محارة

 :نَـک، و  . کام ستورةُ الححارو هو م
و آن کمـی  [هو فُویق موضع التَحنیک 

. بازگشـت : . ]باالتر از زنخ اوسـت 
بازگشـت  [عنـا  ي مرجِأمحارنا للقُبور، 

  . پیوند کتف: . ]ما به گورهاست
پوسـتها کـه سـلّه را در وي    : حور

سپیدي سخت : . یکی: حورة. گیرند
سیاهی سخت سیاه شدن چشم  سپید و

. مـص . اررحوِإ. نع: أحور و حوراء. را
 :بوعمروأ. سپید شدن چیزي : روالح

الظبـاء و   ینِد العینُ کلُّها مثل أعوسنْ تَأ
آدم حـور، و انّمـا   البقر، و لیس فی بنی

حور العینِ تشبیهاً بالظباء و  قیل للنساء
 همـۀ اسـت کـه    حور آن: گوید[البقر 

چشم سیاه شود مانند چشمان آهـوان و  
گاو، و این در چشم انسـان نیسـت، و   
به زنان نیـز کـه حـورالعین گوینـد از     

بـه   دن چشـم آنهاسـت  روي مانند کـر 
  . ]چشم آهو و گاو

داغ : . سپید کردن جامـه : تَحویر
: . کــردن گرداگــرد چشــم شــتر   

نان تـا در خاکسـتر    برگردانیدن خمیر
  . نهند

. دهنـده  یـاري : . گـازر : ارِيحو
 ابــنُ رُیــالزُب: )ص(قــال النبــی :حـدیث 

زبیر : پیامبر[عمتی و حوارِي من أُمتی 
ــتم عمــه زاده و یــاور مــن در میــان ام
). ع(اصحاب عیسـی : حواریون. ]است

لب اتوارِیالح هنَّو قیل للنساءیاض .  
ــور ــتاره : أح ــام س ــد ن اي و گوین

ـ . مشتري  یشقیـل مـایع  : السـکیت  ناب
  ،روي مـا أبـأحـ یعــیش بع : گوینــد[ لٍقْ

  . ]ه نیستناش خردمندازندگی
رِيوسپید نازك: أح .  
یضـاً مـا   أو هو . آرد سپید: حواري
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بیضْـته  : ورحورتُه فاح. عامبیض من الطَ
یضة. فــابرــوحفْنَــۀ المــۀ : و الج المبیضَ

آن را . که سپید سـازند م گندآنچه از [
دیـگ  . سپید کردم، آن هـم سـپید شـد   

  . ]سپیدشده
کَـیٍّ  حجرْحولَها بِ: حور عینَ بعیرك

  . ]گرداگرد چشم شترت را داغ کن[
 زَةَ بـالمالخُب روهـا و  حر، اذا أداروح

بــا  نـان را [ها فـی الملَّـۀ   ضَـع هـا لی هیأَ
 پهن و گرد کرد و آماده سـاخت  وردنه

  . ]گذارد) تنور(تا در آتش 
ــور حــۀوردنــه، [دســورده : م  چوب

قرقـره،  [دلو که بکره  چرخۀ: . ]نانبا
  .بر وي گردد ]ماسوره

شترکرّه که از شیر باز نشـده  : حوار
. آنچه از شیر باز شـده : باشد، و فَصیل

  . حیرانٌ و أحوِرةٌ: ج
  . جایی به شام: حورانُ
  . یگر راپاسخ دادن یکد: محاورة
تُه فمـا  لَّمکَ. جواب باز دادن: إحارة

ال  ورةً، وأحــار الــی حــوِیراً، و ال محــ
با او سخن گفـتم،  [جواباً ما رد : حواراً

  . ]ولی پاسخی به من نداد

پاسـخگویی بـه   [تجـاوب  : اورحتَ
  .]یکدیگر

  . گفتن خواستن: استحارة
  . هالك و کاسد: حائرٌ بائرٌ

ـ . ر و حیرَةحی .حیر سرگشـته  : حار ـَـ
  .شدن

  .حیاري: ج. سرگشته: حیرانُ
  . سرگشته کردن: تَحییر
ــر سرگشــته شــدن: تحی . : گــرد

  . برگشتن آب
. حیرانٌ و حورانٌ: ج. گردآب: حائر

شد کار که هیچ بیرونآن: بائرٌ رجل 
  . خود نداند
أُسـتُحیرَ  . گواریدن شراب: ارةاستح
شــگوار شــدومــی خ: مــج ،الشــراب .

ــتحار المکــانُ بالمــاء، و تَ اســرَح اذا : ی
  . آب در آنجا گرد آمد: امتَلَأَ

سحاب ثقیل متردد لـیس  : مستَحیر
تَس در (ابـر سـنگینی کـه    [وقُه له ریح

آنکه بادي آن آمدوشد کند بی )آسمان
  .]را براند
و منـه الحیـرُ   . ماننـد حظیـرة  : حیر
  . ءبکَرْبال
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. نزدیــک کوفــهشــهري بــه: حیــرَة
ــرِي علــی . کــک: حــارِي. منســـ: حی

ال . غیرقیاس، کـانَّهم قلبـوا الیـاء ألفـا    
دهرٍ، آت یرِيح أیکنیـز  [داً ي أب حاري

شـده بـرخالف   بنامنسوب بـه حیـره و   
هرگـز   .یاء به الـف با قلب قیاس است، 

حیرَ الدهرِ و حیرِي . نزدت نخواهم آمد
رٍدکک: ه[ .  

   فصل الخاء

ــر ــ .خب ــه: رخَب ــزرگتوش   : . دان ب
  .شتر شیرناكماده

: لیس الخَبرُ کالمعاینَۀِ[آگاهی : خَبر
گویند این (شنیدن کی بود مانند دیدن 

ــامبر   ــار پی ــتین ب ــخن را نخس ) ص(س
  .)]فرموده است

  .آگاه کردن: بیرخْبار و تَخْإ
ر. خبر پرسیدن: تخباراسکک: تَخَب. 
 :با خبر شدن .  

و هو خالف . جاي خبر دادن: مخْبرْ
رَة. رظَنْالمخْبرَة و مخْبکک: م .  

راءخَب زمـین همـوار کـه در    : أرض
خَبارِي و خَبـاري،  : ج. وي سدر روید

: خَبـراوات . مثل صحارِي و صـحاري 
  .کک

. سدرناك شدن زمین: خَبِرَ ــَ. خَبر
راءزمـین نـرم   : بـار خَ. نـع : خَبِرٌ و خَب

  . ناكسوراخ
ـ . خُبر ـ  . دانسـتن : خَبِرَ ـَـ ـنْ أینَم 

ـ لي منْ أین عأاألمر؟  خَبرت هذا ؟ مت
. ]چگونــه از ایــن کــار آگــاه شــدي؟[

: یقـال [آزمـودن  : ـُـخَبرَ . . ا: الخُبر
منه حالٌ ي یظْهرُ لک أجوفه، خُبرُه فی 

منگـر انـدر روي و از   : الفـه خباطنُه ب
  .]از درون آن بجو اسرار آنبازار آن، 
و . کشـاورز : . آگاه و دانـا : خَبِیر

دادن زمـین  [ي المزارعۀ أمنه المخابرَة، 
ــرفتن    ــر گ ــاورزي در براب ــراي کش ب

ــار آن ــر و ب ــات: . ]بخشــی از ب : نب
الخَبِیرَتَخْنَس بـ  نَقْ: ل  هطَع النبـات و نأکُلُ
. ]مخوریو تازه را چیده و می گیاه تر[
 :پشم .حتّی اذا ما طالَ : مقال ابوالنَج

تـا  : گویـد [ي من وبرِها أمن خَبِیرِها، 
کفک : . ]آن زمان که پشم آن برآید

  . دهان شتر
ببـار اخْ. آزمایش: رَةخآزمـودن : ت .

صرَ الخُبقَ الخَبآزمـون آگـاهی را   [رُ د
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  . ]راست و استوار داشت
وجد الناس رْخْاتمـردم  [: هـم لَتَقْ ب

 گیـري  تا دشمن يزماآ ]را چنین یافتم
اخْبرْ نَقْلَه، أي وجدت الناس : لساندر [

   .]اذا خَبرْتَهم قَلَیتَهم
جـایی  : برُخَی. جایی به شام: خابور
  .به حجاز

بهـره از گوشـت یـا مـاهی    : رَةخُب .
ـ تَخَبرُوا خُب: أبوعبید ا شـاةً  تَرَورَةً، اذا اشْ
ــذَبحو ــموا لَحها و اقْف ــا تَس ــد[مه : گوی

ــرده و     ــح ک ــده و ذب ــفندي خری گوس
  . ]گوشتش را میان خود بخش کردند

ـ  . رخَتْ .ختر : خَتّـار . فـریفتن : خَتَـرَ ـِـ
  . فریبنده

آنچه بر یک حال نباشد : تَعورخَی .ختعر
: . غـول : . چون سراب و جـز آن 

  . سختی: . گرگ
: رةخُثـا . مائـده  ةباقیمانـد : خُثـار  .خثر
  . کک

پـس از  [رخت قوم  ةباقیماند: خَنَثر
  . ]کوچ

دفزك شدن شیر و جغرات : خُثُورة
ستبر شـدن شـیر و ماسـت    [گشتن آن 

خَثَـرَ  . و هـی نقـیض الرِقَّـۀ   . ]شدن آن
خَثُر بالضم لغـۀٌ فیـه   : الفراء. ثُرُاللبنُ یخْ

یضـاً  أ قلیلۀ و سمع الکسـائی بالکسـر  
ر شـی . آن ضد نرمـی و نـازکی اسـت   [

گاه خثُـر هـم گوینـد و    : فراء. ستبر شد
: . ]ثــر نیــز شــنیده اســتکســائی خَ

 خَثَـرَ . مقیم بودن به جایی: . آمیختن
ـ  : فالنٌ مـع   رُجأقام فی الحی و لـم یخْ

. تَلَطَتاخْ: سهنَفْ خَثَرَت. القوم الی المیرَة
ـ قوم خُثَراء األنْ : رَي األنفـس فُسِ و خُثْ

ماند و با قوم براي  در قبیله[مختلطون 
ــت  ــرون نرف ــار بی . خــوراك و خواروب

  قــوم . دلــش شــورید و بــه هــم خــورد
  .]شوریدهدل

فسـرانیدم مسـکه را   : دت الزُبثَرْأخْ
رِي ما یـد : مثَل. یعنی ناگداخته گذاشتم

) شـیر را (دانـد  نمـی [ثرُ أم یذیب یخْ أ
را سـخن  ایـن  (بجوشاند یـا نجوشـاند   

  .)]گویند هنگام آشفتگی کار
  . شیر بیشۀ: . پرده: رخد .خدر

  . نشینزن پرده: مخَدرة
رشیر در بیشه: لیث خاد .  

مقیم بودن مرد در اهل خود : دارخْإ
خود و بـاز در آشـیان    بیشۀو شیر در 
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  . خود
ــد ــه: رةخُ ــنهم قبیل اي از انصــار، م

  .رِيبوسعید الخُدأ
شب تاریک: خُدارِي . :ابر سیاه .

 عقاب .  
خـواب  : . بـاران : خَدر ـَـ. خَدر

: خـادر . سستی انـدام : . رفتگی پاي
  . مرد سست و کاهل

رةٌ . روز نمناك: یوم خَدرلیلۀ خَـد :
لَمـه المطَـرُ   أظْ: در الیومو منه أخْ. کک

  . ]روز از باران تاریک شد[
الظَب رخَدعن القَخَتَ: ی لَّفآهو [یع ط
  . گورخر: درِيأخْ. ]تاداز گله جدا اف

ـ . یرخَرِ .خرر . آواز کـردن آب : خَرَّ ـِـ
 :   ج. جاي همـوار میـان دو بلنـدي :

  . أخرَّة
. بـه روي درافتـادن  : خَرَّ ـِـ. خُرُور

 :آواز کردن در خواب .  
  . انداختن دست به شمشیر: رارخْإ

ــرةخَرْ ــه و : خَـ آواز گلـــوي خفتـ
 خَـرَ خَـرَّ عنـد النـوم و خَرْ   . کـرده  خبه

ـ : خَرَ بطنُهتَخَرْ. بمعنًی مـع   طرباذا اضْ
شـکمش  . در خواب خرخر کـرد [العظَم 

از  .ا بزرگـی شـوریده و آشـفته شـد    ب
اضْطَرَب بطْنُه مـن  : اند الغري هم گفته

  . ]الهزال
  بـن : . آسـیاب [ گلوي آسیا: خُرّ
. شده از سـیل  زمین شکافته: . گوش

کلمـه   أبوحنیفه ایـن . أخْرار و خرَرة: ج
  . ]خر: داند را فارسی می

. تنگـی و خُـردي چشـم   : خَـزَر  .خزر
یکونَ االنسانُ  نْأو یقال هو . نع: زَرأخْ
و گویند آن چنان [خرِها نّه ینظُر بمؤْأک

چشـم   گوشـۀ است که گویی انسان با 
  . گروهی از مردم: . ]نگردمی

اذا ضَیقَ جفنَه لیحدد : تَخازر الرجلُ
پلـک  [، کقولک تَعامی و تَجاهـلَ  رَظَالنَ

  . ]چشمش را تنگ کرد تا تیز بنگرد
  . مازهدرد پشت: خُزَرة

  . یهنوعی از قلْ: خَزِیر و خَزِیرَة
: ج. نـام جـایی  : . خوك: زیرخنْ

  .خَنازیر
ریشی کـه برگـردن و گلـو    : خَنازِیر

  . برآید مردم را
درخت نی و بیخ نی که از : زُرانخَی
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  . خَیازِر: ج. ازندوي بن نیزه س
کّان : زُرانَۀخَیسکّان کشتی[الس[.   
خَیي و خَويزَررنوعی از رفتار: ز .  
زیـان  : خَسرَ ـَـ. رانر و خُسخُس .خسر
یقـال  . قـان ق و فُرْو هو مثل فُرْ. کردن

قد خَسرَ «آیه. خَسرَ فی البیع و خَسرَ به
لشـیء  ت اخَسرْ. »الّذینَ کَذَّبوا بلقاء اهللا

ـ : تُهسرْو أخْ ـئُکم   «آیـه . تُهنَقَصهـل نُنَب
در خریدوفروش [ »ماالًسرِینَ أعباألخْ

زیان کرد، و آن چیز را تبـاه سـاخت و   
ــرد براســتی کســانی کــه «. از میــان ب

دیدار خداوند را دروغ انگاشتند زیـان  
آن چیـز را کـم   . »کرده و گمراه شدند

ــردم ــه   «. ک ــما را ب ــانم ش ــا بیاگاه آی
  .]»؟در کردار) ها(ن یارترزیانک
  . هالك کردن: سیرتَخْ

. هالکی و گمراهی: خَسار و خَسارة
رَيخَیـیر . کـک : سال . هالکیهـا : خَناس

  . واحد لَه
خوان،  طعام بر ةباقیماند: خُشارة .خشر
چه ماند از هر چیز که آن به کـار  و هر
خَشَـرَ  . خَشْـر  .مردم فرومایه: . نیاید

  . مص: ـِـ

: خاصــرَة. میـان مــردم : رصــخَ .خصـر 
  . تهیگاه
مخَصـرُ  . میان باریک: ح مخَصرٌکَشْ
یمفرورفتگی کف [که اخمص آن: نِالقَد
. او به زمین نرسد از باریکی پاي ]پاي

  . کک: مخَصرَة
ـ  . خَصر سـرما و سـرما   : خَصـرَ ـَـ

آب : ماء خَصرٌ. یافتن و سردشدن روز
: منـا صـرَ یو یـدي و خَ  خَصـرَت . سرد

دستم سـرد شـد و روز مـا    [ده تَد برْاشْ
  . ]سرد شد

  . خَناصر: ج. انگشت خرد: صرخنْ
  . نام شهري به شام: خُناصرَة

  . تازیانه و عصا و جز آن: صرَةمخْ
دو کـس از دو راه رفـتن   : مخاصرَة

  . تا به هم باز پیش آیند
  . دستهاي یکدیگر گرفتن: تَخاصر

ــردن ســخن، و : اخْتصــار ــاه ک کوت
تـرین راه  نزدیک[نزدیکتر راه درآمدن 

  . ]را پیمودن
رنگـی  تیـره : . سـبزي : خُضْرَة .خضر

فَــرَس أخْضَـرُ، و هــو الــدیزَج  . سـتور 
ــب تیــره [ در مــردم : . ]رنــگاس
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ــدمگونی ــود  . گن وا األســم ــا س و ربم
، أي خَضْراوانِ، »مدهامتانِ«آیه. أخْضَرَ
یضْرِبان الـی السـواد مـن شـدة     ألنَّهما 
 گـاه هـم رنـگ تیـره را اخضـر      [الرِي

، »فـام سبز سـیه ) دو بهشت(«. نامیدند
ــیرابی   ــه از س ــگ، ک ــی کبودرن و یعن

و . ]زننـد  بسیار به تیرگی میسرسبزي 
سمیت قُرَي العراق سواداً لکثْرة شجرِها 

شهرهاي عـراق را بـه دلیـل درختـان     [
کبودي : . اندیدهبسیار آنها سواد نام

سرزنش هـو أخْضَـرُ   : . رنگ آسمان
ــأَمهم  ــاسِ، أي ألْ ــزاوارترین : الن او س

  .]مردم به سرزنش شدن است
سـبز شـدن   : ضیضـار ضرار و اخْاخْ

ــو    [ ــرَ، فه ــیء و اخْضَوضَ ــرَّ الش اخْضَ
  ]. خَضرٌ

  . سبز کردن: تَخْضیر
لشـکري  : کَتیبۀٌ . آسمان: خَضْراء

باشـد خـود را از   که در آهـن گرفتـه   
: ایاکم و خَضْراء الـدمنِ : حدیث. سالح

ــا   [ ــته بـ ــبزي رسـ ــد از سـ بپرهیزیـ
  یعنـی زن بـا جمـال کـه     ] هـا  خاکروبه

چـه در  اصل و بدنژاد باشـد، کـه هر  بی
برآید از نبات و گل آن بـري  خاکروبه 

ــد  ــولُ [نده ــرَّ رس ــه  اهللا   م ــی کَتیبت ف
پیامبر خدا با لشـگر گـرانش   : الخَضْراء

. یـان هـر چیـز   نب: کلِّ شیء . تگذش
 : ــب ــیم و خص ــال. نَع ــاد اهللاُ : یق أب

خَضْراءهم و غَضْـراءهم، أي خصـبهم و   
خداونـد  : خیرَهم، و بهجتَهم و حسـنَهم 

شان نعمت و دارایی و سرور و زیبایی
  . ]را نابود کناد

آن سـبز   ةخرمابن که غور: خَضیرَة
  .بریزد

ــار ــبز درودن: اخْتضـ ــف سـ . علـ
گیـاه را سـبز و تـازه    [تَضَرْت الکَلَأَ اخْ

: اخْتَضَرَ فـالنٌ . جوان مردن: . ]چیدم
اذا مات شاباً غَضّاً، و کان فتْیانٌ یقولون 

أي بنی  :، فیقولأجزَرت یا شیخُ :لشیخٍ
ي تَموتون شُباناً، و قـد  أو تُخْتَضَرُون، 

فالنـی جـوان و   [مرَّ فی فصـل الجـیم   
بار جوانـانی چنـد بـه    یک. نورس مرد

: گفـت . اي پیر بریدي: پیرمردي گفتند
بله فرزندانم،و شما نیـز بریـده شـوید،    

  . ]یعنی جوانمرگ شوید
ــا: خُضــارة ــۀ ال. دری ــی معرف  و ه

معرفه [تقول هذا خُضارةُ طامیاً . تُجرَي
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ایـن  : گـویی  مـی  .است و غیرمنصـرف 
  . ]دریایی است بزرگ

مرغــی اســت کــه او را : خُضــارِي
  . کشت سبز: خُضَّاري. أخْیل نیز گویند

  . نورس ةتر: . شیر با آب: خَضار
 سـبز نارسـیده بـر    ةمیـو : مخاضَرَة

از [هِـی عنـه   نْو هو م. درخت فروختن
  . ]آن بازداشته شده است

نـام نبـی یـا ولـی :     . سبز: خَضرٌ
مثال کَبِد و کبد، و . کک: خضْرٌ. معروف

ــح لُ أفْصــه. األو ــا«آی ــه  فَأَخْرَجن من
یراد به األخْضَر،  :قال األخفش. »خَضراً

و . أرِنیها نَمرَةً أُرِکَها مطرَةً: کقول العرب
ي هـدراً  أیقال ذَهب دمه خضْراً مضْراً، 

. »ايپس برون آوردیم از آن سـبزه «[
مــراد از خَضــر أخْضَــر اســت، : اخفــش

ون تـو آن را چـ  : تازیان گفتۀمانند این 
) مانند پوست پلنـگ (تکه ابرهاي تکه

به من بنما، من آن را چون باران به تو 
 خونش تباه شـد : و گویند. خواهم نمود

آن را : أخَذَه خَضـراً . و به رایگان رفت
هو لک خَضـراً  . بها و رایگان گرفت بی

ــراً ضــاً : م ــاً مرِیئ ــوش: هنیئ ــان و  ن ج

ـ : خَضْراً لک و مضْراً. گوارایت باد قْیاً س
خداونـد سـیرابت کنـد و    : ک و رعیاًل

  . ]نگهدارت باد
به هالك نزدیک : خَطَرَ ـِـ. خَطَر .خطر
و هـو  . آنچه گرو بدان بندند: . شدن

و هذا خَطَـرٌ  . السبقُ الذي یتَراهن علیه
آن [ي مثلُـه فـی القَـدر    ألهذا و خَطیرٌ، 

اي اســت کــه در آن گــرو   مســابقه
: . ]آن اسـت  تبۀرو این هـم . گذارند

  .قدر و منزلت
بـر  : . در خطـر افتـادن  : مخاطَرَة

خـاطَرَ بنفْسـه و   . مال خود گرو بستن
براي (خود را [خاطَرَه بکذا و علی کذا 

. به خطر افکنـد ) رسیدن به فرمانروایی
  . ]با او بر سر آن گرو بست

بلندقدر : خَطُرَ ـُـ. خَطارة و خُطُورة
مرد با قدر و : رخَطی. و بلندمنزلت شدن

  . منزلت
. گیاهی که بدان خضاب کنند: خطْر

 :شیر با آب . :شتران بسیار .  
ـ [خَطْر و خَطَران  دم زدن : ]خَطَرَ ـِـ

جنبیـدن  : . شتر وقتی که مست باشد
: . ]نیزه پر جنـبش [طّار رمح خَ. نیزه

ي أرجل خَطّـار بـالرُمحِ،   . کردن اهتزاز
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ــان ــرُ . طَع ــرانُ ال ــه و : محِخَطَ فاعتار
الـدهرُ خَطَرانَـه،    خَطَرَ. انْخفاضُه للطعن

ــرَب ضَــرَبانَه     ــال ضَ ــا یق ــرد [کم   م
باال و پایین رفتن نیزه براي . زنندهنیزه

ــم زدنز ــیب  . خ ــراز و نش ــار ف روزگ
  . ]یافت

گذشتن اندیشه به : خَطَرَ ـُـ. خُطُور
آن چیز به دلـم  [خَطَرَ الشیء ببالی . دل

  . ]گذشت
. اندیشـه در دل گردانیـدن  : طـار خْإ
 :گرو در میان نهـادن مال خود را به .

  .نام اسبی: خَطّار
بدرقه و نگاهبـان  : ]خَفَرَ ـِـ[خَفْر  .خفر

 اش در پناه خـود بدرقـه  [خَفَرْتُه . شدن
  . نع: خَفیر. ]کردم

: . نگـاه داشـتن کسـی را   : تَخْفیر
  . شرمنده کردن

ــر بدرقــه : . شــدنشــرمگین: خَفَ
  . خواستن

. عهد شکستن و غدر کـردن : خْفارإ
 :با کسی بدرقه فرستادن .  

ــرَة ــان: خُفْ ــد و پیم ــارة و خُ. عه ف
  . وفا کردن به عهد: . کک: خفارة

ـ  . خَفَر شـرم و شـرمگین   : خَفـرَ ـَـ
ــدن ــرَةٌ . ش ــرَةٌ و متَخَفِّ ــک : خَف زن نی

  . گیاهی: خافُور. شرمگین
  . سکَّرمثال . نخود و گشنیز: خُلَّر .خلر
ـ  .خَمر .خمر خمیـر  : . مـی : خَمرَ ـُـ

نهـان  : . کردن و مایه کردن در خمیر
ي أخَمرَ فالن شـهادتَه،  . داشتن گواهی

ــا  ــواهی[کَتَمه ــی گ ــان فالن اش را پنه
ــاخت ــرم: . ]س ــتنش ــرْت . داش خَم
از آن مـرد شـرم   [ي استَحییتُه أالرجلَ، 

  . ]داشتم
رْفرَةٌ صمی خالص: خَم .  

خَمرَةٌ و خَمرٌ و خُمور، مثل تَمرَةٍ و 
ـ : تَمر و تُمورٍ مـا عنـد فـالنٍ    . ج= مفـ

شَـرٌّ و ال خَیـرٌ    ي الأخَـلٌّ،   خَمرٌ و ال
  . ]فالنی نه بدي دارد و نه خوبی[

ـ : خمیر مدـ خَ نُم ـ [ رٍم دائـ الخَ م رِم :
  . ]نوش پیوسته باده
ــاقی مســتی در ســر: خُمــار : . ب
النـاس و   دخَـلَ فـی   . ردمانبوهی م

  . ي فی غَمارِهمأخَمارِهم، 
  . ]مست[الذي به خُمار : مخْمور
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ــرٌ رجــل خَم : ــداء   الــذي خــامرَه ال
  . که بیماریی بـه وي رسـیده باشـد   آن[

  . ]زده و خمارآلودمی
. از برگ خرما بافتـه  ةسجاد: خُمرَة

 : گلگونه، غـازه [گلغونه[ . : مایـۀ 
که در وي خمر یا جز خَنور : . خمیر

  . آن ریزند
معجـر  : اخْتمـار . معجر زنان: خمار

: مثَل. انّها لَحسنَۀُ الخمرَة. برافکندن زن
آن زن بسیار [انّ العوانَ ال تُعلَّم الخمرَةَ 

. پوشـد زیبا روسري و شال برخود مـی 
میانسال را روسـري بـر سـرکردن     زن

ــد نمــی ــارســخن ایــن (آموزن  ةرا درب
  . )]آورند میان آگاه و آزموده انس

پوشـش از هـر چیـز چـون     : خَمر
تـوده و  سقف یا کوه یا وادي و ریـگ 

خَمـرَ  . . انبوهی مـردم : . مانند آن
ي أخَمـرَ عنِّـی الخَبـرُ،    . نهان شدن: ـَـ

یرَ عنِّی فالنٌ، . خَفي أخَمخبر [ي تَوار
فالنـی روي خـود از   . از من نهان شـد 

  . ]من نهان کرد
. الخَمـرِ  اذا کـان کثیـرُ  : مکانٌ خَمرٌ

هو یدب له الضَـراء و یمشـی لـه    : مثَل

یضْرَب لمن عاش مـع صـاحبه   . الخَمرَ
  او . جــاي پــر درخــت[بغَــدرٍ و خــداع 

  نرمــی در میــان درختــان انبــوه راه بــه
و خود را از دوسـتش پنهـان   (رود می
کسـی   ةرا دربـار  سـخن  این). داردمی

  . ]که با دوستش نیرنگ بازد دگوین
ناك پوشش: . پنهان داشتن: خْمارإ

  . شدن زمین
الطیـبِ،  خَمرَةَ وجدت . بوي: خَمرَة

بـــوي آن خوشــــبو را  [ي رِیحـــه  أ
  . ]دریافتم

  . پوشانیدن چیزي: تَخْمیر
پیوسـته  : . آمیختن با هم: مخَمرَة

یقــال . در خانــه بــودن و نهــان بــودن
ي اسـتَترِي  أي أُم عـامرٍ،  خامرِ: للضَبع

ات بمـان و  در النـه  :به کفتار گوینـد [
  . ]پنهان شو اي کفتار

استخمرَ . به بندگی گرفتن: استخمار
و منـه حـدیث   . ي استعبدهأفالناً،  فالنٌ
من استخمرَ قَوماً أولُهـم أحـرار،   : معاذ

و یقال . ي أخَذَهم قَهراً و تَملَّک علیهمأ
نی کذا و کذا، اي أعطنیه هبۀً لـی  أخْمرْ

ــاه  ــی ای لِّکْنــه [و م ــومی را ب هرکــه ق
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یعنی بر آنان چیـره شـود    بندگی گیرد،
، و سرنوشت آنـان را بـه دسـت گیـرد    

: گوینـد  .بزرگان آن قـوم آزاد هسـتند  
فالن چیز را به من بـبخش و آن را بـه   

  . ]من بسپار
جایی است در بادیه کـه  : یاخَمرَي

الحسن  الحسن بن یم بن عبداهللا بنابراه
طالـب در وي خفتـه   بن علی بـن ابـی  

  . است
: . کفتـار : أُم خَنُّورٍ، مثال تَنُّـور . خنر

  . سختی
  . کارد دشنۀ: خَنْجر .خنجر

   .خَناجِر: ج. بسیارشیر ناقۀ: خُنْجور
ـ  . . زمین پست: خَور .خور : خـار ـُـ

ي أطَعنَـه فخـاره،   . ستور زدن ةبر رود
: یقـال . اش زدبـر روده [أصاب خَورانَه 

ــار ــه و    خ ــف اهللاُ علی ــه، أي عطَ اهللاُ ل
ــه محــرد و  : ر ــه او روي ک ــد ب خداون

  .ستورة رود: خَوران .]مهربانی نمود
عجالً جسـداً  «آیه. بانگ گاو: خُوار
ارپیکري که بـانگی گوساله«[» لَه خُو 

  . ]»داشت
. گرما شکستن: خار یخُور. خُؤُورة

 :ضعف و شکست آوردن مرد .  
رجـل خَـوار، رمـح    . سستی: خَور

مـرد و نیـزه و   [خَوار، و أرض خَـوارة  
ــوارةٌ. سســت و نــرم ]زمــین   : ناقــۀ خَ

  . خُور: ج. شتر بسیار شیرماده
ةاسجستننیکویی: تخار . :  بانـگ

کنانیدن صـیاد آهـوبره را تـا مـادر را     
  . نزدیک وي آرد و صید کند

ــارإ ــتور را از  : ةخ ــدن س برگردانی
  . رود به راه دیگر راهی که می

. نیکو و نیکـویی و نیکـوتر  : خَیر .خیر
 :راً«آیه. مالخَی ي ماالًأ، »انْ تَرَك .

ة خَیـرَةٌ و  رجل خَیـرٌ و خَیـرٌ، و امـرأَ   
اگـر  «[خَیرَةٌ، کالهما یخفَّـف و یشَـدد   

 مــرد و زن. »مــالی بازگذاشــته اســت
  . ]آننیکوکار، با تشدید و بی

: . خالف شـرار . گزیدگان: خیار
  . مع. خیارتره: . گزین

. هی الفاضلَۀُ مـن کـلّ شـیء   : خَیرَة
فـیهنَّ  «هو آی» أولئک لَهم الخَیرات«آیه

لمـا   :قـال األخفـش  . »خَیرات حسـانٌ 
 هــب وصــف بــه و قیــل فــالنٌ خَیــرٌ، أشْ

یه الهاء للمؤَنّث و لم الصفات فأدخَلوا ف
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ــ یرِ ــانْ أردت معنَ ــل، ف ــه أفْع ــدوا ب ی ی

التفضیل قلت فالنٌ خیـرُ النـاسِ و لـم    
تَقُلْ أخْیرُ، و فالنۀ خیرُ الناسِ و لم تقل 

نّـه فـی   خَیرَةُ، و ال یثَنِّی و ال یجمع، أل
. برتر و گزیده از هـر چیـز  [معنَی أفْعلَ 

نهاست در آ«و » آنان راست بهترینها«
چـون بـه آن   : اخفـش  .»نکوزنانی زیبا

وصف کنند و گویند که فالنی خـوب  
است، صفتها را به هـم ماننـد کننـد و    
بنابراین در مؤنث هم هاء درآوردنـد و  
معناي تفضیل را نخواهند، و اگـر ایـن   

فالنــی : گــوییمعنــا را بخــواهی، مــی
یـر  گـویی أخْ بهترین مردم است و نمی

زن بهتـرین  ، و فـالن )برخالف قیـاس (
گویی خَیـرَة، و بـا داشـتن    است و نمی

شود و نـه  معناي تفضیل، نه مؤنث می
  .]مثنّی و جمع

کرم و بزرگواري: رخَی.  
ــ. نیکــویی: خیــرَة و هــو اســن  م م

اسـم  [خار اهللاُ فـی هـذا األمـر     :قولک
خدا خیر و نیکـویی  : سخناست از این 

  . ]دهاد
و هو اسم من قولـک  . گزیده: خیرَة

ــاره اهللاُ،  ــطَفاهأاخْتـ ــال . ي اصـ و یقـ

و محمد خیرَةُ اهللاِ و . استَخرِاهللاَ یخرْ لک
ــرَةُ اهللا  یــا [خ ــن معن ــم اســت از ای : اس

ــد  ــد او را برگزی ــد. خداون از : و گوین
خداوند درخواست نیکویی کن تـا بـه   

ــد  ــویی ده ــو نیک ــد. ت ــد برگزی ةمحم 
  . ]خداوند است

ــارتاخْ ــدن: ی ــ. برگزی ــک: رتَخَی . ک
. مصغـ: مخَیر. گزیننده و گزیده: مخْتار

  . به حذف تاء
  . نیکویی جستن: استخارة

  . اختیار به کسی دادن: تَخْییر
رِيیبـوي  گـل شـب  [. مع. وخیر: خ

  . ]زرد
  فصل الدال

زنبـور  [گـروه کبـت انگبـین    : دبر .دبر
و یقـال  . دبـور : ج. ال واحد له. ]عسل

و منه قیل لعاصم بن . برٌیضا دأللزَنابِیرَ 
نّ أو ذلک ثابت األنصاري حمی الدبرِ، 

تِّلوا به، یم نْأالمشرکین لما قَتلوه أرادوا 
ـ   فس أْبِرُ لَّطَ اهللاُ علیهم الزَنـابِیرَ الکبـار تَ

ــی أخــذَه   ــه حتّ ــدعوا عن ــدارِع، فارتَ ال
ــدفَنوه   ــلمون ف ــاي  [المس ــه زنبوره ب
از این است کـه  . درشت نیز دبر گویند
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شـده  به عاصم بن ثابت انصاري یـاري 
از سوي زنبـوران گوینـد، و آن چنـان    
بود که چـون مشـرکان وي را کشـتند    

تکـه کننـد،   خواستند تا جسدش را تکه
خداوند زنبوران درشتی را بر سر آنان 

) جنگــاوران(ریخــت کــه نــیش آنهــا 
کـرد، پـس   را هم سوراخ می پوش رهز

و مســـلمانان  دســت از او برداشـــتند 
ــه خــاك  توانســتند او را برگرفتــه و ب

  .]ندسپار
ـ  رَ أُذُنبه دکالم یجعلت :  تمتَصـام

  . ]سخنش را نشنیده گرفتم[عنه 
: ج. یک کـرد زمـین  : دبرَة و دبارة

ر[ باردبو د[ .  
ــدبرِ ــروف: ذات الـــ . وادي معـــ

و قـد صـحفه االصـمعی    : األعرابـی  ابن
اصـمعی آن را  : گوید[فقال ذات الدیرِ 

  . ]تصحیف کرده و با یاء خوانده است
. خالف قُبل. سپس پشت: دبر و دبر

جعلَـه   ي الظَهـرَ أ، »و یولُّونَ الـدبرَ «آیه
ال یرْتَـد الـیهم   «للجماعۀ، کما قال آیـه 

روي (و پشت را برگردانند «[» طَرْفُهم
یعنــی پشــت کــه آن را  ،»)را برتابنــد

ـ   رار داده اسـت، چنانکـه   براي گـروه ق
: اللیـل   ]»پلـک هـم نزننـد   «: گوید

  .آخر شب
:  و أموالٌ مالٌ . مال بسیار: دبر

بسـیار  : دبـرٍ  رجل ذو. ج= مثـ = مفـ 
  . مال و بسیار آب و زمین

ألمـر  الیس لهـذا  . دبرَة، خالف قبلَۀ
  . پشت و رويکار بی: قبلَۀٌ و ال دبرَة

دبـر و  : ج. در جنگهزیمت : دبرَة
 مثـل شَـجرَة و شَـجر و أشْـجار    . أدبار

] :خم ستورز[ .  
دبِـرَ  . ریش شـدن سـتور  پشت: دبر

 رَه القَتَببپشت شـتر زخـم   [البعیرُ و أد
  .]شد، و پاالن پشتش را زخم کرد

رِيبو د رِيبـ سپس: د ـ آینده ب  ره ه
ي أ، ا دبرِیاًالّ الصالةَیصلِّی  فالن ال. کار

ها  رِفی آخقْتخوانـد  فالنی نماز نمی[و
   .]جز در واپسین هنگام

یکی از منازل قمر و آن پنج : دبران
  . ستاره است در ثور

جسته  تیر بیرون: . روسپس: دابِر
از  ]تیر برنده[خالف فائز : . از کمان

. خداوند ایـن قـداح  : مدابِر. قداح قمار
مـنهم   ي آخرَ منْ بقیأقَطَع اهللاُ دابِرَهم، 
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  . ]براندازدهم خداوند واپسینشان را [

 پاشـنۀ : . تـوده آخر ریـگ : ةدابِرَ
انگشـت کـه بـر پـاي     پنجم: . مردم

ناخن : . مرغان برآید برتر از دیگرها
نـوعی از  : . که بر بازوي ستور برآید

یکـی از فنـون کشـتی    [بندهاي کُشتی 
که حریفی پاي در پـاي حریـف دیگـر    

  . ]یچد و او را بیندازدپ
: . مـرد قـاطع رحـم   : رجل أدابِرٌ

  . که سخن کسی نشنودآن
ریسمان که برکشند بـه وقـت   : دبِیر

آنکـه فـرود    :یلرشتن، سپس رویه، قَبِ
ریسـمانی  [آرند وقت پیچیدن بر دوك 

. ]که هنگام رشتن پس پشـت اندازنـد  
فـالن مقابـلٌ و   . یالً من دبِیرٍما یعرِف قَبِ

همیون أبضاً محرٌ، اذا کان مأصمعی. داب :
بارة و هو شَـقٌّ  دقْبالۀِ و اإلأصله من اإل

فی األُذُن، ثم یفْتَلُ ذلک، فاذا أُقْبِـلَ بـه   
. دبـارة قْبالَۀُ، و اذا أُدبِرَ به فهو اإلفهو اإل

قْبالَـۀُ  و الجِلْدةُ المعلَّقۀ من األُذُن هی اإل
ــارةُ، و کو اإل ـــّدب ــۀٌأن نَمو الشــاةُ . ها ز

 .مدابرَةٌ و مقابلَۀ و قد دابرْتُها و قابلْتُهـا 
 ة إقْبالـــۀٍ و إناقـــۀٌ ذاتبـــارهـــیچ [د

ــی ــد نم ــدر و  . دان ــوي پ ــی از س فالن
 ریشۀ: گویـد . نژاد است مادرش گرامی

ــوش  ــکافتگی در گـ ایـــن واژه از شـ
چارپاست که آن را پیچیده و اگـر بـه   

اسـت و اگـر بـه    پیش اندازنـد اقبالـه   
. اندازنـد ادبـاره اسـت    رپاسر چا پشت

پوســت آویــزان از گــوش نیــز همــان 
اقباله و ادبـاره اسـت، و گـویی همـان     
برآمدگی باال و پـایین سـوراخ گـوش    

گـوش از پـس و   گوسفند بریـده . باشد
گوش آن گوسفند یـا شـتر را از   . پیش

بریـده از  شتر گوش. پس و پیش بریدم
   .]پیش و پس

  . اد پس پشتب: دبور
بارنام روز چهارشنبه که در قدیم : د

  . اند گفته می
  . مثل الدمار. هالکی: دبار

و هـی دبـرَةُ   . یک کرد زمین: دبارة
دبار : ج. ي المشارةُ فی المزرعهأأیضاً 
 دبـاراً، یعنـی  الصـالةَ  ن یأْتی فال. و دبر

ــت   ــی الوق ضم ــد ــی [بع ــس از فالن پ
  . ]از به نماز آیدگذشتن هنگام نم

. خواجه و پیر شـدن : ]دبرَ ـُـ[دبور 
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 :رَ . بردن. بیرون آمدن تیر از کمانبد
هیهات، ذَهب کمـا ذَهـب   . ذَهب به :به

ــدابِرُ  ــسِ ال دور اســت، . آن را بــرد[أم
ــته   ــروز گذش ــت همچــون دی ــه (رف ک

سـپس  : . )]بازگشتی در پـی نـدارد  
و قُـرِئَ  » بـرَ إذْ أدو اللَیـلَ  «آیـه . رفتن

قَـبح اهللاُ مـا   . ي تَبِع النهار قَبلَهأ، »دبرَ«
و سوگند بـه شـب   «[قَبلَ منه و ما دبرَ 
الـف   یب» .آید) روز(آنگاه که در پی 

زشت گرداناد خداوند . نیز خوانده شده
فـالنٌ مـا   . سر و ته آنچـه از او رسـد  
او سـر و  : یدرِي قبالَ األمرِ مـن دبـارِه  

روایـت  : . ]دانـد  ه کـارش را نمـی  ت
دبـرْت  . کردن از کسی بعد از مرگ وي

حدثْت به عنـه بعـد   : الحدیثَ عن فالن
ــه  توــس از   [م ــی پ ــخن را از فالن س

سپس شـدن  : . ]مرگش بازگو کردم
باد دبور زده : . ]باد دبور گردید[باد 

. دبِرَ القـوم فهـم مـدبورون   . شدن کسی
  .  ]باد دبور شدندقوم گرفتار [مج 

  . منسـ: دبرِي. موضعی به یمن: دبر
  . اسداي از بنی قبیله: دبیر

. سپس رفتن و در دبور آمدن: دبارإ
دبِـرَ بعیـرُه   : أدبـرَ الرجـلُ  . نقیض اقبال

: مــدبرَة. شـتر آن مـرد از او دور شـد   [
 .فَسادلَّی لرُ القوم، أي ورَ أمبکار : أد

ــه ت ــا کشــیدقــوم ب . بــاهی برگشــت ی
ــه ــدبِرِینَ «آی ــتم م لَّیو ــم ــپس «: »ث س

لقـب  : أدبـر . ]»تبهکارانه پشت کردید
  . بن عدي حجر

  . دشمنی کردن با کسی: مدابرَة
بنده : . پایان کار نگریستن: بیردتَ

: . زاد کـردن آرا از پس مرگ خـود  
  . حدیث روایت کردن

خالف : استدبار. اندیشه کردن: تَدبر
  . استقبال

  . بریده شدن قومی از یکدیگر: تَدابر
 مـالٌ  . ج= مفـ. مال بسیار: دثْر .دثر

شـتران  [ابِلٌ کثیرٌ : عکَرٌ .  و أموالٌ
  . ]بسیار

هـو مـافوق    و. جامه بر تـن : دثار
  .الشعار

برآمـدن  : . پوشـیدن دثـار  : تَدثُّر
برجسـتن مـرد بـر    : . گشن بر مـاده 

  . وقت نشستن هپشت اسب ب
. ناپدید شدن نشـان : ]دثَرَ ـُـ[ور دثُ
  . کک: تَداثُر
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  . نام و خوابناكمرد بی: دثُور
پرنـده  [أصـلَح عشَّـه   : دثَّـرَ الطـائرُ  

  . ]آشیانش را سامان داد
و . مـرد نشـاطی فیریـده   : دجرانُ .دجر

 :. شـاد و سرمسـت  [ یقال هو حیرانُ
  ]سرگشته
  . حیران شدن: دجِرَ ـَـ. دجر

قـــوم [حیـــاري : قـــوم دجـــاري
  . ]سرگشته

ــور جیــاریکی: د ــۀٌ . ت شــب : لیل
  . تاریک

ـ  . دحور .دحـر  رانـدن و دور  : دحـرَ ـَـ
ــردن ــه. ک ــدحوراً«آی وماً مــذْم ي أ، »م

قْصشـده و دور رانـده  سـرزنش «[ی م-

  . ]»شده
  . خوار شدن: دخَرَ ـَـ. دخُور .دخر
  . خوار کردن: دخارإ

سـپید در تخـت    جامـۀ : دخْـدار .دخدر
  . داربسته، معرّب تخت

نیکویی : . غنیمت: . شیر: در .درر
باریـدن بـاران و جـز    : . و کار نیکو

ــذَم. آن  ي الأال در دره، : یقــال فــی ال

للّـه دره،  : حو یقال فی المـد . کثُر خیرُه
ي عملُه و خیرُه، و للّه درك من رجلٍ أ
اش فـزون  نیکـی : در نکوهش گوینـد [

در سـتایش   .یا کار او نیک مبـاد  ،مباد
 خداوند کارش را نیک گرداناد: گویند

نیکـی و  خداونـد   .و به او نیکی دهـاد 
آن  یـۀ پا( ات را افزون کناد جوانمردي

  چنــین اســت کــه چــون کســی را     
آنچه از نیکی به : گفتندستودند میمی

 تو رسـد ماننـد شـیر شـتر و گوسـفند     
 دسـپس بـه دنبـال کـاربر    . روان باشـد 

ــر کـــار     ــراي هـ ــراوان، آن را بـ   فـ
اهللا  کلمۀگاه هم . انگیزي گفتندشگفت
  . ]در درك: گویندآورند و میرا نمی

و دار وررج. بسیارشــیر : ناقــۀٌ د :
اررر و کُفّار. نُوقٌ دمثل کاف .  

  .اسب تیزرو: فَرَس درِیرٌ
و در، درر : ج .مروارید بزرگ: درة
اترد .يرو د يرــب د ــتار: کوکـ  ةسـ
  . روشن
بسیاري شـیر و  : . آلت زدن: درة
ــی ــازار  : . روان ــی ب ــی و روان  گرم

و . ریزنــدگی بــاران: [. للســوقِ [
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تدرار للجـرْي  ي اسأللساق درة،  :یقال
را روانی رفـتن و تنـدي   ) اسب(ساق [

  . ردر: ج. ]دویدن است
آسـمان  [:  سماء مدرار و سحاب

  . ریزان ]و ابر
  رٍ واحـدرهما علـی د :  ـدعلـی قَص 

علـی  : و نحن علی دررِ الطریـق . واحد
آن دو [مهبهـا  : یضاًأدرر الریح . قَصده

مـا در  . یکسانی هستند شبر راه و رو
  . ]وزیدنگاه باد. راه هستیم میانۀ

آمـدن شـیر از    بسیار: در ـُـ. درور
ــتان ــلمین،  درت. پس ــۀُ المس بلوي أح

 )و خراجهـاي  دسـتاورد ( غنـائم [فَیئُهم 
  . ]مسلمانان فراوان شد

أدرت الناقۀُ . روان شدن شیر: درارإ
ــدرةٌ  فهــی م]رــد نُهــا]و ملَب رو . ، اذا د

ــتَدره،  و تَس ــحاب الس رــد ــریح تُ ي أال
ــتَحلبه ــ. تَس ــوِيق ــ: ال األُم اس ترتَد

یضـاً  أو یقـال  . الفَحـلَ  أرادت: المعزَي
استَذْرت المعزَي استذْراء، مـن المعتـل   

آن ناقه بسیار شیر داد [بالذال المعجمۀ 
بـاد ابـر را   . پس آن بسیار شیرده است

بـز  : گویـد . دبارانی، یعنی آن را دوشید

ا همـین معنـا ر  . ماده خواستار بز نر شد
  . ]با ذال و در باب معتل نیز گویند

  . تیزیهاي دندان کودك: دردر
کـه   گرداب: دردور. درختی: دردار
  . غرق کند

ده درینِ و سعد القَینُ، من : و قولهم
ــذب و ال ماءأســ و یقــال أنّ . باطــلالکَ

دعـم    أصله کان سجـن العنَ رجالً مالقَی
ف الیمن یعملُ لهم، فاذا یدور فی مخالی

ـ  ـ ال بالفارِکَسد عملُه ق سۀی :  ،ودرـدده ب
و . أنَا خارِج غداً أيالقَرْیۀَ،  دعوه یکأنـّ

یقول ذلک لیستَعملَ، فعرَّبتْـه العـرَب و   
اذا : ب و قـالوا ذضربوا به المثَلَ فی الکَ

حبصنِ فانّه مرَي القَیبِس تعمآن دو [ س
ــی ــارت از نامهــاي دروغ و ب ــه عب پای

گـردد  آن بازمی ریشۀگویند که . است
به مردي ایرانی به نام سعد القـین کـه   

گشـت و بـراي   در شهرهاي یمـن مـی  
چـون کـارش   . کـرد مردم آنجا کار می

ــت،پــیش نمــی ــان فارســی رف ــه زب    ب
ده بدرود، گـویی کـه بـا آن    : گفتمی

ـ   آبادي خداحافظی می ن کـرد، یعنـی م
گفـت  چنین مـی . روممی فردا از اینجا
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پس تازیان ایـن  . تا کاري به او بدهند
ــۀ ــرده و در دروغ  گفت ــازي ک او را ت

هنگـامی کـه شـنیدي    : بدان مثل زدند
قین شبانه راه افتـاده اسـت بـدان کـه     

  . ]اش پیدا شودبامداد دوباره سر و کله
دسـر و  : ج. مـیخ کشـتی  : دسـار  .دسر
علی ذات «آیه. عسر مثال عسر و. دسر

 کشـتی برآمـده از  بر «[» واحٍ و دسرٍألْ
  . ]»ها و میخهاییتخته

سـ  [ر د سـپوختن نیـزه و   : ]دسـرَ ـُـ
از آن [و منه رجـل مدسـرٌ   . دور کردن

  . ]گذارمرد نیزه: است
: دوسـرَة . هیکـل شتر بزرگ: دوسر

. نام لشکر نعمـان بـن المنـذر   : . نث
ولٌ دمکأنّـه   یقال ج ،یـرانسوو د رِيس

  . منْسوب الیه
ـ   . تبـاهی : دعـر  .دعر دود : دعـرَ ـَـ

ي أو منــه عــود دعــرٌ، . کــردن چــوب
: و حکَـی الغَنَـوِي  . الدخانِ رديء کثیرُ

و منـه أُخـذَت   . عود دعر، مثال صـرَد 
یقـال  . الدعارة، و هی الفسق و الخُبـث 

چـوب  [یثۀ داعرَة بِرٌ و خَیثٌ داعهو خَبِ
غنوي آن را بر وزن فُعـل  . بد و پردود

 دعارة از آن گرفته شده. هم گفته است
  . ]ي زناکاري و پلیديامعن است، به

تاج: رداعالیـه . گشن بسیار ن بنْسی 
شتران پرزاد و رود [بل الداعرِیۀُ من اإل

  .     ]منسوب به آن است
ــ ــرزنْـ ــذي : د أدعـ ــورِي  الالـ   یـ

  . ]که آتش ندهد ايزنهآتش[
: مـدعثَر . ویـران کـردن  : دعثَـرَة  .دعثر

تَقْتُلُـوا أوالدکـم    ال: حدیث. شدهویران
ي أفیـدعثرُه،   الفـارِس  كیدرِسرّاً، انّه لَ

دهیمه، یعنی بعدحططَحه و ی   مـا صـار 
فرزندان خود را پنهانی نکشید، [رجالً 

سـوارکار را دریافتـه و   ما کـار شـ  که 
سرنگون و پایمال سازد، یعنی پـس از  

یعنـی هنگـامی کـه    ( اینکه مردي شـد 
دهـد شـوهرش    اش را شیر می زنی بچه

چـه بسـا آبسـتن    با او نزدیکی نکنـد،  
ــاه گــردد و بــه      ــود و شــیرش تب ش
شیرخواره آسـیب رسـاند، چنانکـه در    
بزرگی نتواند با همـاوردان بیـاویزد و   

این کار غیلَۀ است  اسم. شکست خورد
اند، و اسـم آن شـیر    که از آن بازداشته

  . ])غَیل است
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  . حوض گرداگرد برآورده: دعثُور
ــرَة .دغــر ــوده گــرفتن: دغْ . چیــزي رب

بریـدن  [ال قَطْـع فـی الـدغْرَة    : حدیث
اینکه رباینـده  ( بودن نیستردست در 

 برجهد و تنها خود را روي کاال اندازد
  . ])ایدآنکه آن را برببی

عالم تُعذِّبنَ : حدیث. سپوختن: دغْر
تُرْفَـع لَهـاةُ    و هـو أنْ . أوالدکُنَّ بالدغْر

چـرا کودکانتـان را بـا دغْـر     [المعـذُور  
دهیــد؟ و آن برداشــتن زبــان آزار مــی
ــک  ــا    ازکوچ ــت ب ــودك اس ــام ک ک

بـه مـن   : دغَرَ علَی، فهو دغّار. انگشت
آورد تـا  دستبرد زد، یا بر مـن یـورش   

  . ]چیزي از من برباید
ي ادغَـرُوا  أصفَّی،  دغْرَي ال: قولهم

: و یقـال أیضـاً  . تُصـافُّوهم  علیهم و ال
مثل عقْـرَي و حلْقَـی، و   . صفّاً دغْراً ال

و بر آنهـا یـورش بریـد    [عقْراً و حلْقاً 
  . ]نه اینکه آراسته بجنگیددستبرد زنید 

قٌ دغْمرِي خُلُ. درآمیختن: دغْمرَة .دغمر
ــرِي غْمــاي : و د ــد درآمیختــۀخویه . ب

  . پنهان: مدغْمر
گنـدش  [نَتْناً له : دفْراً له. گند: دفْر .دفر

  . نام دنیا و سختی و بال :دفْرٍ أُم. ]بزند
در دشنام کنیـزك و ماننـد   : یا دفارِ
ـ  به ،مبنی بر کسره .آن گویند ي یـا  امعن

  . ]بوگندو[ دفرَة
  . ]کتابچه، دفتر[معروف : فْتَرد .دفتر
: دقْرارة. و دروغها سختیها: دقارِیر .دقر

ــی ــ .یک ــفْی نٌالف ــدقارِیرَ، رِتَ ي أي ال
 ــشو الفُح یــبفالنــی دروغ و [أالکاذ

  .اينام روضه: دقَرَي. ]گویدناسزا می
بانـان  ازار کشـتی : دقْرار و دقْـرارة 

 :رجـل دقـررارةٌ  . ]ساقشلوارهاي بی[
ــاش  ــام و فَح ــرد ســخن[نَم ــین و م چ

  . ]ناسزاگو
  . هالکی: دمار .دمر

ــدمیر ــی  : تَ ــردن و هالک ــالك ک ه
پشـم دود کـردن   : . افکندن بر کسی

بوي  ]شکار[ صیاد در کاژه تا شکاري
  . او را نشناسد

به جایی  يدستوربی: دمرَ ـُـ. دمور
  . درآمدن
  .نام شهري به شام: تَدمر

ــد کالکمــوش خــرد : مرِيیرْبــوع تَ
  . کوتاه
ــار .دنــر ــار . معــروف: دین و أصــله دنّ
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حــدي حرْفَــی إبالتشــدید فأُبــدلَ مــن 
تَضْعیفه یاء لئلّا یلْتبس بالمصـادر التـی   

ـ   و «هتَجِیء علی فعال، کقوله تعـالی، آی
بالهاء  ، الّا أنْ یکونَ»یاتنا کذّاباًآکَذَّبوا ب

صنّارة و دنّامۀ،  فیخرج علی أصله، مثل
اصل آن مشـدد  [ألنّه أُمنَ من االلْتباس 

است که بـه جـاي یکـی از دو حـرف     
ــی  ــایی م ــاعف ی ــا  مض ــا ب ــد ت آورن

 ،مصدرهاي بر وزن فعال اشـتباه نشـود  
دروغ  هاي ما را سـخت  نشانه و«مانند 
، مگر اینکه کلمه با هاء باشد »دشمردن

ن ماند، چرا که از آکه براصل خود می
  . ]اشتباه به دور است

  . اسب با خالها: مدنَّر
و لَـــنعم دار «آیـــه. ســـراي: دار .دور

ـ »المتَّقین ی المثْـوي و  ، و ذُکِّرَ علی معنَ
نعم الثَواب و حسـنَت  «الموضع کما آیه

و براستی «[، فأُنِّث علی المعنَی »مرْتَفَقاً
، »که چه نیکوست سراي پرهیزگـاران 

چـه  «معناي جایگاه نیز آمده است  و به
پاداش خوب و چه آسایشگاه نیکـویی  

معنـا مؤنـث شـده     پایـۀ ، که بر »است
  . أدؤُر، دیار و دور: ج. ]است

و هـی أخَـص مـن    . معروف: الدارة
. بـزرگ  خانۀ: . کوچک خانۀ[ الدار
 : ــوه ــان ک ــراخ می ــین ف ــا زم : . ه

ــوده ــگ ت ــناخته در : . ری ــاي ش جاه
هاي تازیان، مانند دارةُ جلْجـلٍ   سرزمین

ــلٍ لْصو دارةُ ص[  :ــاه ــرمن م  . خ
، خـرمن  پرتـو گـرد مـاه   [هالَتُـه  : القَمرِ

  .]ماه
 ورِيـار و دیمـا بهـا   . کسـی : د :

دأح .اذا وقعت وار، فالواویبعـد   أصله د
یاء سـاکنۀٍ قبلَهـا فَتْحـۀٌ قُلبـت یـاء و      

ـ    ـام و قَیمت، مثـل أیغدر آنجـا  [ام أُد
اصل آن دیوار بـوده کـه   . کسی نیست

چــون واو پــس از یــاء ســاکن ماقبــل 
مفتوح قرار گرفته قلب به یـاء شـده و   

  . ]در آن ادغام گشته است
ـ . دور و دوران . گردیـــدن: دار ـُــ

آن را [دور بـه  . کـک : تَدویر. م: ادارة
  . ]بگردان

. مدور گردانیـدن چیـزي را   :تَدویر
ه درآن را گرد کرد[و[ .  

  . معالجت کردن: مداورة
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ارِيوروزگار: د .  
فروشبوي: دارِي .   نْسـوبو هـو م

الی دارِینَ و هو فُرْضَۀٌ بـالبحرَینِ فیهـا   
سوقٌ کان یحملُ الیها مسک من ناحیۀ 

 لُمثْ حِمثَلُ الجلیسِ الصال: حدیث. الهِنْد
ذحانْ لم ی قَـک  الدارِيلطْرِه عن عك م

ن رِیحآن منسوب است به بنـدري  [ه م
ــن و داراي    ــام داری ــه ن ــرین ب در بح
بازاري که مشک را از سوي هنـد بـه   

دوسـت   نمونۀ :فرمود. آوردندآنجا می
است که اگـر   فروش بوي نیکو همچون

از عطرش به تو نبخشد بـوي خوشـش   
  .خداوند نعمت: . ]نشیند بر تو می
یقـال فـی الفَـرَس    . گردخط : دائرَة

ـ ی عمانثَ در بـدن  : گوینـد [دائـرَةً   ةَرَشْ
ــت  ــرد اس ــط گ ــده خ : . ]اســب هج

بـر  «[» علیهم دائرَةُ السوء«آیه. هزیمت
  . دوائر: ج. ]»پیشامد بدباد ایشان 

ةمنوعی از دلوها: دار .  
گشتن : . و قد یفْتَح. نام بت. دوار

صـیب  أُ: دیـرَ بالرجـل  . سر بـه علّتـی  
  . ]آن مرد سرگیجه گرفت[بالدوار 
و أصــلُه . کلیســاي ترســایان: دیــر

. صـاحب دیـر  : دیرانی. أدیار: ج. الواو
ــیابــن یقــال للرجــل اذا رأَس : األعراب

به مـردي کـه   [أصحابه هو رأْس الدیر 
او مهتـر  : برتر از یارانش باشد گوینـد 

  . ]دیر است
ــر .دهــر هــار: د ــ: ج. روزگ هورد . :

دهـرَ  . فرود آمدن: دهرَ ـَـ. . همیشه
ــه  ــرود آورد[ب ــا . ]آن را ف : یرُرِده

داهرٌ، کقـولهم لیـلٌ    . روزگار سخت
 و أبِید آبِد دلٌ و أبروزگـار دراز [الئ[ .

رِینال آترَ الداهههرگـز  [همیشه : یک د
 ال: حـدیث . ]به سراغت نخـواهم آمـد  

هم نــّ أل. الدهرَ هـو اهللاُ تَسبوا الدهرَ فانّ 
 ال: کانوا یضیفون النَوازِلَ الیه، فقیل لهم

تسبوا فاعلَ ذلک بکم، فانّ ذلـک هـو   
به روزگـار دشـنام ندهیـد،    [اهللا تعالی 

. چرا که روزگار همـان خداونـد اسـت   
آنها دشواریهاي زندگی را به روزگار 

دادند، پس به آنها گفته شـد  نسبت می
سختیها بـراي شـما   ة که به پدیدآورند

ناسزا نگوییـد، کـه او همـان خداونـد     
  . ]بلندمرتبه است
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دهـرِي   ما. عادتی: ما ذاك بدهرِي
و مـنش   آن خـو [ما همتی بکـذا  : بکذا

. ]عزم و آهنـگ آن نـدارم  . من نیست
رِيهسالخورده: د .  

رِيهکه عالم را قدیم گویدآن: د .  
: الشیء تدهور. گرد کردن: دهورة

 ته ثـمعمقَذَفْتـه  ج .   اللُقَـم وِرهـدهـو ی :
آن چیز را گرد کرده و پرتـاب  [کَبرَها 
و  کنـد  مـی هـا را گـرد   او لقمـه . کردم

  . ]گیرد میبزرگ 
  فصل الذال

ــر  : ذْآرإ .ذأر ــی را ب ــدن کس برآغاالنی
  . کسی

بر او [ذَئرْت علیه . کردندلیري: ذَأْر
: . ]نمـودم دلیري کـرده و گسـتاخی   

: . رمیدن و کراهت داشتن چیـزي را 
: ذَئـرَ ـَــ بـه   . عادت کردن به چیـزي 

ــرْنَ  :حــدیث. اعتــاده ذَئعلــی الن ســاء
هنَّ، یعنی نَفَرْنَ و اجتَرَأْنَ و نَشَزْنَ أزواجِ

زنان از همسرانشان . به آن خو گرفت[
ــر شــده و   ــان دلی ــر آن دوري کــرده، ب

  . ]ناسازگاري کردند
زن [ناشـزَة  : هـاء  ة ذائـرٌ، بـال  امرأَ

  . ]ناسازگار
  .]زشت و ناپسند[کَریِهۀ : ئرَةذَ

اي کـه چـون بچـه    ناقه: ناقۀ مذائرٌ
  . زاید ازو بگریزد و نفرت آیدش

  . مثل زبر. نبشتن: ذَبر ـُِـ .ذبر
  . یخنی: ذَخیرَة .ذخر

: اذِّخار. یخنی نهادن: ذَخَرَ ـَـ. ذُخْر
  . کک

ی است کـه آن را کـوم   گیاه: اذْخر
  . خوانند

  . ذَر: ج. مورچه: ذَرة .ذرر
ــردي : ذَر ــام م ــوذَرأ. ن کنیــت : ب
  . ايصحابه
ـُـ. ذَر پراکندن: ذَر .  

ــۀ ــدان: ذُریــ ذَرارِي و : ج. فرزنــ
  . ذُریات

: ج. داروي پراکندنی: ذَرور و ذَرِیرَة
  .أذرة

ـــ. ذُرور ــاب و  : ذَر ـُ ــدن آفت برآم
  . تنبا

ناقۀ . بدخو شدن ناقه: مذارة و ذرار
. ]و سـرکش  بـدخو  ۀقنا[هاء  مذار، بال

 ،رارغَضَـباً   إي أفی فالن ذ ـراضاو[ع 
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  . ]رویگردان از سر خشم است
ـ . ذَعر .ذعر و قـد  . ترسـانیدن : ذَعرَ ـَـ

ترسانیده شد، پس او [ذُعرَ فهو مذْعور 
  . ا: ذُعر. ]ترسیده است

. زن ترسنده از تهمـت : عورة ذَامرأَ
آنکه بر پستان او دسـت نهنـد   : ناقۀ 

  . خویشتن درکشد
نـام ملکـی از ملــوك   : األذْعـار  ذو

  . یمن
. بوي چیز خوش و نـاخوش : ذَفَر .ذفر
 .ـرٌ . بوي آمدن: ذَفَرَ ـَـلـه  : رجل ذَف

بغـل و  مـرد گنـده  [صنانٌ و خُبثُ رِیحٍ 
  . مرغزار بویا: روضۀ ذَفرَة .]بدبوي

  . مشک تیزبوي: مسک أذْفَرُ
پس گـردن و پـس گـوش    : ذفْرَي

هذه ذفْـرَي أسـیلَۀٌ،   . شتر که خوي کند
تنوین، ألنّ ألفَها للتأْنیث، و بعضـهم   بال

ینونه فی النکرة و یجعل ألفَـه لاللْحـاق   
 ةاین برآمـدگی نـرم و کشـید   [بدرهم 

کلمه تنوین نـدارد،  . پشت گوش است
اي تأنیــث اســت، و زیــرا الــف آن بــر

نکره آن را تنـوین   در حالتبرخی هم 
داده و الفش را از باب الحاق بـه وزن  

ذفْرَیات : ج. ]گیرندفعلَل در اسمها می
ــاري ــدیر  . و ذَف ــی تق ــف ف ــذه األل ه

قال بعضـهم  االنْق ن ثَمالب عن الیاء و م
 کلمـۀ این الـف در  [مثل صحارٍ  ،ذَفارٍ

است و از ایـن   قلب از یاء پایۀدوم بر 
  .]انداست که برخی ذَفارٍ هم گفته

ي عظیم الذفْرَي، أبعیر ذفرٌّ، : أبوزید
ــرَّةٌ   فــۀ ذ ــد[و ناق ــه  : گوی ــتري ک ش

  . ]برآمدگی پشت گوشش بزرگ باشد
التـام الجلْـد    یـلُ وِالشاب الطَ: الذفرّ

ــت [ ــدباالي درسـ ــوان بلنـ ــدام جـ انـ
  . ]نیرومند

ۀٌ خَ: ذَفْراءشْببِیثَۀُع  ۀِ الیکـادحالرائ 
یبـۀٌ  تها، عن یعقوب، قال و کَلُالمالُ یأْکُ

 :    ٌیئَۀـددیـد و صهِکَۀٌ مـن الحانّها س
ذفــراء گیــاهی بدبوســت کــه : گویــد[

ن آن را نخورند، و لشکر ذفراء یاچارپا
لشکري است کـه از بسـیاري فلـزات    

زده بوي زنگ آهـن از آن بلنـد   زنگ
  . ]است
ــر ــر .ذک ــ: ذَکَ ــذاکیر: ج. هرن ــی . م عل

غیرقیاس، فرقـاً بـین الفَحـلِ و العضْـو     
است براي جداسـازي   یجمع غیرقیاس[



    صراح اللغۀ/  636
 

: ج. نـر : . ]حیوان نر از اندام نرینـه 
علی غیرقیـاس،  . ذُکُور، ذُکْران و ذکارة
آهن و پـوالد  : . مثل حجر و حجارة

خـالف األنیـث    ،و پالرك و ماننـد آن 
که چیـزي   خالف فلز یا شمشیر نرمی[

  . ]را نبرد
اي که دراز و سطبر تره: ذُکُور البقْلِ

  . شود
  . شمشیر آبدار: سیف ذَکَرٌ و مذَکَّرٌ

شتر مانند نر در خَلق و ماده: مذَکَّرَة
  . خُلق

تیزي مـرد و  : ذُکْرَة الرجلِ و السیف
انّه کان یطوف فی لَیلَۀٍ : حدیث. شمشیر

ـ   لّ واحـدةٍ  علی نسائه و یغْتَسلُ مـن ک
عن ذلک فقـال انّـه    منهنَّ غُسالً، فسئلَ
 دچنین بود کـه او هـر   [أذْکَرُ، یعنی أَح

رفـت و نـزد   شب به سراغ زنانش مـی 
پـس  . کـرد هرکدام از آنان غسلی مـی 
گفـت کـه   . در این باره از او پرسیدند

  . ]وي بسیار تیز است
یرٌ و ذَکُورنیکو یادگیرنده: رجل ذَک .  

. بــه نــري منســوب کــردن: ذْکیرتَــ
  . أْنیثخالف تَ

ــرَة ــرَي و ذُکْ ــر، ذکْ ـــ. ذکْ ــرَ ـُ : ذَکَ

  . یادکردن
ص و القرآنِ  «آیه. آوازه و ثنا: ذکْر

سـوگند  «[ ي الشَرَفي ذأ، »ذي الذکْرِ
ــرآن داراي آوازه و ســربلندي ــه ق و  ب

  .]»یاد
ي الـذُکُور  أکَمِ الذکْرَةُ مـن ولْـدك؟   

  . ]ستند؟چند فرزندت نرینه ه[
آن [تَنْسه  ال: اجعلْه منک علی ذُکْرٍ

. ]را بــه یــاد بســپار و فرامــوش مکــن
  . یادآوردن: تذکُّر
ــارإ ــاددادن: ذْک ــرزادن: . ی . پس
آن زن که : مذْکار. زن پسرزاینده: مذْکرٌ

  . همه پسر زاید
  . یاد دادن و پند دادن: تذْکیر
  . یادکار: تَذْکرَة. یادآوردن: اذِّکار

ربیعه قبیلۀبطنی از : ذْکُرُی .  
و فیـه أربـع   . أذْمار: ج. دلیر: ذمر .ذمر

ذمر و ذَمر، مثال کبـد و کَبِـد، و   : لغات
  . ذَمیر و ذمرّ، مثال کَبِیر و فلزّ

. برانگیختن به جنـگ : ذَمرَ ـُـ. ذَمر
 :بانگ کردن شیر .  

یکـدیگر را بـرانگیختن بـه    : تَذامر
ـ اذا ذَ: ی الـذمارِ فالن حـام . حرب و  رَم
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 یمح بفالنی نگاهـدار آبـرو و   [غَض
و پشتیبان است هر آنچـه   بوده خانواده

  . ]بر مرد سزاوار باشد
آنچه سزاوار باشد نگاهداشت : ذمار

  . ردمآن بر 
رُ، کانّه یتَذَملَ فالنٌ یـ أقْب نَفْسـه   وملُ

ترُ علی فالن، اذ. علی فائتَذَما و ظَلَّ ی
ــی آمــد  [تَنَکَّــرَ لــه و أوعــده    فالن

که خـود را بـر چیـزي کـه از      درحالی
بـراي  . کرددست رفته بود نکوهش می

فالنی بیگانه شد و او را به بـدي بـیم   
ــد و . داد عتَورُ، أي یــذَم ــرُهــو یتَ : یتَنَّکَ

تَـذَمرَ  . ترسـاند دهـد و مـی  هشدار می
لی، و تَنَکَّرَ لـی،   علی، تَنَغَّرَ علی، تَنَمرَ

بر من بانـگ زد و خشـم   : بمعنًی واحد
   .]گرفت و مرا ترسانید

دست در فرج شـتر آبسـتن   : تَذْمیر
وي نر اسـت یـا    بچۀکردن تا بداند که 

  .ماده
  . گوشکتف تا بن: مذَمر

پسـتان شـتر بـه سـرگین     : تَـذْیِیر  .ذیر
سـیاه  : . آلودن تا بچه شـیر نخـورد  

ذُیـرَ فُـوه، مـج    . را کردن علّت دنـدان 

  . ]دندانش سیاه شد[
  فصل الراء

مغـز اسـتخوان   : ریر و رِیـر و رار  .ریر
: ةرإرا. شـده و گداختـه از الغـري   تباه

و  ،و قـد رار [ تُنک گردانیـدن مغـز را  
مغز استخوانش آب شـد،  : ه الهزالُرأرا

  . ]و الغري آبش کرد
  فصل الزاء   

: إِر ـَـزأَر ـِـ و ز. زئیِر، زأْر و زأَر .زأر
أسـد زائـرٌ و   . بانگ شیر و غریدن وي

  . ]شیر غرّان[نع : زئرٌ
  . بیشه: ةزأر. غریدن شیر: تَزَأُّر

: . زبر و زبـر : ج. پارهآهن: زبرَة .زبر
روشـن  ة دو ستار: . کتف مرد و شیر

أسد . کتفمرد بزرگ: أزبر. از برج اسد
یرانزْبکتفشیر بزرگ[کک : م[.  

. بـن قـیس  نام کنیزك احنـف : زبراء
ـ  : مثَل قـد هاجت  ـراءبو هـی کلّمـا   . ز

   کـذلک، فصـارت نَفقال األح تبغَض
  هرگـاه کـه ایـن کنیـزك خشـم      [مثالً 

بـاز زبـراء   : گفـت گرفت احنف میمی
پـس ایــن گفتـه مثَــل   . خشـمگین شــد 

  . ]گشت
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ــر بـــ. ز ــرَ ـُ بــر زدن و : ز ــگ ب بان
هـیچ  [ي عقْـلٌ  أما لـه زبـرٌ،   . زداشتنبا

: . ]داري نــدارد خــرد و خویشــتن 
. . برآوردن گرداگرد چاه بـه سـنگ  

  . زبور: ج. نبشته: زِبر. نبشتن: زبرَ ـُِـ
و هـو فَعـول بمعنَـی    . نبشـته : زبور

ترین معناي واژه، سخن و  کهن[ مفعول
پیام است، و این معنا در تـاریخ زبـان   

. ]زبـر : ج. رگون شده استبه نبشته دگ
:  ــت آن[کتـــاب ســـخنان : درسـ

  .)ع(داوود ]نۀسرودگو
ی تتـاب خَطِّـی و ک : أنَا أعرِف تَزْبِرَتی

  .]شناسمخود را می نوشتۀمن خط و [
نام کوهی که کلیم تشریف بـه  : زبِیر

  ). عج(کلیم بر وي یافت از حق 
  . قوي و توانا: زِبِرّ

 أخَذْت]الشیء[ بـرِه و  بِزَورِه و بِزَأْب
عـدت  : ابن أحمـرَ . ي بجمیعهأبِزَغْبرِه، 

ي نُسـبت الـی بکُلِّهـا و    أعلی بِزَوبـرا،  
: گویـد . آن چیز را گـرفتم  همۀ[کمالها 

آن از آغاز تا پایان به من نسـبت   همۀ
  .]داده شد

  . نوعی از کشتی: زنْبرِیۀ

أرض . نکبت انگبـی : زنْبور و زِنْبار
حــذَفوا . زمــین زنبورنــاك : مزْبــرَةٌ

ــالوا ــا ق ــادات کم ــرَةٌ و  :الزی أرض معقَ
ذات عقـــارِب و ثَعالـــب  يأمثْعلَـــۀٌ، 

حرفی برگردانده گویی کلمه را به سه[
  . ]و زیادي آن را انداختند

 بر پاي خاسـتن مویهـا بـر   : ازبِئْرار
درست آن نخج اسـت،  [تخج : . اندام

ــت  ــاهی درش ــاروب   گی ــه از آن ج ک
ــرآوردن ســگ] ســازند برآمــدن و [ ب

رستن پشـم و  : . ]شدن موهایش سیخ
  . نبات

  .جامه ةپرز: زِئْبِر
  . ثغري است از ثغور روم: زِبطْرَة .زبطر
که بر روي آن: . بدخو: زِبعرَي .زبعر

. ابرو و ریـش و انبوه ،موي بسیار دارد
  . کک: جملٌ 

بازداشـتن و نهـی   : زجرَ ـُـ. زجر .زجر
ــردن ــانْزَجرَ و  . ک ــرَه ف جدــرَه و از جز

ــرَ  ــت، او هـــم  [ازدجـ او را بازداشـ
ــتاد ــال: . ]بازایس ــردن ف ــویی ک  .گ

 رْتجفـال [ه یکـونُ کـذا و کـذا    أنـّز-
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که چنین پیشگویی کردم . گویی کردن
  .راندن شتر: . ]و چنان خواهد بود

. بازداشتن و بـاز ایسـتادن  : ازدجار
  .مول

  . بازایستادن: انْزِجار
بــه نــاخن [انگشــتک زدن : زنْجــرَة

 ةکه به اندازیعنی  ،انگشت نشان دادن
: زِنْجِیـر . ]آن هم به کسی چیزي ندهند

  .]آن ةناخن انگشت و چید[. ا
التی تَعرِف بعینهـا  : الزَجور من اإلبل

  شـتري کــه بـا چشــم   [و تُنْکـرُ بأنْفهــا  
ــه( ــد و ) اش رابچ ــدن  بشناس ــا بویی ب

  . ]نشناسد
. کک: زحار. پیچاك شکم: زحیر .زحر
 .رَ ـَِـحـرٌ . باد سرد برآوردن: زحز :

  . نام مردي
پـر شـدن رود و   : زخَرَ ـَـ. زخْر .زخر

دریـاي ژرف  [بحر زاخـرٌ  . دریا از آب
اذا کـان کریمـاً   : عرْق زاخرٌ. ]و پهناور

نیکـــو و نـــژاده و   ریشـــۀرگ و [
ــرَ . گوالیــدن نبــات: . ]بخشــنده زخَ

تَف و خَرَج اذا الْ: النبات و أخَذَ زخارِیه
ــرُه  ــبز و [زهــ   گیــــاه دراز و سرســ

  . ]اش درآمدپیچیده شد و شکوفههمبه
النبات خارِيجایی که علـف بـه   : ز
  . هم درپیچیده باشد

ــز آن  : زِر .رزر ــان و ج ــک گریب گوی
 زِر بـــنُ. أزرار: ج. ]جامـــه دگمـــۀ[

  . یکی از قُرّاء تابعین: حبیشٍ
رـُـ. ز رگویک بستن پیـراهن را  : ز
زور علیک قَمیصک، و زره و أُ. برخود

. ]ات را ببنــدهجامــ دگمــۀ[زره و زره 
 :بالسیف . راندن بالکَتائ زُراو [هو ی

شمشیر گـرد آورده و بـه    گردانها را به
: مـار مـزَر  ح. گزیـدن : . ]راه اندازد
. یکـدیگر را گزیـدن  : مزارة. خر گزنده

  . فربهی شتر: زِرة
ـ . زرِیر برافروختـه و سـرخ   : زر ـِـ

  . شدن چشم
: زرزور. بانگ کـردن مـرغ  : زرزرة

  .نام مردي: زرارة .نوعی از مرغان
ـ . زعر .زعر . مـوي شـدن  کـم : زعرَ ـَـ
  .نع: أزعر

  . علفزمین کم: أزعر
ةزارال. ی و تنديبدخوی: ع  رَّفصی

  .]به این معنا فعل ندارد[منه فعلٌ 
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ــرُور عو العامــۀ تقــول. تنــدخو: ز :
رجل زعـرٌ، و فیـه زعـارةٌ، بـالتخفیف     

مـــرد بـــدخو، و او : مـــردم گوینـــد[
نـوعی از  : . ]تشـدید بدخوست، بـی 

ــوه ــنج می ــه آن را ال ــا ک  ]زالزالــک[ه
  . گویند
مثل . زعافرُ: ج. معروف: زعفَرانٌ .زعفر

رنگ زعفران : زعفَرَة. و تَراجِم تَرْجمانٍ
  . دادن

  . شیر سرخ: مزَعفَر
: ازدفار. بار برداشتن: زفَرَ ـِـ. زفْر .زفر
  . کک

کنیزکان : زوافر. مشک: . بار: زِفْر
  . که در مشک آب کشند

. یاران و خویشان مرد: زافرَةُ الرجلِ
 ِدیک پیکان از تیرنز: السهم .  

بـه گلـو فـرو رفـتن آواز از     : زفیر
 ینْـتَفخَ  یفَس حتّالنَ و هو تَرْدید. سختی

 ــلُوع آن فــرو بــردن دم اســت تــا [الضُ
اول : . ]ها گشاد گرددآنگاه که دنده

  . سختی: . آخر آن: یقهِشَ .بانگ خر
. و هر چیز دیگـر [میان اسب : زفْرَة

  . ]زفَر: ج
نام یکی از اصحاب : . مهتر: زفَر

  ).رح(ابوحنیفه
  . خیک شراب: زکْرَة .زکر

  . پرشدن شکم کودك: تزکُّر
مقصـورةٌ و  ). ع(نام پیغمبري: زکَرِیا

ـ . ممدودةٌ و یحـذَف األلـف أیضـا    نْ إف
 تدــد و انْ أم ،ــرِف ــم تَص ــرت ل و قَص

  صـرفت األلـف مثنّـی المـدود   . حذفت
ــاوین ــاوان و زکریـ ــع . زکریـ و الجمـ

ــاءون  ــاوِین[زکریو زکری[ . ــاوِي زکری
. زکریاواي مضـاف مثنَّـی  . منسوب الیه

ي فیـه  زکریاوِي مضاف مجموع یسـتوِ 
ــض و النَصــب ــع و الخَفْ ــۀُ . الرف و تثنی
حرَّکْـت  . المقصور زکریَِّیـانِ و زکـریَِّینِ  

ألف زکرّیا فـی الرفـع و أبـدلت بالیـاء     
الجـونَ  . ماع الساکنینتزکری و الجمـع .

ماع الساکنین تهنا األلَف الجافحذفت ه
و لم تحرّك ألنّک اذا حرّکتَها ضـممتَها  
و الیکون الیاء مضمومۀً و المکسورةً و 

 متحرَّك، فلذلک خالَف التثنیـۀَ  ما قبلَها
این کلمـه سـه شـکل دارد، مقصـور،     [

ممدود و با انـداختن الـف، و تنهـا در    
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هـاي  نمونه. می شودشکل سوم صرف 
هر سه شکل و مضاف و منسوب آنهـا  

  . ]نیز آورده شده است
  . زمر: ج. گروه مردم: زمرَة .زمر

مـروت  موي و کـم کم: زمرَ ـَـ. زمر
  . نع: زمر. شدن

. بانگ کردن شترمرغ: زمرَ ـِـ. زِمار
رَ النَعاممو الیقال فی الظَ. زایم الّل   عـار

 عارامـا  . مرغها بانگ برآوردنـد شتر[ی
بانــگ کــردن شــترمرغ نــر از مصــدر 

  . ]معارة و عرار است
و . نع: زمار. زدن ينا: زمرَ ـُِـ. زمر

و یقـال للمـرأة زامـرَةٌ، و    . الیقال زامر
  . الیقال زمارة

. مزامیر: ج .]سرود: [ ناي: مزْمار
قـال  . ی عن کَسـبِ الزَمـارة  هنَ: حدیث

تفسیره فی الحدیث أنّها الزانیۀُ : بیدأبوع
ــاي [ ــار زن ن ــتاز کاروب . زن بازداش

تفسیر آن چنـین اسـت کـه زن    : گوید
: و خـود گویـد  (زن زناکـار اسـت   ناي

چنــین ســخنی را جــز در ایــن حــدیث 
ــنیده آن  ریشــۀ مدانــام، و نمــینش

  .)]چیست

ــرَة .زمجــر جمــالنٍ . آواز: ز ــمعت لف س
ةً، و فالن ذو زمـاجِرَ و  زمجرَةً و غَذْمرَ

بانگ و فریاد شنیدم، و او از [زماجِیرَ 
  . ]پربانگ و فریاد استاو 

کلک دراز : . نی از تیر: زمخَر .زمخر
  . و باریک

نگـاه  [الزَمارة، و هی الزانیۀ : زمخَرَة
مزْمــار در  کلمـۀ در  کنیـد بـه زمـارة   

  . ]باال
  دـواعالس خَـرِيمز شـترمرغ  : ظَلیِم

  .ساقباریک
  . سختی سرما: زمهرِیر .زمهر

  . سرخ شدن چشم ازغضب: زمهرَة
  . خشممرد سخت: مزْمهِرّ

ستارگان [لَمحت : بواکازمهرَّت الکَ
  . ]چشمک زدند

. آنچه ترسایان بر میان بندند: زنّار .زنر
  . یرُزنان: ج

نانهاریزهسنگ: یرُز . :نام زمینی.   
هرچه به خدایی : . دروغ: زور .زور

و ال  مـا لـه   . گیرند آن را مشـرکان 
وریـ : ص او را خـرد و  [ع الیـه  رأْي یرْجِ

  . ]اي نیستاندیشه
ــینه ]بــاالي[ برســوي: زور : . س
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رجل زائرٌ و . نث= مذ. کنندگان زیارت
 ،روو ز روةٌ زــو سو ن ،روو ز اروقــوم ز

مثل نُوراتمٍ، و زائ .  
: . نگریستن ]کج[رویه یک: زور

اسب یکـی بیـرون و    سینۀاز دو تندي 
  . یکی درون آمدن

. زمـین دور : . چاه مغاك: زوراء
 :قدح . :کمان . : بغـداد  دجلـۀ .
 :اسـالحِ    مۀَ بـن الجحیأُحمالٍ کان ل

األنْصارِي .  
  . أزور: و یقال للجیش

ازوِیـرار  . رگشتن از چیزيب: ازوِرار
عـنْ   اورتَـز «و قُرِئَ آیه. کک: اورو تز

تَتَـزاور   و هـو مـدغَم   ،تَـزّاور ، »کَهفهم
، و »برگـردد  کج شود و از غار آنان«[

رتتزاور است ةشدامغدا تَزّاو[.  
زیارت : زار ـُـ. زور، زِیارة و زوارة

. بـار زیـارت کـردن    یک: زورة. کردن
  . کک: وارزدیار و ازدا

راست و : . دروغ آراستن: تَزْویر
: قـال األصـمعی  [ نیکـو کـردن چیـزي   

التَزْویر إصالح الکالمِ و تَهیِئَتُه، و منـه  
ــر ــدیث عمـ ــ) رض(حـ ــوم سـ   یفۀ قیـ

ساعدة، حین اخْتَلَف األنْصـار علـی   ینب

ــی ــدیقأب ــر الص ــت ): رض(بک ــد کن ق
ــ   ــا ب ــوم به ــۀً أقُ ــدي زورت مقال ینَ ی  

بکر، فجاء أبوبکر، فمـا تَـرَك شَـیئاً    أبی
تزویـر   :مما کنت زورتُه الّـا تَکَلَّـم بـه   

ــخن و   ــردن سـ ــاده کـ ــت و آمـ   راسـ
آرایی است، و از آن است سـخن  سخن
 هنگام اختالف آراي انصار دوم خلیفۀ

پیش از آمـدن ابـوبکر   : در روز سقیفه
م کـدا سخنانی پرداخته و گفتم که هیچ

اینکه هنگـامی   از آن سخنان نبود مگر
. همانهـا را گفـت   که ابوبکر خود آمـد 

گرامـی داشـتن   : . ]التشـبیه : التزویر
   .زائر را

ــزار ــردن: م ــارت ک ــاي : . زی ج
  . زیارت

ــتن و : زِیــر ــردي کــه ســخن گف م
: . همنشــینی بــا زنــان دوســت دارد

  . جامه: . ابریشم باریکتر رود
  .ستور لبیشۀ: زِیار
ــاردم و   : زِوار ــان پ ــه می ــن ک   رس

  . أزوِرة: ج. بند شتر کشندسینه
ررفتار سخت: زِو .فجمثال ه .  

  . تازگی و خوبی دنیا: زهرَةُ الدنْیا .زهر
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  . شکوفه: زهرَة و زهرَة
ــرَة هــپیدي: ز اي از قبیلــه: . س

و این نام زن کـالب بـن مـرَّة    . قریش
أخْـوالُ   نُسب ولَده الیهـا، و هـم  . است

فرزندش به او نسـبت داده  [) ص(بِیالنَ
ــده اســت، و ایشــان دایــی    هــاي ش

  . ]پیامبرند
  .]ناهید[ معروف ةستار: زهرَة
روشن شدن آتش و : زهرَ ـَـ. زهور

  . باالگرفتن آن
ســـپیدروي از کـــرم و  : أزهـــر
: . مـاه : . روشـن : . جوانمردي
و نعت لفاطمـۀَ  . نث: زهراء. گاو دشتی

  . لکَرَمها و صفائها) رض(
  . آفتاب و ماه: األزهرانِ

  .شکوفه بیرون آوردن نبات: إزهار
چوبی [العود الذي یضْرَب به : مزْهر

  . ]که با آن کتک بزنند
انّ : حــدیث. داشــتننگــاه: ازدهــار

ی أبا )ع(النَبِیصالـذي    أو ةَ باإلنـاءقَتاد
بهذا، فـانّ لـه    دهرْإز: تَوضَّأَ منه و قال

پیـامبر  [تُضَیعه  احتَفظْ به و ال يأشأْناً، 
که با آن وضـو گرفتـه    آوندي ةدربار

: بود به اباقتاده سـفارش کـرد و گفـت   
که بـه کـار   (و گم نکن این را نگهدار 

  . ])آید
  فصل السین

  . أسآر: ج. خوردهپس: سؤْر .سأر
 رسآّ .گذاشتن خورده جاپس: إسآر

علـی غیرقیـاس،   . نـع : ]عالبر وزن ف[
مسئر، کما یقـال جبـار مـن    نّ قیاسه أل
  . جباراإل

میـل بـه جراحـت    : سبرَ ـُـ. سبر .سبر
:  .فروبردن تا غور آن معلـوم شـود  

و کلُّ أمرٍ رزتَـه  . کک: استبار. آزمودن
هرچه و هـر کـه   [فقد سبرْتَه و استَبرْتَه 

  . ]ايودهرا بسنجی، آن یا او را آزم
آشـکار و  [حمدت مسبرَه و مخْبرَه 

  . ]نهانش را ستودم
  . کک: سبار. میل جراحت: مسبار
إسباغُ : حدیث. بامداد خنک: سبرَة

تمامی وضو را به[الوضُوء فی السبرات 
  . ]در بامدادان خنک دهیدانجام 
ـ  رسفــالنٌ . نهــاد و هیئـت مــردم : ب

ــرِ و ال بــنُ الح سرحــب ئــت هیخــوب: س
  .]است او[
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ــابِرِي هــاي نــوعی از جامــه : س
یقولُـه مـن   . عـرْض  : مثَل. گرانمایه

یبالَغُ فیه،  یعرَض علیه الشیء عرْضاً ال
دون أجم ألنّ السابِرِي یـابِ الث   رْغَـبی

کــاالیی نیکــو و [فیــه بــأدنَی عــرْضٍ 
ایـن را کسـی گویـد کــه در    . گرانبهـا 
تر به او ارزش الیی، کاالیی کمبرابر کا

وگرنه سابري از نیکـوترین   ،داده شود
آن  ،تا نشـان داده شـود   هاست کهجامه

  .بهترین خرماها:  .]را بخرند
. پهلو خفته یازیـدن  بر: اسبِطْرار .سبطر
 :یازیدن شیر وقت جستن .  

ي أأسد سبطْرٌ و جِمـال سـبطْرات،   
ث، و انّما هـی  طوالٌ، والتاء لیست للتأْنی

ــولهم ــی  : کق ــاالت، ف ــات و رِج حمام
شیري که هنگام برجسـتن  [المذکّر جمع

دراز و کشـیده شـود، شـتران دراز بـر     
  . ]روي زمین
مرغی درازگردن که دائم در : سبیطَر

ــرد و او را   ــاهی گیـ ــد و مـ آب باشـ
  . ابوالعیزار خوانند

تمام باالشدن دخترینه : اسبِکْرار .سبکر

: . ]ن و باالبلند شدن دختـر قدکشید[
  . بر پهلو خفتن و یازیدن

ــبکرّ سجــوان تمــام بــه اعتــدال : م
  . موي فروهشته: . رسیده

  . ستُور و أستار: ج. پرده: ستْر .ستر
: ج. کــک: سـتارة . پوشـش : سـتْرَة 

  . ستائر
نـام  : سـتار . پوشیدن: ستَرَ ـُـ. ستْر
  .کوهی

  . ده شدنپوشی: استتار و تَستُّر
ــتُورةٌ ســۀ م ــر پردگــی: جارِی . دخت

ي حجابـاً علـی   أ، »حجاباً مستُوراً«هآی
و . الحجابِ ۀُثافَحجابٍ، و یراد بذلک کَ

انّـه  «آیـه . قیل هو مفعول بمعنَی الفاعل
اي پـرده «[ي آتیـاً  أ، »کانَ وعده مأْتیاً

  اي بـر پـرده، و   ، یعنـی پـرده  »پوشـیده 
گفته . پرده را برساندخواهد ستبري می

معنـاي فاعـل    شده که آن فعـول و بـه  
اش  براسـتی کـه وعـده   «: است ماننـد 

ــت  ــده اس ــدنی  »آورده ش ــی آم ، یعن
  . ]است

ــتیر   و س ــتُور ســل م ــف : رج عفی
  . عفیفَۀ: و جاریۀ ستیرَةٌ. ]پاکدامن[
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سـنگ   معروف، و آن ده درم: إستار
ونیم درم بعضی موضع شش باشد، و به

  . أساتیر: ج. اختالف مواضعبه دارند
: . تافتن تنـور : سجرَ ـُـ. سجر. سجر

پرشـدن آب انـدك   : . پرکردن جوي
آبهـاي  [سـجِرَت الثمـاد   . به مدد باران

و . ]اندك به کمک باران افزون شـدند 
و . سـجرْ : ج. این آب را سجرَة خوانند

ــه الب ــمن رُح ــالم سجــت[ ور : از آن اس
این بخشی از آیـه  ( و آکندهدریاي پر 

بدان اشـاره   صحاو صراح است که در 
  . ])نشده است

هرچــه تنــور را بــدان   : ســجور
  . بتفسانند

  . سجراء: ج. یار و دوست: سجِیر
ــجور ســر وي : م شــیري کــه آب ب
  . غالب باشد
جـایی کـه آب سـیل او را    : ساجِر

  . پرکرده باشد
چوب کـه برگـردن سـگ    : ساجور
ز سـوراخ رز نتوانـد آمـدن    بندند تـا ا 

سـگ بـا   : کلب مسوجرٌ. وقت انگور به
  . نام جایی: . ساجور

شتر کـه  نالیدن ماده: سجر و سجور
  . از بچه جدا شود

رشـته  مروارید بـه : المسجوراللُؤْلُؤُ 
  . کشیده

راءجنٌ سیشدهچشم سرخ: ع .  
حوضی کـه گـل او پـاکیزه    : أسجر

  . باشد
شَعرٌ . فروهشته شدن موي: انْسجار

. ]مـوي فروهشـته  [مستَرْسـل  : منْسجِرٌ
 :پیوسته رفتن شتر .  

  . نام جایی: سنْجار
  . مثال مسبطرّ. سپید: مسجهِرّ .سجهر
لَقیتُـه  . پیشـک از صـبح  : سـحر  .سحر

دیدم مـن او را ایـن   : سحرَ، بغیر تنوین
 لم تَصرِفْه ألنّه معدول عمـا فیـه  . سحر

علیه التعریف  بو قد غَلَ. األلف و الالم
    بال اضافۀٍ و ال ألـف و الم، کمـا غَلَـب

نُاب ن بم ر علی واحدیالزُبرْ علی . یهنس
فـال تَرْفَعـه ألنّـه    . فَتَی فَرَسک سحرَ یا

و انْ أردت بِسـحر  . ظـرف غیـرمتمکّن  
. »نَجیناهم بِسحرٍ«نکرةً صرفتَه، کما آیه

، به رجـالً انْصـرف   نْ صغِّرَ أو سمیو ا
لیس علـی وزن المعـدول کـأُخَر     هـّنأل
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  آن را صــــرف نکــــرده و تنــــوین [
. دهی، زیر معدول از السحر اسـت نمی

اضافه و الف و الم، تعریـف  گاه هم بی
در آن غلبه دارد، چنانکه ابن زبیر نـام  

 اي. فرزنـدان زبیـر شـده بـود    یکی از 
در ایـن  . سبت بتـاز جوان، در سحر بر ا

دهـی، زیـرا   جمله نیز آن را رفـع نمـی  
امـا اگـر یـک    . ظرف غیرمتمکن است

سحر نامعین را بخواهی بگـویی، آن را  
: کنی، چنانکه در این نمونـه صرف می

دمــی در ســپیده) جــز آل لــوط کــه(«
اگر هم مصـغّر شـود   . »رهاییشان دادیم

شـود،  یا نام مـردي گـردد صـرف مـی    
عدول، مانند اُخَـر،  زیرا دیگر بر وزن م

  . ]نیست
أتَیتُه بسـحرٍ و  . سحر پیشین: سحرَة

دمـی  سـپیده : و سحراً و سـحرَ [بِسحرَةٍ 
  . ]نزدش رفتم
وقـت   به: . در سحر شدن: إسحار
  . سحر رفتن
  . طعام سحري: سحور

  . بانگ کردن مرغ به سحر: استحار
مثل برْد و . أسحار: ج. شش: سحر

. سـحور : ج. کـک : سحر و سحر .أبراد
و قد یحرَّك لمکان . مثل فَلْس و فُلُوس

و یقـال  . حرف الحلق، مثل نَهـر و نَهـر  
گـاه هـم بـر    [قد انْتَفَخَ سـحرُه  : للجبان

آمدن حـرف حلـق در جـاي دوم،     پایۀ
بــه ترســو . انــدآن را متحــرك ســاخته

تا دلیر بـه  (اش را باد کرد سینه: گویند
اش سـینه : اندبرخی هم گفته. دگمان آی

لَصقَ بالحلْقوم  ما: . )]از ترس پرشـد 
: عن عائشۀَ حـدیث من أعلَی البطْنِ، و 

بـینَ سـحرِي و   ) ص(اهللا تُوفِّی رسـولُ 
ــرِي ــب . نَح المقَطَّعــۀُ : و یقــال لإلرنَ

ور و النــحــحارِ و السیــاط، و هــو األس
علی هـذا   ي سحرُه یقَطَّعأعلی التفاءل، 

و بعضهم یقول المقطِّعـۀ، بکسـر   . ماالس
ي من سرْعتها و شـدةِ عـدوِها   أالطاء، 

 رَها و نـحس نـاي و  [یاطَهـا  کأنّها تُقَطِّع
آنچه از درون باالي سینه که بـه گلـو   

و از آن اســت ســخن  ،چســبیده باشــد
رسول خدا میان سینه و گلوي : عایشه

ــان داد ــن ج ــ . م ــه خرگــوش گوین   : دب
این را از روي . بریده و گلوبریدهشش

پیشگویی گویند، یعنی بـا گفـتن ایـن    
برخی هم آن . شودشش پاره میشنام، 
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انـد، یعنـی از   را با طاء مکسـور گفتـه  
دویدنش گویی شش و  تندي و سختی
ــود   ــوي خ ــا شــکارچیانش (گل   را ) ی

  . ]دردمی
جادوِي  . فسون: سحرَ ـَـ. سحر

طُف مأْخَذُه و دقَّ فهـو  ما لَ و کلُّ. کردن
ــحرٌ  ــه روش [سـ ــري(هرچـ و  فراگیـ
ــاربرد ــد  ) ک ــک باش ــازك و باری آن ن

. فریفتن: . دانستن: . ]فسون اسـت 
 :یر. با علّت کردنحکک: تَس ] : از

برگردانیدن انسان : . دست دادن خرَد
سـحرْتُه عـن   . از چیزي به چیـز دیگـر  

  . ]»حرُونَفأنَّی تُس«آیه . صرَفْته: کذا
: و یقـال . الذي خُلقَ ذاسحرٍ: مسحر

انّمـا أنْـت مـنَ    «آیـه . هو من المعلَّلیِن
کـه بـا شـش آفریـده     آن[» المسحرِین

). کشــدنَفَــس مــییعنــی (شــده اســت 
کــه خــوراك خــورد و آب آن: گوینــد

جـز ایـن   «. نوشد و بدانها زندگی کند
نیســت کــه تــو نیــز از خورنــدگان و  

  .]»نینوشندگا
ــحفر ــحنْفار .س ــه: اس ــتاب روان و ب ش

. یافتن در سخن خواندن خطبه و فراخی

  . شهر فراخ: د مسحنْفرٌبلَ
ـ   .سخر : سخَر، سخْر و مسخَر سـخرَ ـَـ

سـخروا منـه و بـه، و    . فسوس کـردن 
ضَحکْت منه و به، و هزِئْـت منـه و بـه    

او را ریشخند کردند، او را ریشـخند  [
  . ]کردمو فسوس 

خْرِيو س خْرِيۀ، سخْرِیفسوس: س .
» لیتَّخذَ بعضُهم بعضاً سخْرِیاً«و قُرِئَ آیه

تا برخی از آنان برخـی  «[» سخْرِیاً«و 
بــه ریشــخند «و » را بــه کــار گیرنــد

  . ]»گیرند
دار کردن دیگـري  برفرمان: تَسخیر

  . کک: رخُّستَ. را و رام کردن
  . بر وي فسوس کنند کهآن: سخْرَة
که او بردیگـران فسـوس   آن: سخَرَة

  . کند
اذا أطاعـت و طابـت   : سفُنٌ سواخرُ

کشتیهایی کـه بـاد سـازگار    [ یحلها الرِ
  . ]یابند و روان شوند

رکـب  . نوعی از درخـت : سخْبر .سخبر
ــخْبرَ فــالنٌ الس : رــی و او [غــد دوروی

  . ]شکنی کردپیمان
. یکـی : سدرة. رخت کُنارد: سدر. سدر
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  . سدرات، سدرات و سدر: ج

  . نام کوشکی: . نام جویی: سدیر
ــدرانِ و أزدرانِ  رانِ و أصــد دو : أس

  . ]هاسرشانه[دوش و گردن  کرانۀ
کـه بــاك  آن: . سراسـیمه : سـادر 

تَکَلَّم [ غم و خیرهندارد از چیزي، و بی
 درنــگ ســخن پیوســته و بــی: ســادراً

  . ]گفت
ـ . سدر خیرگـی چشـم از   : سدر ـَـ

و نـامی از  . نـع : سـدر . گرما و سـرما 
شــاید از آن روي کــه [ نامهــاي دریــا

) دریـازدگی (نوسفران دریایی به سدر 
  . ]شوند دچار می

  . بزرگ پیمانۀ: سنْدرة
رِينْدنـوعی از تیرهـا  : س . :  نـام

  . شاعري
مثل . موي فرو رهاگردیدن: انْسدار
ــدال ور[ انْســد ر و ســد ـــ. س ــدر ـُِ س :

فروهشتن موي، و آویزان کردن رخت 
  . شتاب رفتن: . ]و جامه

  سســـــتی و : ســـــمادیر .ســـــمدر
و المـیم  . آلودگی چشم از مستیخواب

  . کک: اسمدرار. زائدة
ما یـوم  : مثَل. أسرار: ج. راز: سرّ .سرر

مـرٍ مشـهور   یضْرَب لکُلِّ أ. حلیمۀَ بِسرٍّ
چنین گوینـد  . جنگ حلیمه راز نیست[

آشکار بـوده و همگـان آن    براي هرچه
ــد ــال. را بدانن ــک: یق مــن د ــرُّك م س :

راز خـود را  (رازت از خون تـو باشـد   
گر کنی تو آشـکار، بـر سـر آن خـون     

: . جمـاع : . ]نهی گـردي تـو زار  
و گزیدگی  ،خالص: النَسبِ . مرد ةنر

: قومـه سـرِّ   هو فی. مص: سرارة. نسب
او از گزیـدگان قـومش   [فی أوسـطهم  

بهتــرین جــاي در : الــوادي . ]اســت
: ج. کک: يسرارةُ الواد. أسرَّة: ج. وي

  . سرار
ـ [سرائرُ : ج. راز: سرِیرة فالنٌ طَی ب

  .]نهاد است او پاکدل و پاك: السرِیرَةِ
ــرّ ــاف  : س ــده شــود از ن آنچــه بری
ــودك ــت ذ. ک ــلَعرَفْ ــع أ اك قب نْ یقْطَ

 سرُّك، و التَقُلْ سـرَّتُک، ألنّ السـرَّةَ ال  
تُقْطَع، و هی الموضـع الـذي قُطـع منـه     

پیش از آنکه نافت را ببرنـد آن  [السرُّ 
ا ردر اینجا، سرَّة نگو، زی. دانستمرا می
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برند، و آن جایی است کـه  سرَّة را نمی
ر و سـرَ . ]برنـد نـاف را مـی   از آن بند

قُطـع  . أسـرَّة : ج. ]ناف بند[ کک: سرَر
نـاف کـودك    بند[سرَر الصبِی و سرَره 

  . ]بریده شد
: . سـرَر و سـرّات  : ج. ناف: سرَّة

  . میان وادي
نیـزه  : . بریدن نـاف : سرَّ ـُـ. سرّ
بـا  [طَعنَه فی سـرَّته  : سرَّه. ناف زدن بر

 چوب نهادن در: . ]نیزه به نافش زد
نْ تجعـلَ فـی   أو ذلـک  . زنهمیان آتش

بـه  لْعویـداً تُدخلُـه فـی قَ    ف الزَنْـد رَطَ
ـ  إسـرَّ زنْـدك ف  . لتَقْدح به ي أرُّ، نّـه أس

ـ رْکرَبِک اذا کانـت : بعیر أسـرُّ . أجوف ه ت
آن چنین است کـه از یـک سـر    [دبرَةٌ 
زنه چوب کوچکی را در آن فـرو  آتش

چـوب در  . کنی تـا بـدان آتـش گیـرد    
. ات بگذار، زیرا توخالی استزنهآتش

  . ]آماس کرده استاش شتري که سینه
ــرَر کــاواکی: س .ــرّاء ــاةٌ س    ةنیــز: قَن

  . کاواكمیان
  . ناخوانده درآینده: . کاواك: أسرّ

جـایی  : ]سـرَر : لسانو  صحا[سرَر 
است نزدیـک مکـه و در وي درختـی    
است که هفتاد نبی را زیـر آن درخـت   

  . اندناف بریده
ــرِّیۀ ــی : س ــزك فراش ــی . کنی و ه

لسرّ، و هو الجِماع، و انّمـا  منسوبۀ الی ا
مت سینُه ألنَّ األبنیـۀ قـد تُغَیـرُ فـی     ضُ

النسبۀ، کدهرِي و سـهلی، مـن دهـرْ و    
انّها مشتقَّۀ من السرور، : األخفش. سهل

ست، ا رّسآن منسوب به [ألنّه یسرُّ بها 
معناي نزدیکی کردن، و سین آن هم  به

مضموم شده است چون گاه بناي کلمه 
این : گوید. شوددر نسبت دگرگون می

کلمه برگرفتـه از شـادي اسـت، زیـرا     
  . سرارِي: ج. ]ن شاد شونده آمردان ب

تَسرَّرت الجاریـۀَ و تَسـرَّیتُها، کمـا    
 تو تَظَنَّی تمکنیز را گرف[یقال تَظَنَّنْت[ .  

. شـاد کـردن  : مسرَّة. شادي: سرور
رَّنـرَّ سفالنـی  [هـو، مـج    ی فالن، و س

  . ]شادم کرد، و او شاد شد
ــرِیر ــرُر و : ج. تخــت: س ــرَّة، س أس

و . »علَــی ســرُرٍ متَقــابِلینَ«آیــه. رسـرَ 
تثْقسلُبعضُهم ی اجت نِ مـع    مـاعتَیالضـم
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الفـتح   ی منهما الـی التضعیف، فیرُد األُولَ
لخفَّته فیقول سرَر، و کذلک مـا أشْـبهه   
من الجمع، مثل ذَلیـل و ذُلُـل و نحـوه    

برخی هم . »رويبهبر تختهایی روي«[
را دو حرف یکسـان  اجتماع دو ضمه و 

سنگین یافتـه و راء نخسـتین را فتحـه    
هاي جمـع  اند، و در آنچه از صیغهداده

که مانند آن اسـت نیـز همـین کـار را     
و . قرارگاه سر از گـردن : . ]اندکرده

گاه هم [قد یعبر به عن الملْک و النَعمۀ 
و  از آن بـــه پادشـــاهی و دارایـــی  

  . ]شود تعبیر می برخورداري
آخرین شب از : سرَر، سرار و سرار

ي خَفـی  أمشْتَقٌّ من استَسرَّ القَمرُ، . ماه
ــه از[ ــد : برگرفت ــان ش ــاه پنه : . ]م

: ج. دســت و پیشــانیشــکنهاي کــف 
ـ تَ: حـدیث . أسـارِیر : جـج . أسرار قُرُب 

 ةسـخن عایشـه دربـار   ([وجهِه  یرُرِأسا
اش چــین و شـکنهاي پیشــانی ) پیـامبر 

  . ]درخشیدمی
ــرَر پوســت ســماروغ و گــل و : س

: ج. خاك کـه بـر وي چفسـیده باشـد    
مثــل . أســرَّة: ج. کـک : ســرار. أسـرار 

  .خمار و أخْمرَة
  . ]سختی[یض ضَرّاء نق. نرمی: سرّاء

کننده مرد نیکو و نیکی: رجل برٌّ سرٌّ
  . کنندهو شادمان
. پنهان کردن و آشکار کردن: إسرار

و «و در تفسیر آیـه . و هو من األضْداد
ذابا العأَوا رۀَ لَمرُّوا النَدامهـر دو  » أس

: أسـرَّ الیـه حــدیثاً  . انـد معنـی را گفتـه  
النَبِی الـی بعـضِ    و اذْ أسرَّ«آیه. أفْضَی

واجِه حأزةَ و  . »یثاًددـوالیه الم ترَرأس
ــالمودةِ  ــد «[ب و چــون شــکنجه را بینن

، و یـا  »پشیمانی خود را آشکار سازند
سخنی به او رسـاند و  . »پنهان سازند«

ــرد  ــاهش ک ــه  «. از آن آگ ــاه ک و آنگ
پیامبر یکی از همسرانش را از سـخنی  

ـ  . »آگاه ساخت ا وي دوسـتی  نهـانی ب
  . ]کردم

  .راز گفتن: مسارة و تَسارر
اي آلـت راز، و آن ماشـوره  : مسرَّة

باشد که یک سر وي در دهان گوینـده  
 و دیگر سر در گـوش شـنونده باشـد   

  . ]مسار: ج. تلفن: امروزه[
  . داناي بزرگ: سرْسور
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بنَی سطْراً . رسته از هرچیز: سطْر .سطر
ــطْراً  س ــرَس ــوار  یــک[و غَ رســته دی

. ]ساخت، و یک رسته درخـت کاشـت  
 : ـطُور  : ج. خـطـطُر و سـطَر . أسس :

. مثل سـبب و أسـبار  . أسطار: ج. کک
  . أساطیر: جج

. هــاهــا و بیهــودهافســانه: أســاطیر
  . یکی: أُسطُورة و إسطارة

ــطْر ـــ: س ــطَرَ ـُ ــطَرَ . نبشــتن: س س
ــاب ــب: الکت ــتَطَرَ. کَتَ ــک: اس : ه . ک

  . ]او را بر زمین افکند[عه صرَ
. کـک : مصـیطر . برگماشته: مسیطر

 : شْرِفنگهبان و بازرس[م[ .  
  .کک: مصطار. شراب ترش: مسطار

. افـروختن آتـش و حـرب   : سعر .سعر
ــرْب و الح ــار ــعرْت الن ــا و : س هیجتُهم

ــا ــرِئَ. ألْهبتُهم ــ و قُ ــ«هآی حو اذا الج یم
رَتعو » س»رَتعبالتشدید للمبالغۀ» س .

اذا أصـابتْه السـموم   : سعرَ الرجلُ، مـج 
و » و آنگاه که دوزخ افروخته شـود «[
ــه گــرددســخت « تشــدید . »برافروخت

ــت  ــه در معناس ــراي مبالغ ــرد . ب آن م
سخت گرسنه و تشنه : نیز(مسموم شد 

  . )]شد

نـرخ  :  .نیک درگیرانیدن: تَسعیر
  . نهادن

سعار و مسرمآتش فروزینۀ: ع . :
ــد ــام :  .دراز: . حــربة برانگیزن ن

ه أصحاب الحدیث مسعراً علَو ج. مردي
ــاؤُ ــام یکــی از محــدثّ[ل للتف ــه ان ن ک

   یــۀپــااصـحاب حــدیث نــامش را بــر  
ــی و خــوشانگــاري نیــک ــه  بین اش ب

  . ]اندهنهادکارهاي جهان، مسعر 
ـ  س یمنٌ نَتْرٌ و ررٌ و طَعبه رٌ ضَرْبع

زدنـی شـکافنده و   نیـزه  ،انکوبشی برّ[
  . ]تیرانداختنی سخت سوزان

جایهـاي  بغلها و تنگ: مساعرُ االبل
  . شتران

: . برافروخته شدن آتـش : استعار
اسـتَعرَ  . گر در افتادن به مساعر شتران

ـ اذا اب: الجرَب فی البعیـر  أَ بمسـاعره  دتَ
بیمــاري گــري از و شــتر گرگرفــت، [

  . ]شد ي دست و پایش آغازبغلها
  . افروخته شدن آتش: تَسعر
: . سـوزان  افروختـۀ آتش : سعیر

  .نام بت
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ــعار گرمــی آتــش: س.  : ســختی
  . گرسنگی
فی ضَـاللٍ  «آیه. ذابععناء و : سعر

عأ، »رٍو س نـاءـ  ي فی ع در «[ذاب و ع
: . ]»گمراهـــی و رنـــج و شـــکنجه

قـال  . مجنونـۀ : مسـعورة . دیوانگی ناقه
هو » و کَفَی بجهنَّم سعیراً«آیه: األخفش

ــل دهــ  ــرِمث وراً أیع، ین و صــع سي م
ــعیر در  کلمــۀ: گویــد. دیوانــه[ و «س

» بسنده است دوزخ که فـروزان باشـد  
  . ]است) شدهافروخته(به معناي مسعور 

 يأیقال سعرَهم شـرّاً،  : السکیتابن
ی تفــی حــاج ســعرْت الیــوم. أوســعهم

بـدي را در میـان   : گویند[طُفْت : سعرَةً
امـروز در پـی   . آنان پراکنـده سـاخت  

جـا جسـتجو   تالش کـرده و همـه   منیاز
  . ]کردم

  مــــص : تَســــعیر. نــــرخ: ســــعر
   .]گذارينرخ[

  .گرد آفتاب، یعنی ذره: سعرارة
ــعرَة س :ــلــونٌ ی ــ برِضْ واد الــی الس

م نـا : أسعر. ]رنگی که به تیرگی بزند[
  .مردي

: صـعتَر . ]آویشـن [زبوده : سعتَر .سعتر
  . کک

  . م موضعٍ أو شَجراس: یستَعور
. أسـفار : ج. بریدن مسـافت . سفَر .سفر
 :سپیدي روز .  

کَمثَـلِ  «آیـه . أسفار: ج. نبشته: سفْر
چونان خر که «[» الحمارِ یحملُ أسفاراً

 اننویسـندگ : سفَرَة .]»برد کتابهایی می
  . ]فرشتگان: و نیز[

  . دان مسافرتوشه: . معروف: سفْرَة
ــفیر ــاده و : س ــرگ از درخــت افت ب

میـانجی  :  .رسـول :  .شـده خشک
  .سفَراء: ج. میان قومی

ـ  . سـفْر  روي : . نبشــتن: سـفَرَ ـِـ
روبنـد   آن زن: سفَرَ المرأةُ[ گشادن زن

. خانـه روفـتن  : . ]از چهره برگرفت
  . بجارو: مسفَرَة

  . نام چاهی: سفارِ. روبهخاك: سفارة
ـ : سفارة میـانجی و صـلح   : ـسفَرَ ـِ

: سـفَرْت بـینَ القـومِ   [قومی کردن میان 
  .]براي سازگاري میان قوم کوشیدم

سـفْر و  : ج. رويزن گشـاده : سافر



  653/  باب الراء  
 

  . مثال راکب و رکّاب. سفّار
آنچـه پیـدا شـود از    : مسافرُ الوجه

  . روي
. به سفر بیرون شدن: فَرَ ـِـس. سفُور

از راز : قَضَیت الیه بسـفُورِي [ نع: سافر
  .]و حال و کارم آگه بکردم او را

. کـک : سـفار . سفر کـردن : مسافَرَة
  . ]بدانجا سفر کرد[سافَرَ الیه 
آهن که بر پشت بینـی اشـتر   : سفار

آهن لگـام اسـب   [نهند، چنانکه حکَمۀ 
ــازدار ــر  ]دکــه آن را از سرکشــی ب م

  . سفُر: ج. اسب را
اشتر قوي : ناقۀ مسفَرَةٌ و بعیر مسفَرٌ

  . در سفر
ــفار روشــن شــدن صــبح: إس.  :

ــان شــدن روي ــه : . روشــن و تاب ب
أسفرُوا : حدیث. روشنایی روز درآمدن

ي صـلُّوا  أبالفَجر فانّـه أعظَـم لألجـر،    
الفَجرَ مسـفریِن، و یقـال طَولُوهـا الـی     

ــف آغــاز روز نمــاز  ةدر ســپید[ار اإلس
بخوانید که پاداشـش گرانتـر اسـت، و    

اند یعنی نماز را تا روشنایی روز گفته
بامـداد چهـره   : أسفَرَ الصبح. دراز کنید

بـه روشـنایی روز   : أسـفَرَ القـوم  . نمود
: سـفَرَ وجهـه حسـناً و أسـفَرَ    . درآمدند
. اش از زیبــــایی درخشــــید چهــــره

در ایـن  «: »ومئـذ مسـفرَةٌ  وجـوه ی «آیه
  . ]»هایی درخشانند روز چهره
  . يشدن از موبرهنه: انْسفار

: . پیـک : . سمسار: سفْسیر .سفسر
  . ]روپیرو، دنباله[رو سپس

ـ [سقْر  .سقر سـوختن آفتـاب   : ]سقَرَ ـُـ
ــمقرّ. روي را صرٌّ و مقــم سروز : یــوم م

  . نیک گرم
: ج. مست: رانسکْ. مستی: سکْر .سکر

: سـکْرَي . سکْرَي، سکاري و سـکاري 
  . سکْرانَۀ للمؤنّث: أسد و فی لغۀ بنی. نث

ـ . سکَر : . مسـت شـدن  : سکرَ ـَـ
تَتَّخذُونَ منـه سـکَراً و   «آیه. خرما نبیذ

ــناً ــاً حسـ ــاده «[» رِزقـ از آن هـــم بـ
  . ]»گیرید و هم روزیی نیکو میبر

بسیار : مسکیر. مست کردن: إسکار
  . مستهمیشه: سکِّیر. شونده مست

  . نبیذفروش: سکّار
ــاکُر ــتی: تَس ــود  مس ــودن از خ   نم

  . مستی بی
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: سـکْر . بسـتن آب : سکَرَ ـُـ: سکْر
  . بندآب

لیلـۀ  . ایستادن باد: سکَرَ ـُـ. سکُور
  . ]باد و آرامشب بی[ساکنَۀ : ساکرَةٌ

و البعیرُ یسـکِّرُ  . خبه کردن: تَسکیر
آخَرَ بذه حتی یراعکاد شـتر بـا   [لُه قْتُی

ــان   ــري را چن ــتانش دیگ   دو ســاق دس
: مسـکَّر . ]فشـارد تـا آن را بکشـد   می

ي أ، »انّما سکِّرَت أبصارنا«آیه. مخمور
 ،رَتیعن النَظَر و ح تبِسأح  ـتو غُطِّی

تو قُــرِئَ. و غُشِّــی »رَتــکي أ، »س
  رَتــحکــه   جــز ایــن نیســت   «[س

، یعنی »چشمانمان تیره و تارشده است
ــا در   ــده و تارشــده، ی ــدن بازمان از دی

تشـدید  بـی . پرده و پوشیده شده اسـت 
هــم خوانــده شــده، یعنــی جــادو شــده 

  . ]است
  . یکی: سکَّرَة. مع. شکر: سکَّر

افسانه : سمرَ ـُـ. . افسانه: سمر .سمر
ــتن ــامر. گفـ ــانه: سـ ــده و افسـ گوینـ

 حاج به معنی حجـاج  گویندگان، چون
گونه نامیدند چـون  این(الظُلْمۀ : السمر[

  گــــویی و در شــــب بــــه افســــانه

 ، أيالسـمر . دیپرداختسرایی میداستان
  . ]مهتاب: ظلُّ القَمرِ

أفْعلُه مـا   ال. شب و روز: ابنا سمیرٍ
: أفعله السـمرَ و القَمـرَ   ال. أبداً : سمرَ

مسی الناس ـراء مادامو . رُونَ فی لیلۀٍ قَم
السـمیرُ  : و یقـال . ییالأفعله سمیرَ اللَ ال

هرگـز  [هو الدهرُ، و أبناه اللیلُ و النهار 
تا آنگاه که مـردم  . کنمآن کار را نمی

در شبی تاریـک یـا ماهتـابی افسـانه     
هرگـز آن  . کـنم  گویند آن کار را نمـی 

سـمیر همـان   : گوینـد . کنمکار را نمی
اســت، و فرزنــدانش شــب و روزگــار 

  . ]روز
  . نام جایی: . شیر تُنک: سمار

: . تنک کردن شیر به آب: تَسمیر
): رض(حــدیث عمــر. دوز کــردنمــیخ

تَـه الّـا   یرِمایقرُّ رجل أنّه کـان یطَـأُ جا  
ألْحقْت به ولدها، فمن شاء فلْیمسکْها و 

 قـال . ي فلْیرْسلْهاأمن شاء فلْیسمرْها، 
أراد التَشْمیر بالشـین فَحولَـه   : األصمعی

هیچ مـردي  [الی السین، و هو اإلرسال 
به نزدیکی کردن با کنیزش اقرار نکرد 
جز آنکه فرزند آن کنیز را به آن مـرد  
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سپردم، پس هرکه چنین خواسـت بایـد   
چنـین  (آن کنیز را نگاهدارد، و هرکـه  

. را رهــا ســازداو خواســت، بایــد ) نــه
سـپس  بگوید، تشمیر  تهخواس: اصمعی

شین را به سین برگردانده است، یعنـی  
  . ]رها ساختن

گـونی  گندم: سمرَ ـُـ و سمرَ ـَـ. سمرَة
أسـمر  . کک: اسمیرار .گون شدن و گندم

 للمــذکّر و المؤنّــث . نــع: و ســمراء
  . ]گندمگون[

و یقال المـاء  . گندم و آب: أسمرانِ
  . ]زهآب و نی: و گویند[و الرُمح 

ــمرَة ــح: س ــمرٌ، : ج. درخــت طل س
ـ : أُسیمرٌ. سمرات و أسمرٌ : مثَـل . مصغـ

ایـن  [. أشْبه شَرْج شَرْجاً، لَو أنَّ أُسیمراً
ــام جــای(شــرج  هماننــد آن شــرج ) ین

هم درخـت طلـح در    است، اگر اندکی
کـه  گویند را زمانی سخن این (آن بود 

در یــک جــز دو چیــز هماننــد باشــند 
  . نام مردي:  ])یزچ

  . آهن بند: . میخ: مسمار
  . نوعی از کشتیها: سمیرِیۀ

سخت و صلب شـدن  : اسمهرار .سـمهر 

یبِس و : كواسمهرَّ الشَ. خار و تاریکی
لُبص .  رَّ الظَـالمهـماس : رَّ  . اشْـتَدهـماس

خار خشک و سـخت  [تال القالرجلُ فی
آن . شـد  تـاریکی سـخت و سـتبر   . شد

  . ]مرد گرم کشتار شد
یقال هـو  . راستمیان ةنیز: سمهرِیۀ

  .منسوب برجلٍ اسمه سمهر
  . کودك فربه: سمهدر غالم. سمهدر

   .خفتان از دوال بافته: سنَور .سنر
  . ]سنانیر: ج[گربه : سنَّور

که خَورنَق را بنا کـرد  آن: سنمار .سنمر
ــ  ــه از جه ــک کوف ــن نزدی ــان ب ت نُعم

القـیس، چـون تمـام شـد او را از      امرء
باالي کوشک درانداخت و هالك کـرد  

کسی دیگر برنیارد، و این را تا مثل آن 
 جـزاء سـنمارٍ  : مثَل .مثَل شد در عرب

   ]پاداش سنمار[
أسـوار و  : ج. شـهر  ةبـار : سـور  .سور

جمـع  : . اي از بناهر رده: . سیرانٌ
سـر  . رتهاي قرآنة، یعنی سوورسمثل ب

ــرَة سو . و ب ــرَف ــرُ بهــا عــن الشَ بعو ی
  : کقول النابغۀ. المنْزِلَۀ

  ةًروـم تَرَ أنّ اهللاَ أعطاك سـَلاَ
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ذَبتَذَبدونَها ی لْکتَرَي کُلَّ م  
رِیید و از آن به بزرگی [ۀً لَزِنْشَرَفاً و م

  :شودو ارجمندي تعبیر می
  دادـزّت بـرج و عدا اـینی خــبـن

  .]اش هرچه بینی روانکه در سایه
  . سورات. اترسور، سو: ج

نام موضعی در : سوري، مثال بشْرَي
  . عراق

ــوار ــاره: س ــوِرة: ج. ی ــج. أس : ج
فلَوال أُلْقـی علَیـه   «و قُرِئ آیه. أساوِرة

و قد یکـونُ جمـع   . »أساوِرةٌ من ذَهبٍ
لَّ«آیه. أساوِرحـن  یم ن أساوِرون فیها م
واحـدها إسـوار   : مروعقال أبو. »ذَهبٍ

هـایی از زر بـر او افکنـده     چرا یاره«[
گـاه هـم أسـاوِرة جمـع     . »نشده اسـت 
هـایی از  در آنجا با یاره«. أساوِر است

ابوعمرو واحـد آن  . »زر آراسته شوند
  . ]داندرا إسوار می

اره بر دست نهادن دیگري ی: تَسویر
  . ار

: . یاره بردست خود نهادن: تَسور
ــوروا  إذْ«آیــه. دیــوار برآمــدن بــر تَس

رابحلَّقُوه أ، »المآنگاه که بـر  «[ي تَس

  . ]»دیوار پرستشگاه برآمدند
سـار  . برجسـتن : سار یسور. سؤُور

  . ]کک: سور. به سویش برجست[الیه 
جسـتن  : . تیـزي شـراب  : سورة

: . تیزي تـب : . شراب سوي دماغ
  . خشم سلطان

  . گرعربده: سوار
  .یکدیگر جستن بر: مساورة

واروإسة   : ار و أُسمـن أسـاوِر واحد
و الهـاء عـوض عـن الیـاء، و     . الفُرْسِ

و کذلک الزَنادقَۀ، أصـلُه  . أصلُه أساوِیر
  . ]پیشرو سواران[زنادیق 

قومی از عجم که در بصره : أساوِرة
  . چون أحامرَة به کوفهساکن شدند، 

ـ : سهر .سهر بیـداري و بیـدار   : سهِرَ ـَـ
مـرد  : سهرَة. بیدار داشتن: إسهار. بودن
  . بیدار نیک

روي : سـاهرَة . زمـین  سایۀ: ساهور
پـس  «[» فإذا هم بالسـاهرَة «آیه. زمین

  . ]»بناگاه ایشانند بر روي زمین هموار
  . دو رگ بینی ستور: أسهرانِ

سـار .  . ]سـیور : ج[دوال : یرس .سیر
ـ  تَســیار و . ل و م. رفــتن و رانـدن : ـِـ
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و هـو شـاذٌّ، ألنّ قیـاس    . رفـتن : مسیر
  . المصدر من فَعلَ ـِـ، مفْعلٌ بفتح العین

. لْمي تَغافَلْ و احتَأسرْ عنک، : مثَل
سرْ و دع عنک : و فیه إضْمار، کأنّه قال

 و الشک راءر و بگـذر، یعنـی   بگذا[الم
: گویـد ندیده بگیر و بپذیر، گویی مـی 

  . ]برو و کشمکش و گمان را رها کن
  . خواربار: . روش: سیرَة

یار، کاإلمتاسخواربار داشتن: یارت.  
جاراه : سایرَه. برابري رفتن: مسایرَة

بـا او راه  [فتَسایرا، و بینهما مسیرَةُ یومٍ 
د، و رفــت، یعنــی کنــار هــم راه رفتنــ

  . ]بودراه میانشان یک روز 
سـیرَه  . از شهر بیرون کـردن : تَسییر

 ـ مـن ب او را از [أخْرَجـه و أجــاله  : هدلَ
جل از : . ]شهرش راند و بیرون کرد

  . پشت ستور برگرفتن
  . خطها با جامۀ: مسیر

ــیارة ــه: س ــیارة. قافل ــت : أبوس کنی
  . مردي

ــیر ــاي زرد  : ءاس ــا خطه ــه ب  جام
]کک: یراءس[ .  

  .]مردم همۀ[جمیعهم : سائرُ الناس

الشیء رُه : سارآن ةبازمانـد [سائ[ .
هنوز : رُسائرٌ الیوم و قد زالَ الظُه أ: مثَل

ــی ــد م ــاز پیشــین  ،داري از روزامی نم
و این را در نومیدي اسـتعمال  . گذشت

  . کنند
  فصل الشین

  . أشْبار: ج. یک بدست: شبر .شبر
بـه کـرا دادن گشـن    : برَ ـُِـشَ. شَبر

مـال بـه کسـی    .: . جهت گشنی را به
: السـکیت  ابـن . شمشیر دادن: . دادن

  ر، الّـا أنّ العه الشَـبـ مصدر رَّکـه  جاج ح
کأنّـه  . ی الشَبرالذي أعطَ هللاِ الحمد: فقال
. و یـرْوي الحبـر  . أعطَـی العطیـۀ  : قال

النکـاحِ  ي حـقَّ  أها،   ةَأعطَیت المرْأَ
مصدر آن شَبر است، جز آنکـه  : گوید[

عجاج آن را متحـرك سـاخته و گفتـه    
. دداخدایی که نیکی بآن سپاس : است

ــر  بر، حــب   هــم ) شــادمانی(بــه جــاي شَ
. ]اش را دادمبه آن زن مهریـه  .اندگفته

  . عطا دادن: إشْبار
ابـنُ  . بخشش، نیکویی[عطیۀ : شَبر
ــه یــ: خالَو ــبرُ و شَ ــام شَ ــبرٌ ن بِیرٌ و مشَ

بود که معناي آنهـا  ) ع(فرزندان هرون
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به تازي حسن و حسین و محسن است 
فرزندانش را چنـین  ) ع(و حضرت علی

  . ]نامید
نزدیک شـدن دو گـروه در   : تَشابر

حرب با یکدیگر، گویی میـان ایشـان   
: شَـبور، مـع  . شبري مانده اسـت  ةانداز
  . بوق
شَـترَ  . تگی بـام چشـم  برگش: شَتَر .شتر

پلـک چشـم فالنـی    [فالنٌ، و شُترَ مج 
  . ]برگشته و شکافته شد

  . مالک اشتر و پسر او: أشْتَرانِ
  . ل: انْشتار. م: إشْتار
عیب کردن و تنقیص کـردن  : تَشْتیر
  . کسی را

  .پاره کردن جامه بر خود: نْتَرَةشَ
ــناتر ــتان: شَ ــواره: . انگش . گوش

نام ملکی از ملوك :  ذو. یکی: شُنْتُرَةٌ
کـــه آن[ذوالقرْطَـــۀ : یمـــن و معنـــاه

  . ]گوشواره به گوش دارد
: . یکـی : شَجرَة. درخت: شَجر. شجر

واد شَجِیرٌ و . هرچه ساق دارد از نبات
راءض شَجِیرَةٌ و شَجه و زمـین [: أردر[ 

واحد الشَجراء شَجرَةٌ، و لم . ناكدرخت

مثـال الّـا   یأْت من الجمع علـی هـذا ال  
ی رُفأحۀٌ و : ةیرَسبقَص ،راءرَةٌ و شَجشَج

ــۀٌ و   ــاء، و حلَفَ ــۀٌ و طَرْف ــباء، طَرَفَ قَص
لْفاءلْفـاء   : قال األصـمعی . حواحـد الح

: قـال سـیبویه  . حلفَۀٌ، مخالفۀً ألخواتها
ــذلک    ــع، و ک ــد و جم ــجراء واح الشَ

ــاء والحلْفــاء ــباء و الطَرْف از ایــن[ القَص 
  . ]اندك نیامده است کلمۀجمع جز چند 

هـذه األرض  . درختسـتان : مشْجرَة
ایـن  [أکْثَرُ شَجراً منهـا  : أشْجرُ من هذه

  . ]تر استزمین از آن یک پردرخت
: شُـجر . ]هاکجاوه[ها کژابه: مشاجِر

 پایـۀ سـه : مشْـجر . یکـی : شجار. کک
  .گازر

چـوب سـتبري   [فَدرنگ در : شجار
در خانــه گذارنــد تــا در کــه در پــس 
: . تخت پایۀمیخ :  .]گشوده نشود

  .داغ اشتر: . چوب چاه
تیر : . مردم و اشتر بیگانه: شَجِیر

تیري کـه چـون   [قداح بیگانه درآورده 
دیگــر تیرهــاي قمــار از یــک درخــت 

  . ]نباشد
و هـو مـابین   . شـکاف دهـن  : شَـجر 
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 هاسـت گونـه  آن میان دو ریش[اللَحیینِ 
 مـا . بازگردانیدن: . )]و زنخانه چو (

و قـد  . مـا صـرَفَک عنـه   : شَجرَك عنه
صرفتْه الصوارِف : شَجرَتْه عنه الشَواجِرُ

چیــز تــو را از آن بازداشــت؟     چــه[
: . ]رویـدادها او را از آن بازداشــتند 

او را [طَعنَه : شَجرَه بالرُمح. نیزه زدنبه
. نهـادن خانه را سـتون : . ]با نیزه زد

تَهشَجیاش را ستون نهادخانه[ رَ ب[ . :
افکنـدن  : . خالف افتادن میـان قـوم  

  . پایهچیزي را بر سه
منازعت کردن دو گروه بـا  : اشْتجار

تَشاجرُوا . کک: تَشاجر و مشاجرَة. هم
با نیـزه بـا یکـدیگر    [تَطاعنُوا : بالرِماح

چریدن ستور تمام گیاه : . ]جنگیدند
  . ن درخترا و به خوردن رسید

دست را ستون زنخ کـردن  : اشْتجار
  . از اندیشه
منقّش به شاخ و برگ  جامۀ: مشَجر
  . و جز آن

ساحل میان عمان : شَحر و شحر .رحشَ
  . و عدن

بانگ کردن خر : شَخَرَ . شَخیر .شخر
  . نام مردي: شخِّیر. از بینی
: شَـذْرة  ]نـاب [ زر سـاو : شَـذْر  .شـذر 
  . مروارید ریزه:  .اي از ويپاره

 ــذَر م ــذَر و ش ،ــذَر م ــذَر تَفَرَّقــوا شَ
  . ]پخش و پراکنده شدند[

دامن به میـان پـاي گـرفتن    : تَشَذُّر
آماده : . دم درگرفتن سگ: . مردم

: الحـرب تَشَذَّر القوم فی. شدن جنگ را
ـ : سلَیمان بن صرَد. تَطاولوا لَغَنـ ب ی ی عنِّ

 ءلٍ تشأمیرالمؤمنین ذَرن قَولی به، ذَّم ر
. مٍ و إیعاد، فسـرْت الیـه جـواداً   تْمن شَ

. لست أشَک فیها بالـذال : قال أبوعبیدة
قـوم بـه   [و قال بعضهم تَشَـزَّر، بـالزاء   
ـ    یکـدیگر   اجنگ دسـت گشـودند و ب

اي از پــاره: گویــد. کردنــدهمچشــمی 
سخن امیرالمـؤمنین بـه مـن رسـید از     

ن ترسانده بـود،  دشنام و بیم که مرا بدا
. نـزدش رفـتم  ) و شـتابان (پس سواره 

در اینکـه ایـن کلمـه بـا ذال     : ابوعبیده
برخی هم آن را بـا  . است گمانی ندارم

  . ]اندزاء گفته
  . چادر: شَوذَر، مع
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هو . بد: . بدي، نقیض خیر: شَرّ .شرر
 ـرّاءو أش شَرٌّ و شَرِیرٌ، و هم أشْرار . :

و الیقـال أشَـرُّ    .فالن شَرُّ النـاسِ . بدتر
 لو منهـا قـو  . الناسِ الّا فی لغـۀ ردیـۀ  

ـ أُعیذُك باهللا مـن نَ : ةامرأَ سٍ حـرَّي و  فْ
مثال أصغَر . ي عین خبیثۀأعینٍ شُرَّي، 

. فالنی بدترین مـردم اسـت  [و صغْرَي 
أفعل نگویند جـز   صیغۀاین معنا را به 

، ماننـد سـخن   پست و ناشـیوا در زبان 
سـپارم از  ونـد مـی  را بـه خدا  تو: زنی

و چشم بـد، یعنـی چشـم     نفس سوزان
شَـرَر، شَـرارة و   . شـدن  بـد : . ]پلید
 ، و شَـرِرت شَرَرت یا رجلُ. کک :شرَّة

ــد شــدي اي[ ـــ: . ]مــرد ب ــرَر ـُ : شَ
گســتردن جامــه بــه آفتــاب و پنیــر و 

و کــذلک . گوشــت تــا خشــک شــود
نمـک را در  [شَرَرت الملْح أشُرُّه شَـرّاً  

  . ]نهادم تا خشک گردد آفتاب
آنچه بر وي پهن کنند پنیـر  : إشْرارة
: ج. قدیـد  ةپـار گوشت: . یا گوشت

  . أشارِیر
ه شـاطُ نَ: الشـبابِ  . حرص: شرَّة

  . ]سرزندگی و تندي و تیزي جوانی[
: ج. آتـش کـه بجهـد    ةپـار : شَرارة

: شـرِّیر  .شَـرَر : ج. کـک : شَرَرة. شَرار
  .بد سخت

ه کـه در شـبانگاه   ریزمگس: شَرّانٌ
  . پیدا آید
ي أما قلت ذلک لشُرِّك، . عیب: شُرّ
آن را براي بدي و ناپسند تـو  [لعیبک 
  . ]نگفتم

به آفتاب نهـادن چیـزي را   : تَشْریر
  . تا خشک شود

ةمهم خصومت کردن با: شار.  
: . به بدي منسوب کـردن : إشْرار
  . پیدا کردن

کردن چوب کفانیدن و پاره: شَرْشَرَة
  . جز آن و

  . چکانبریان خون: شواء شَرْشَرٌ
ألْقَی . یکی: شَرْشَرَة. گرانیها: شَراشر

نَفْسـه حرْصـاً و محبـۀ    : علیه شَراشـرَه 
جنبش و پویش دلش را سوي او کرد [

: الذَنَبِ . ]از روي خواهش و دوستی
  )]. و جامه و بال(هاي دم کناره[ذَباذبه 

 .]بیابـانی [ یاهیگ: شَرْشَر و شرْشر
: ما شجرةُ أبیـک؟ قالـت  : قیل لألسدیۀ

طْبـرٌ  الشَرْشَرُ و ورٌ و غالم أششاز [ ج
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پـدرت  درخـت  : پرسـیدند زنی اسدي 
گیـاه شرشـر، مشـکی    : چیست؟ گفـت 

  . ]خشک و چرکین و کودکی سبکسر
به دنبـال چشـم   : ]شَزَر ـُِـ[شَزْر  .شزر

نَظَـرَ الیـه   . نگریستن از غضب و تکبـر 
از روي خشـم  [فی لَحظه شَـزَر  . زْراًشَ

در . چشـم بـه او نگریسـت    گوشـۀ با 
ــاهش از  ــۀنگ ــم و   گوش ــم خش چش

نَظَـرَ  : تَشـازر القـوم  . ]بود داشتیخوار
برخـی از قـوم   [ی بعض شَزْراً لبعضُهم ا

ــم   ــر از روي خشـ ــی دیگـ ــه برخـ بـ
ــتند ــافتن : . ]نگریسـ ــگونه تـ باشـ

ــمان ــدائرُ   . ریس ــزُور، و غَ ــلٌ مشْ بح
 تَشْزِراتسریسمان باشـگونه تافتـه   [م

، گیسوان بافته و )شدهدادهاز چپ تاب(
چپ و راسـت زدن  : . ]زنان ةپیچید
گردانیــدن آســیا بــه ســوي :  .نیــزه

اذا أدرت : ی شَزْراًطَحنْت بالرَح. راست
ك عن ییدسنگ آسـیاب را از  [ینک م

  . شهري: شَیزَر. ]ست گرداندمرا
ــر ــر .شص ـ . شَص ــ ــرَ ـُ دورادور : شَص

ــوگیر . دوخــتن ــاز ن  دوخــتن چشــم ب
ــرْت عــینَ البــازِِي[ طْتهــا: شَصخ[ . :

. جهت علتـی آزدن کرانهاي فرج ناقه به

  . آزدگیهاي آن: شصار
قـال  . کـک : شاصـر . آهوبره: شَصر

هو طَالً، ثـم خَُِشْـف،   : أبوعبیدة و غیره
 ثم شادنٌ اذا طَلَع قَرْنـاه، ثـم شَصـر اذا   

و تحرَّك قَوِي .   رَةٌ مؤنّث منـه، ثـمشَص
نیـاً  م ثَنـی، و الیـزالُ یـدعی ثَ   جذَع، ث

  ــوت ــی یم ــد [حت ــز او گوین : او و ج
نامهاي آهـو از کـوچکی بـه بزرگـی     
نخست طل اسـت، پـس خشْـف، پـس     

و شــاخش برآمـده باشــد،  شـادن کـه د  
که نیرومند گردد و جنبش  آنگاه شَصر

صـرَه اسـت، پـس    آن هم شَ ةماد. گیرد
جذع، آنگـاه ثنـی، و تـا هنگـامی کـه      

  . ]بمیرد نام دیگري جز ثنی ندارد
. نَحوه: ه قَصدت . سوي: شَطْر .شطر
» فَولِّ وجهک شَطْرَ المسجد الحرام«آیه

پس رویـت  «. به سویش آهنگ کردم[
. ]»را به سـوي مسـجدالحرام بگـردان   

 :لَبـاً لـک  . چیز نیمۀح لُبأُح   ،ه
شیري بدوش، نـیمش بـراي   [ي نصفُه أ

دو پستان پیش یـا سـپس از   : . ]تو
: . أشْطُر: ج. چهار پستان شتر و گاو

. دوشیدن دو پستان و ماندن دو دیگـر 
وبه ي ضُـرُ أفالن حلَب الدهرَ أشْـطُرَه،  
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شَطَرَ بصرُه ـُـ شُـطُوراً،  . من خیرٍ و شَرّ
فالنی سرد [کأنّه ینظر الیک و الی آخَرَ 

ــود و گــرم روزگــار را چشــید  و آزم
چنـان  ). نیک و بد آن را فـرا گرفـت  (

نگریست که گـویی هـم بـه تـو نگـاه      
  . ]کند و هم به دیگريمی

. پستان دوشـیدن  نیمۀیک: مشاطَرَة
 :  مال را به دو نیمه کردن بـا کسـی .

  . کک: تَشْطیر
کـه یـک   آن: ناقۀ شَطُور و شـاة  
از دیگـري، یـا    پستان او درازتر باشد

  . یک از وي خشک و یک با شیر بود
  .مادهنر و نیمهنیمه: ولَد فالنٍ شطْرَةٌ

ـ  . شُطُور . شـوخی کـردن  : شَـطَرَ ـُـ
  . باكشوخ و بی: شاطر

ـ . شَطارة بـاك شـدن   بـی : شَطَُرَ ـُـ
خود و رها  ةناسازگاري مرد با خانواد[

  .]کردن و آزردن آنها
 پیمانۀپیاله و [نَصفانُ : قَدح شَطْرانُ

  .]پرنیمه
  . دور و غریب: شَطیر

. بـدخو : رجل شنْظیر و شـنْظیرَة  .شنظر
  . کک: شنْذیرَة

. یکی: شَعرَة. موي: ]و شَعر[شَعر  .شعر
مـوي زهـار   : شعرَة. أشْعار و شُعور: ج

  . زن، خاصۀً
مـوي  : . بسیار موي انـدام : أشْعرُ

پدر : . أشاعر: ج. گرداگرد سم ستور
ــه ــه وي  قبیل ــبت ب ــن، و نس اي از یم
رُونَ، بحـذف    . اشعريتْـک األشْـعجاء

هــا پــیش تــو اشــعري[یــاءي النســب 
  . ]آمدند، با حذف دو یاء نسبت

مویهاي گرداگرد فرج : أشاعر الناقۀ
  . ناقه

  . یک دانه: شَعیرَة. جو: شَعیر
کارد و شمشیر و جز  دنبالۀ: شَعیرَة

ه بـر وي نشـانی   قربانی حج و آنچ. آن
ــادت  ــج و عب ــت ح ــد از جه : ج. باش

  . و قیل واحدها شعارة. عائرشَ
: . آنجا که قربـانی کننـد  : مشاعر

یکـی از  : مشْـعرُ الحـرام  . پنج حـواس 
  . کک: مشْعرُ الحرام. مشاعر حج

اي که بر تن ساید چون جامه: شعار
نشـانی  : . پیراهن و ازار و ماننـد آن 

  . یگر را بدان شناسندب که یکدراهل ح
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: أرض کثیرةُ الشَـعارِ . درخت: شَعار
  . زمین بسیار درخت

آلود کردن کوهان شتر خون: إشْعار
کوهـان شـتر را   [شْعرَ الهـدي  أُ. قربانی

آلود کردند تا دانسـته  زخم زده و خون
برجاي : . ]شود که شتر قربانی است

زِقَ لَ: أُشْعرَ فالنٌ هماً. چفسیدن از اندوه
ــعارِ مــن الث بمکــان الشــیــاب بالج د س

فالنی در اندوه فـرو رفـت و بـه آن    [
  .]چسبید

شَـعرَ  . . أشْعار: ج. معروف: شعر
آن را [فَطنت له : شَعرْت به. دانستن: ـُـ

  . کاشکی دانستمی: لیت شعرِي. ]دانستم
ــاعر ــده و  : ش ــعرگوي و دریابن ش

ــده ــا: ج. دانن ــی غیرقی ــعراء، عل . سشُ
ي أالشاعرُ مثل البِـن و تـامر،   : أخفش

رٍصاحعش ـه . بطْنَتفراً لی شاعمو . و س
یـت  مـا رأَ . ما کان شاعراً و قد شَعرَ ـُـ

شـاعر یعنـی   [قَصیدةً أشْعرَ جمعاً منهـا  
شاعر گویند بـراي دانـایی   . داراي شعر

شــــاعر نبــــود و . اشو تیزهوشــــی
ـ . شعرگفتن برایش آسان شد اي هچکام

ــویعر. ]امتــر از آن ندیــدهشــاعرانه : شُ

  .لقب مردي
  . شعرفروشنده: متَشاعر
. هـم  نبرد کردن به شعر با: مشاعرَة

 :  ــه ــک جام ــتن در ی ــم خف ــا ه . ب
بـا او  [ناومتُه فی شعارٍ واحـد  : شاعرْتُه

  . ]در یک جامه خوابیدم
 شدن به شعر برچیره: شَعرَ ـَـ. شعر
ر عغَلَبتُه بالش: ه فشَعرْتُهشاعرْتُ. دیگري

او چیـره   شعر بـا او درافتـادم و بـر    به[
  .]گشتم

  . داشتن ترس در دلپنهان: استشْعار
: . دنباله ساختن کـارد را : إشْعار
فرو : . پوشانیدنجامه: . آگاهانیدن

أشْعرْتُه . بردن عشق کسی را به بیماري
الحــب  أشْـعرَه . أدریتُـه فـدري  : فشَـعرَ 
غَشـیه بـه   : أشْـعرَه فـالنٌ شَـرّاً   . مرَضاً

آگاهش ساختم پـس دانسـت و آگـاه    [
فالنی بدي را . عشق بیمارش کرد. شد

ــانید  ــر او پوش ــرو (ب ــدي ف او را در ب
. موي برآوردن بچه در شکم: . )]برد

. کاةُ أُمه اذا أشْعرَزینِ نکاةُ الجز: حدیث
م، اذا نَبتَـت  أنْبـت الغـال  : و هذا کقولهم

مـادر   زکـات همان جنین  زکات[عانَتُه 
. مـوي بـرآرد   جنین اوست هنگامی که
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: این سخن مانند آن اسـت کـه گوینـد   
  .]کودك موي زهار برآورد

روشـن کـه بعـد از    ة سـتار : شعرَي
یکی این ستاره : شعرَیانِ. برآیدجوزاء 

که شـعرَي عبـور خواننـد او را، و دوم    
شیرَي غُمکه در ذراع برآیدصاء، آنع .  

ـ . نوعی شفتالو: شَعراء : . ج= مفـ
، و داهیـه وبـراء   داهیـۀٌ  . غورمگس

: . ]مگس و بالي فراگیربالي سگ[
: . هرچه از مردم و سـبع بـال رسـد   

  . درختستان
نام کوهی به موصل بسـیار  : شَعرانُ

  . درخت
. ]خیار ریز[بادرنگ ریزه : شُعرُورة

  . یرشَعارِ: ج
ال واحد لها من . ايبازیچه. شَعارِیر

ــا ــا. لفظه ــعارِیرَ لَعبن ــب شَ ــذا لَع ، و ه
ــعارِیرِ ــعارِیرَ،  .الشَ ــوم شَ ــب الق ي أذه

با شعاریر بازي کردیم، و ایـن  [تفرَّقوا 
آن قـوم پراکنـده   . بازي شعاریر اسـت 

  . ]شدند
ـ  . ر و شُـغُور شَـغْ . شغر پـاي  : شَـغَرَ ـَـ

: . یزیـدن وقـت م  برداشتن سـگ بـه  

ة شـاغرَةٌ  دلْب. خالی ماندن شهر از مردم
مـن غـارةِ أحـد     اذا لم تمتنـع . برِجلها

در  شهري که در آن کسـی نمانـد تـا   [
:  .]از آن نگهداري کنـد  برابر دشمن

شَـغَرْت  . بیرون کردن کسی را از جایی
أخْـرَجتُهم  : فالن مـن موضـع کـذا   بنی

   .]آنها را از آنجا بیرون راندم[
  . دوري آبخور از راه: إشْغار المنْهلِ

ــت ــدداشْ الع ــدد و  : غار ــیاري ع بس
دور شــدن در  :اشْــتغار .فراخــی آن

در بیابـان  [اشْـتَغَرَ فـی المفـازة    . بیابان
   .]دور شد
و  رفتن شتر با غایـت جهـد  : تشغُّر

  .امکان
و هــو أنْ . نکــاح جاهلیــت: شــغار

ابنتَـک أو   زوجنـیِ : رَالرجلُ آلخَ یقولَ
ــخْأُ ــی أو تَ ــک أُخْت جوــی أنْ أُز ک عل
داقَ کلِّ واحدةٍ منهمـا  ابنَتیِ، علی أنّ ص

کأنّهمـا رفَعـا المهـرَ و    [بضْع األُخْـرَي  
 فـی  و نُهِـی عنـه  . ]أخْلَیـا البضْـع عنـه   

آن چنین [شغار فی اإلسالم  ال: حدیث
: گفـت  بود که مردي بـه دیگـري مـی   

به زنی به من بـده  دختر یا خواهرت را 
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تا خـواهر یـا دختـرم را بـه تـو دهـم،       
. چنانکه هر یک کابین دیگـري گـردد  

: شـده اسـت  بازداشته در حدیث از آن 
  . ]در اسالم شغار نیست

پراکندنـد بـه هـر    : رَّقُوا شَغَرَ بغَـرَ فَتَ
ماً واحـداً  مانِ جعال اسو هما اس. رویی

نو آنها دو اسـمند در  [یا علی الفتح و ب
  . ]حکم یک اسم، مبنی بر فتحه

. نشـکرده : . کارد بزرگ: رَةشَفْ .شفر
 :تیــزي شمشــیر . :ثَــل. خــادمم :

مـا   .ي خـادمهم أأصغَرُ القومِ شَـفْرَتُهم،  
کوچـک هـر قـوم    [ي أحد أ، بالدار 

در خانه کسـی  . رهی و چاکر آنهاست
  . ]نیست

نیام چشم که مژه بر وي  کرانۀ: شُفْر
ــ: ج. رویــد  کرانــۀ: و شَــفیر . فارأشْ

: الـرَحمِ و شـافرُها   . وادي و جز آن
  .وي ]هاي هکران[کرانهاي 

شُفارِي رْبوعموش دشتی کـه بـر   : ی
  . گوش موي دارد

أراك بشَرٌ مـا  : مثَل. لفج شتر: مشْفَر
رُ عـن  ي أغْنـاك الظـاه  أأحار مشْـفَرٌ،  

مشافرُ . و أصله فی البعیر. نِال الباطسؤُ
بمنه الح تَعارسرنـگ رخسـاره   [شیِّ، م

کنایــه از (گــواهی دهــد از ســرّ درون 
  . ])اك انسانرچگونگی خورد و خو

أعـدي  : مثَـل . نام شاعري: شَنْفَرَي
تـر از  دونده[ین و هو من العدائ .من 

  . ]بوداو از تیزترین دوندگان . شنفري
  . پراکنده شدن: اشْفترار .شفتر
  . الله: شَقر. سپیديسرخ :رَةشُقْ .شقر

فش و دم، و آن را اسب سرخ: أشْقَر
که فـش و دم سـیاه باشـد و دیگرهـا     

شـتر  : بعیـرٌ  . کمیـت خواننـد   ،سرخ
  . مويسخت سرخ

مادیان معروف در عرب که : شَقْراء
  .خود را کشت بچۀ

: شَـقَرِي . ضَبۀَاي از بنیقبیله: شَقرَة
: مشَـقَّر  .اي از یمـن قبیله: أشاقر. منسـ

ــقّاري. حصــاري اســت در بحــرین : شُ
  . گیاهی

و هو عند األصمعی . حاجت: شُقُور
األول أصـح، ألنّ  : قال أبوعبیدة. بالفتح

ـ  الشُقُور بمعنَ ـ بالقَ ۀِقَی األمـور الالص ب لْ
ــه  ــۀِ ل هِمــا فتحــه [الم   اصــمعی آن را ب
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تـر  داند و ابوعبیده شُقُور را درستمی
ــ  ــد کــه شُ ــد و گوی ــهدان ــ قور ب ي امعن

ــاي  ــواه کاره ــزرگ و  دلخ ــت ب . اس
از کـار و بـارم   : يرِأفْضَیت الیه بشُـقُو 
ــردم   ــاهش ک ــه از  (آگ ــی از آنچ یعن

ــان دارم ــقْر. ])دیگــران پنه ــی: شَ . یک
  . ]رازدار[نع : شَقُور
سپاس داشـتن و  : شَکَرَ ـُـ. شُکْر .شکر

شَکَرَه و . سبب نعمت ثناگفتن منعم را به
ـ . م أفْصحشَکَرَ له، و بالال نُرِیـد   ال«هآی
 أنْ یحتمـلُ . »شُـکُوراً  منکم جزاء و ال

، و أن ]مثل قَعـد قُعـوداً  [مصدراً  یکونَ
جمعاً، مثل برْد و برُود، و کُفْـر و   یکونَ
سپاسـش را  (او را سپاس داشت [کُفُور 
  از شــما نــه ســزا و پاداشــی «). گفــت

. »خواهیم و نـه سـپاس و ستایشـی   می
مصــدر باشـد و یــا   توانـد  مــیشُـکور  

  .]جمع
ــکْران خــالف . ســپاس داشــتن: شُ

  . کُفْران
  . شَکَرْت له: کَّرْت لهشَتَ

ستور به اندك علف بسـنده  : شَکُور
  . پذیرکننده و اندك

ــتکار ــاران : اشْ ــادن ب ــخت افت . س
السماء هـا  اشْ: اشْتکَرَتقْعو ریـزش  [تد
پرشدن پستان از : . ]باران سخت شد

  . شیر
ناقـۀ  . شـدن  پرشیر: شَکرَ ـَـ. کَرشَ
از بن درخـت بردمیـدن   : . نع: شَکرَةٌ
ي خـرج منـه   أشَکَرَت الشجرةُ، . شاخ

ت مــن أصــل الشَــکیرُ، و هــو مــا ینْبــ
ریزه که  ]هاي شاخه[شاخهاي : الشجرة

فـرج  : شَکْر. از بن روید، و موي زهار
  . زن

شـتران   ةخداوند و دوشـند : إشْکار
وقـت  : ا زمنُ الشَـکْرَةِ هذ. پرشیر شدن

م نَإبلٌ شَکاري و غَ. پرشیر شدن ستور
. ]شتران و گوسفندان پرشـیر [شَکاري 

ـ : ضَرَّةٌ شَکْرَي ن باذا کانت ملْأَي من اللَ
  .]پستان پرشیر[

  .]شوکران[گیاهی : شَیکَران
خرامیــدن در : شَــمرَ ـُـــ. رشَــم .شـمر 
  . رفتن

إزاره، و شَـمرَ  . دامن برزدن: تَشْمیر
خَـف  : شَمرَ فـی أمـره  . شَمرَ عن ساقه

جامـه از  . نگ یا شلوارش را باال زدلُ[
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در  ).دامن بـه کمـر زد  ( پایش برگرفت
بـراي  : شَـمرَ لألمـرِ   .کارش چابک شد

شَـمرَت الحـرْب عـن    . کار آمـاده شـد  
  . ]جنگ سخت شد: ساقَیها

 رِيــمو ش رِيمــرد جلــد  : شَــم
. آزمـوده و کـاردان  [ چیدهخویشتن در
  . ]کک: شمرٌ و شمیر

: تشمر. آماده شدن کاري را: انْشمار
  . شتاب رفتن اسببه: . کک

  . سریعۀ: ناقۀ شمیرٌ و شمرِیۀٌ
 پسـتان بـر   ]گوسـفند [: شاة شـامرٌ 
  . شکم چفسیده

  . بدي سخت: شرٌّ شمرٌّ
  . کوه بلند: مخرّشْم .شمخر
: شَـمیذَرة . اشتر تیـزرو : ذَرشَمی .شمذر

  . نث
  . عیب و عار: شَنار .شنر
أشـار  . نمودن باز دستبه: إشارة .شور

:  .]بـــا دســـت نشـــانش داد[ الیــه 
به آن کار فرمـود  [ أشار علیه. فرمودن

  .]و پند داد
شَوة و اشْتانگبین چیدن: یارر .  

زنبور که از وي انگبین  خانۀ: مشار

  . گیرند
ــور ــین :مشْ ــت انگب ــرفتن آل : ج[گ

  . ]مشاوِر
: . بار خانه و رخت رخت: شَوار

. هیـأت و لبـاس  : . فرج مـرد و زن 
  .کک: شارة

اشـارت  : . کـردن خجـل : تَشْویر
 ]:لـه  شَـور [. کردن عورت برهنه. کردن

شرمگاهش را [ ي عورتَهأأبدي شَواره، 
، یعنــی زشــتی و عیــبش را نشــان داد

ــرمنده  ــرد و ش ــکار ک ــاختآش . اش س
. عبتُه و أبـدیت عورتَـه  : شَورت بفالنٍ

که ویژگیهـاي  آننخّاس ستور، : مشَور
شـمارد  برمی) راست یا دروغ(ستور را 

  . ]تا براي فروشنده خریدار یابد
  . یک کرد زمین: مشارة

ــور ــتور  : شَـ ــردن سـ ــه کـ عرضـ
  . نام مردي :شَورٍ بنُ قاععقَ. فروختن به

ــوار ــتور :مشْ ــاس س ــ. نخّ اك و ای
از [الخُطَب فانّهـا مشْـوار کثیـرُ العثـارِ     

پرگویی و سخنوري بپرهیـز کـه ایـن    
کار چون بازار ستورفروشـان جایگـاه   

یعنی من کَثُرَ کالمـه کَثُـرَ   (لغزشهاست 
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ــقَطُه ــایش   : س ــوتر خط ــه پرگ ــر ک ه
  .])بیشتر

فربه شـدن سـتور  : یاراشْت . تجـاء 
شـتران  [ماناً حسـاناً  ي سأاإلبلُ شیاراً، 

  . ]فربه و نیکو آمدند
الفَرَس ـنَ : شارسنَ و حمس .  فـرس

سـمانٌ، مثـل   : خیلٌ شـیار . سمینٌ: شَیرٌ
. اسب فربه و نیکـو شـد  [جید و جِیاد 

: شـار الرجـلُ  . اسـبان فربـه  . اسب فربه
  . ]نیاز شد بی: راش. چهره شد خوش

ن نـزد تازیـا  [نام روز شـنبه  : شیار
  . ]کهن

کنکـاش  : مشْورة، مشُورة و شُوري
  . کک :مشاورة. کردن

: . کنکــاش خواســتن: استشــارة
گشـنی کـه   : مستَشـیر . فربه شدن شتر

ــري  ]ســــتور[ ــتن را از دیگــ آبســ
  . بداند ]غیرآبستن[

  . خجل شدن: تشور
ـ  نُ الصسةِ  ورةِانّه لَحهـو  . و الشُـور

و الشـارةِ، و   ورةِحسنُ الصـ : صیرٌ شَیرٌ
صالح للخَیر : فالن خَیرٌ شَیرٌ. هی الهیئَۀ

ــورة  ــانش [و المشْـ ــکار و نهـ او آشـ

چهـره و داناسـت   او گشـاده . نیکوست
ــراي کنکــاش( ــی نیکوکــار و ). ب فالن

  . ]داناست
. سـال پیـر بـزرگ   هگنـد : شَهبرَة .شهبر

  . شَهابِر: ج. کک :شَهرَبۀ
  . ]ماهیک [ماهی : شَهر .شهر

ــهار یــک : . معــروف کــردن: إشْ
أتَـی  : قد أشْـهرْنا . ماهی بودن به جایی

ي أأشْـهرْنا،  : قـال ثعلـب  . علینا شَـهرٌ 
ــخَد مــا  مــاه بــریــک[ر هلْنــا فــی الشَ

  . ]به ماه نو درآمدیم: گوید. گذشت
رَةمماهیانه کردن: شاه .  

ـ  . شَهر و شُـهرَة  آشـکارا  : شَـهرَ ـَـ
  . شیدن از نیامشمشیر برک: . کردن

  . کک: تَشْهیر. آشکارا کردن: اشْتهار
. مـرد پلیـدکار  : رجـل شـهدارةٌ   .شهدر

  . کک: شهذارة
  فصل الصاد

. شـکیبایی کـردن  : صبرَ ـِـ. رصب .صبر
 :   بازداشت کردن کسـی را از جهـت

ــوگند دادن  ــا جهـــت سـ ــتن یـ . کشـ
ونَ واصبِرْ نَفْسک مـع الـذین یـدع   «هآی

فـی رجـلٍ   ) ص(اهللاقال رسـول . »ربهم
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ـ لُاقْتُ: أمسک رجالً و قتلَه آخرُ لَ وا القات
ــبِرُوا الصــابِرَ،  أواصــبِي اح ــذي س وا ال

ه للموت حتی یموتسبو خـود را  «[ ح
همراهـی بـا کسـانی کـه     شکیبا ساز به

پیـامبر  . »خواننـد پروردگارشان را می
مردي که دیگـري را بازداشـته    ةدربار
: مرد سومی او را بکشد، فرمـود  بود تا

کننـده را  کشنده را بکشید و بازداشت
نگهدارید، یعنی او را بازداشـت کنیـد   

  . ]بمیردآنگاه که تا 
  .بازداشتن: إصبار

اذا : قُتلَ فالن صبراً و حلِّـف صـبراً  
و علـی  أحبِس علی القتل حتـی یقْتَـلَ   

الیم فلحفالنی بـه کشـتنی   [ین حتی ی
رده بود بازداشـت شـد تـا کشـته     که ک

  . ]شود، یا در بند شد تا سوگند خورد
ــبورة صــوگند: م ــت : . س بازداش

  . جهت کشتن به
. سـتم بازداشـتن  خود را بـه : تصبر
  . کک: اصطبار

ــبِیر ــذرفتار: ص ــپید  : . پ ــر س   اب
  . صبرٌ: ج. نشسته که نباردبرهم

پـذرفتاري  : صبرَ ـُـ. صبر و صبارة

  . پذرفتار دادن: . دنکر
  . ]تلخ[داروي طلخ : صبِر

ب حائالس: أصبار: یعقوب عن الفراء
صـبرٌ و  . ]ابرهاي سـپید : گوید[یض البِ

کرانهــاي  : اإلنــاء  . یکــی : صــبرٌ
ــ[ ــاي هکران ــه آب ]ه ــام آب[جام . ]ج

آن را  همـۀ [بجمیعها : أخَذَها بأصبارِها
 الی الکأْس قْتأده. یکی: صبر .]گرفت
 مارِهاکاسه را لبالـب پـر   [ ها و أص

 الرجـلُ الشـدةَ   یقاذا لَ: أصمعی .]کردم
سـختی  : یها بأصـبارِها قلَ :بکمالها یقال

  . دید لبالب
. اي کوچـک از غَسـان  قبیلـه : صبر

 :   کرانه و سـطبري هـر چیـزي . :
  .ناكریزهزمین سنگ
. ناك سـوخته زمین سنگ: رٍأُم صبا

قَوورٍ،    فالنٌ عـبص ـرٍ   أفـی أُمي فـی أم
فالنـی گرفتـار کـاري دشـوار     [شَدید 
  . ]گشت

ــتاء ةُ الشارــب ــرماي : ص ــختی س س
  . زمستان

کـرده، و  پـاك  غلـۀ [جـاش  : صبرَة
  . ]انبار آن

  . سنگها: صبارة
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ــنْبور ــا: صـ ــابن تنهـ ــۀخرمـ    کانـ
: . کـرده رفته و سـاق باریـک  پوست

: . دربـرا فرزنـد و بـی  مرد فـرد بـی  
ماسوره که بر دهان : . ناودان حوض

در [ نهند و بدان آب برکشـند از خنـور  
سپسـین در   کلمۀاین کلمه و دو  لسان

   .]صنبر آمده است
ــ ــنابِرُ الش ســختیهاي ســرما: تاءص .

و روزي از . کـــک: نَّبِر و صـــنَّبرصـــ
ــوز  ــاي عج ــان [روزه ــت روز پای هف

و بفـتح  . ]زمستان بـا سـرمایی سـخت   
  .ضاً و هو أفْصح و أصحیأالنون 
و . دشـت و گشـادگی  : صـحراء  .صحر

ـ هی غیر مصروفۀ و انْ لم و [ ۀًفَتکن ص
للتأْنیث و لـزوم حـرف    ]تصرفانّما لم

تقـول  . و کذلک فی بشْـرَي . التأْنیث له
ــحراءةٌ   ــول ص ــحراء واســعۀٌ، و التق ص

آن [فتُـــدخلُ تأْنیثـــاً علـــی تأْنیـــث 
ــف    ــد ص ــت، هرچن ــرف اس ت غیرمنص

دلیـل عـدم صـرف آن مؤنـث     . نیست
ــث    ــرف تأنی ــزوم ح ــودن و ل ــف (ب ال

صـحارِي و  : ج .]در آن است) ممدوده
ــحراوات ــالء  . ص ــر فَع ــین ه و همچن

، ]از أفْعـل [ ممدوده کـه مؤنـث نباشـد   
چون عذْراء و خَبراء و ورقاء، کـه نـام   
ــردي اســت، جمــع وي فَعــالَِی و     م

ــد  ــالوات آی ــی . فَع ــی ف ــل و ه األص
ص    ،راءـحص ألنّـک اذا جمعـت ،حارِي

 فاً و کسرتبین الحاء و الراء أل خَلْتأد
 ،فی جمـع  لفالراء، کما یکسر مابعد األ

ــف   ــب األل ــافرَ، فتنقل ــاجِد و جع کمس
 یاء للکسـرة التـی   الراء ی التی بعداألُولَ

ــب ــا، و تنقل ــف قبلَه ــۀُ األل ــی  الثانی الت
ـ   ـ للتأْنیث یاء فتُـدغم، ث ح ذَم  فوا الیـاء

لوا الثانیۀَ باأللف، لَـزِم منـه   ی و أبداألُولَ
بـاأللف   الیـاء  فتح الراء ضرورةَ إبـدالِ 

لتَسلَم األلف من الحذف عنـد التنـوین   
ــرا  [ ــت، زی ــحارِي اس ــل ص آن در اص

بنـدي،  هنگامی که صحراء را جمع می
میان حاء و راء الفـی آورده و راء هـم   

چنانکـــه در ســـازي، مکســـور مـــی
ی ماننــد مســاجد و جعــافر، هــای هکلمــ

ــس از راء را    ــت پ ــف نخس ــپس ال س
پیش از آن بـدل بـه یـاء     ةدلیل کسر به

کرده، و الف دوم را کـه بـراي تأنیـث    
هـم   است نیز بدل بـه یـاء کـرده و در   
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آنگـاه یـاء نخسـت را    . کنـی ادغام می
ــف  انداختــه ــه ال ــدل ب ــاء دوم را ب و ی

ــد بــ    ــوح ش ــم مفت ــد، و راء ه ه کردن
ضرورت تبدیل یاء به الـف تـا هنگـام    

و بـاز  . ]نیفتدالف سالم مانده و  ،تنوین
بعضی یاء دوم را حذف کردند و راء را 
همچنان مکسور ماندند، صحارِي ماند، 
و در حالت جرِّي و رفعی با تنوین راء 

هذه صحارٍ و مـررت بصـحارٍ،   : گویند
  . مثل جوارٍ

  . به صحرا بیرون شدن: إصحار
ــ رَةصــان  : ح ــی می ــادگی زمین گش

: ج. سـر  میانـۀ سرخی : . سنگستان
خر [مار أصحرُ و أتانٌ صحراء ح. صحر

نر و ماده که انـدکی سـرخی در آنهـا    
  . ]باشد

  . برآمدن نبات: اصحیرار
دیـدم او را بـی   : تُه صحرَةَ بحرَةَیقلَ

  . حجاب و گشاده
که آشکارا جنگ کند نه آن: مصاحر

  . فریببه
طعامی کـه از شـیر و آرد   : صحیرَة

هی : أبوالغیث. صحرْت اللبنَ ـَـ. سازند

ــخیرةُ بالخــاء المنقوطــۀ  صــحیره [الص
  . ]این کلمه با خاء است: گوید. ساختم

نام : . شهري بر لب عمان: صحار
  . مردي

و . ب الّا ذنـب صـحرَ  نْما لی ذَ: مثَل
هی اسع ةٍامرأَ م بتوقلـی اإل عسـان  ح

آن نـام  . گناهی جز گناه صحر نـدارم [
زنی است که به پاداش نیکـی گرفتـار   

  . ]بدي شد
: ج. سنگ بزرگ: صخْر و صخَر .صخر

: عمـرو  صخْرُ بنُ. یکی: صخْرَة. صخُور
گـوي  مرثیـه  ةشـاعر [ ساءنْنام برادر خَ

  . ]تازي
  . سفالین جامۀآب: صاخرَة

و هـو   .صـدور : ج. سـینه : صدر .صدر
  : و انّما قال األعشَی. مذکّر
  ]ذي قد أذَعتَهـالقول الـشْرَقُ بـو تَ[

  ةِ من الدمِاا شَرِقَت صدر القَنـکم
فأنَّثه علی المعنَی ألنّ صدر القَنـاةِ مـن   

ذهبت بعض أصابِعه، : هذا کقولهم. القَناة
ــم ی ــؤَألنّه ــون االس ــی نّث م المضــاف ال

ــث  ــ [المؤنّ ــذکر اس ــه آن م ت، و اینک
  :أعشی سروده است
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  )اش گلگون شد از رازي که گفتیچهره(
  ودـون شـه سرخ از خـزه کـر نیـون سـچ
معنـا مؤنـث    پایـۀ صـدر را بـر    کلمۀ

ساخته است، زیرا سر نیزه هم از خـود  
یکی از انگشتانش از : مانند. نیزه است

میان رفت، زیرا اسم مضاف به مؤنـث  
اول هـر  : . ]کننـد را نیز مؤنّـث مـی  
گروهـی از هـر   :  .چیزي و پیشـگاه 

ـ  .. طرف باریک: . چیز : صدر ـُـ
از آن [عنه  صدر. بازگشت و بازگشتن

  . ]بازگشت) یا آنجا(
 شـاماکچه : . سر و سـینه : صدرة

ــدر[ ــینهآن: أص ــه س ــراخ داردک . اي ف
ــدرین ــاگوش: أص ــر دوبن . دو رگ زی

پیروزنشده : جاء یضْرِب أصدریه: یقال
: جاء یضْرِب أزدریـه . دست آمدو تهی

  ].شانه دو: إزدرانِ. کک
  . دردمند سینۀ: مصدور

رراه بازگشت از آب: طریق صاد .  
پیـراهن کـوچکی   [پیرهنچه : صدار

داغ کـه  : . ]، جلیقهکه تن را بپوشاند
: . جهـت نشـان  اشتر نهند به سینۀبر 

ذات صـدارٍ   کـلُّ  :مثَـل . بند ستورپیش

ي من حقّ الرجلِ أن یغار علـی  أخالۀٌ، 
) همچـون (پـوش  هـر مقعنـه  [ةٍ امرأَ کلِّ

خواهر مادر است، یعنی سـزاوار اسـت   
کــه مــرد بــر هــر زنــی رشــک ورزد  

گونه که بـر زنـان محـرم خـود     همان(
  .])ورزدرشک می

: مثَل. بازگشت از آب و حج: صدر
رِ،  ثال لیلۀِترکتُه علی مدیعنی حینَ الص

او را [صـــدر النـــاس مـــن حجهـــم 
واگذاشتم همچون شـبی کـه مـردم از    

و هـر کـس بـه کـار     ( گردندحج برمی
  . ])خویش است و به دیگري نپردازد

أصـدره عـن   [بازگردانیدن : إصدار
. او را از آن کـــار بازداشـــت: األمـــر

. کـار را آشـکار سـاخت   : أصدر األمر
مـانش رسـید و او   به مه: أصدر ضَیفَه

فـالنٌ یـورِد و   : یقـال . را سیر گردانیـد 
ردصکنـد  فالنی کار را آغـاز مـی  : الی

  ].رساندولی به پایان نمی
اسـمی  : . جاي بازگشـت : مصدر

ــد از وي  ــال آی ــه صــفات و افع : ج. ک
  . مصادرِ

خون کسی را بـه مـال او   : مصادرة



  673/  باب الراء  
 

در برابـر  [صادره علـی کـذا   . فروختن
  . ]یز خونش را نریختفالن چ

دویدن از  درگذشتن اسب به: تَصدیر
: . نامه نبشتن صدر: . اسبان دیگر

صدره فی المجلس . در پیشگاه نشاندن
 رداو را در جایگاه برتـر انجمـن   [فتَص

ــت   ــا نشس ــم آنج ــاند، او ه   : . ]نش
  . بند ستور بستنپیش

  . شیر: . سینهمرد سخت: مصدر
ــرر ــرَّة .ص ــگ و فریــاد : ص : . بان

ــدوه و : . جماعــت مــردم ســختی ان
  . گرما

. نام کوهی: . جایهاي بلند: صرار
 :بند پستان شتر .  

پـول و ماننـد    کیسـۀ [ همیان: ةصرَّ
  . ]آن

گوش : . بستن صرَّة: صرَّ ـُـ. صرّ
بســتن ســر : . راســت کــردن اســب

  . قۀناپستان 
رورصرٌ مکردهسم تنگ: حاف .  

سـرما کـه کشـت و نبـات را      :صرّ
  . بسوزد

:  .که حج نکرده باشدآن: صرُورة
و . نــث=مــذ. کــه گــرد زن نگــرددآن

الذي لم یـأْت  : الصرُورةُ فی شعر النابغۀ
: حـدیث . کهنّرْالنساء، کأنّه أصرَّ علی تَ

در شـعر   آنچـه [صرُورةَ فی اإلسالم  ال
معناي مردي است که بـا   نابغه آمده به

نیامیزد، گویی بـر دوري از آنهـا    زنان
  :شعر نابغه(فشارد پاي می

ل رَضَتلو أنّها عأشْمبٍطَ راه  
ـیص ةٍ مـخْشَی اإللهـرُوردتعب  

  ر خودش را عرضه دارد او به أشمط پارساـگ
گریزي عابد زن وکاز خدا وي بترسد 

  .)]است
رُورِية و صرارة، صورآن کـه  : صار

  . حج نکرده است
رارِيکـک،  : صـارِي . بانکشتی: ص

یمثال قاض .  
قَصـع  . تشـنگی : . حاجت: صارة

 بهالمـاء فـذَ   رِباذا شَ: الحمار صارتَه
اش را فرونشـاند خر تشنگی[شُه طَع[ .
و عیب ذلک . عمرو صرائرُ، عن أبی: ج

 علیه و قیـل صـرائرُ جمـع صـرِیرَة، ال    
  . صوار جمع صارةٍصارة، و 
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 اکـراه کـردن کسـی را بـر    : مصارة
  . چیزي

ملـخ سـیاه کـه شـب     : صرّار اللیلِ
ــد  ــگ کن ــرك[بان ــهم . ]جیرجی و بعض

یضـا  أیسمیه الصدي، و هذا طائر اللیل 
برخی تازیان آن را صدي گویند، کـه  [

  .]است) جغد(شب  ةخود نام پرند
بانگ کـردن قلـم و   : صرَّ ـِـ. صرِیر

أصـرَّ الجنْـدب، و صرْصـرَ     .ملخو در 
قَدروا فـی صـوت الجنْـدب    . بطَاألخْ

المد و فـی صـوت األخطـب الترجیـع     
ملـــخ و [فحکـــوه علـــی ذلـــک   
در بانـگ  . شیرگنجشک بانگ کردنـد 

ــگ    ــش را و در بان ــویی کش ــخ گ مل
شیرگنجشک تکرار را انـدازه کـرده و   

بانـگ  : . ]آن فعـل سـاختند   پایۀبـر  
   .محمل و مانند آن

ِرِّيص آور کـه بـر   درم بانگ: درهم
  . ناخن زنند

و اهللا انّها منِّی صرَّي، مثال شـعرَي،  
و هـی مشـتقَّۀ مـن    . ي عزیمۀٌ و جِـد أ

ــدوام علــی  ي اإلقامــۀ وأ ،اإلصــرار ال
األسـدي، و قـد    قال أبوسـمال . الشیء

لم تَرُدها علـی   نْئأیمنُک لَ: ضَلَّت ناقتُه
دبـ   . تُکال ع ها و ذَفأصـاب ناقتَـه فأخَ

ـ أعلـم ربـی   : قال و . ها منِّـی صـرَّي  ـّن
ــح ــوبکَ ــرَّي، و : ی یعق ــرِّي و أص أص

سوگند به خداوند کـه  [صرِّي و صرَّي 
. ســوگندم ســخت و اســتوار اســت   

شـترش را گـم کـرده    ابوسمال که ماده
سوگند به خـودت کـه اگـر    : بود گفت

ات دگیآن را بــه مــن بــازنگردانی بنــ
پس شترش را بازیافـت و آن را  . نکنم

پروردگارم دانست کـه  : گرفت و گفت
یعقوب . سوگندم سخت و استوار است

هم این کلمـه را بـه چهارگونـه گفتـه     
  . ]است

بانگ کردن ورکاك و باز : صرْصرَة
نـوعی  : صرْصرانی. و چرغ و مانند آن

  . از شتر و ماهی
یـح  نام جویی به عـراق، ر : صرْصرٌ

 :باد سخت .  
  . ترکمانان شام: صراصرَة
  . اشتران بزرگ: صرْصور

ـ  [صـعر   .صعر رخسـار کـژ   : ]صـعرَ ـَـ
و هذا فـی الخَـد خاصـۀً    . کردن از کبر
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: تَصـعیر . ]این بـویژه در گونـه اسـت   [

. »ال تُصعرْ خَـدك للنـاس   و«آیه. کک
ي ألیس فیه الّا أصغَرُ أو أبتَـرُ،  : حدیث
و «[فیه الّا ذاهب بنفسـه أو ذَلیـلٌ   لیس 

ــه ــودبزرگگون ــر خ ــی ات را از س بین
چنین نکند مگر . »براي مردم کج مکن

  . ]رد خودپسند یا خوار فرومایهخُ
. مـیم زائـده اسـت   . سـخت : صمعر

 رِيعممرد سخت و اسـتوار [رجل ص[ .
  . زمین درشت: صمعرَة

نشـان  : . نوعی از رفتن: صیعرِیۀ
  . نام مردي: صعیر. گردن شتر رب

: صـعارِیر . اي از صمغپاره: صعرُور
گیاه یـا   شیرابۀآنچه مانند [فسرده  فلّۀ

شیر نخست حیـوان نوزاییـده سـفت و    
  . ]ستبر گردد
ل : تَصـعرُر . مـدور کـردن  : صعرَرة

  .]گرد شدن[
ــعبر .صــعبر ــد : ص ــارکُدرختــی مانن . ن
  . کک: صنَعبر
  . رمیدن خر از ترس: نْفاراصع .صعفر

  . رمانیدن: صعفَرَة
و قـد  . خُردي، خالف کبر: صغَر .صـغر 

    ـغاریرٌ و صـغفهـو ص ،غُرَ الشـیءو . ص
: أصـغَرْت القربـۀَ  . أصغَرَه و صغَّرَه غیرُه

. آن چیز کوچـک شـد  [زتها صغیرَةً رَخَ
ــرد  ــوچکش ک ــري ک ــک را . دیگ مش

ــتم  ــک دوخ ــغار. ]کوچ ــرد: استص  خ
  .شمردن

. خرد نمودن بـه خویشـتن  : تَصاغُر
ــه الیــه  نفس خــودش پــیش [تَصــاغَرَت

  . ]کوچک نمود
ــغْرَي ــغَر: ص ــغَر: ج. مؤنّــث أص ص .

قـوم   الیقال نسوةٌ صـغَرٌ، و ال : سیبویه
ــذا   ــالم، و ک ــاأللف و ال ــا ب أصــاغرُ، الّ

  . األصغَرونَ أیضاً
  . کک: صغْر. خواري و ستم: صغار
  . شدن خوار: رَ ـَـصغ. صغَر

  . که به ستم راضی شودآن: صاغر
  .]صغار[ خُردان: مصغُوراء

  . گیاهزمین کوتاه: أرض مصغرَةٌ
فـرس  . زرد: أصفَر. زردي: صفْرَة .صفر
  .اسب زرد: أصفَرُ

ــفَرانِ ــران: أص ــک . زر و زعف أهل
ــفَرانِ  ــاء األصـ ــان را زر و [النسـ زنـ

  . ]زعفران هالك کرد
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  . روم: و األصفَرِبنُ
یـه  رِتَعی صـفْرَةٍ، للّـذي ی  فیقال انّه لَ

به کسی کـه گاهگـاه دیوانـه    [الجنونُ 
زیـرا  (او در زردي است : گردد گویند

  در آن هنگـــام زعفـــران بـــه ســـرش 
  . )]مالندمی

: بیت صفْرٌ. خالی: صفْر. روي: صُفْر
انّ أصـفَرَ البیـوت مـن    : حـدیث . خلْو

 خانـۀ [لصفْرُ من کتاب اهللا الخیر البیت ا
اي اسـت   هـا خانـه  ترین خانهتهی. تهی

  . ]که کتاب خداوند در آن نباشد
. دست و درویش شـدن تهی: إصفار

تـاء زائـد   . کـک : صـفْرِیت . نع: مصفر
  . صفارِیت: ج. است

نعـوذ  . خـالی شـدن  : صفرَ ـَـ. صفَر
ـ یع. اإلنـاء  باهللا مـن   ونَ بـه هـالك   نُ
بـه خداونـد از   بـریم  پناه می[ المواشی

خواهنـد از میـان   مـی . شدن آونـد تهی
:  .]رفتن چارپایـان خـود را بگوینـد   

  . ماه پس از محرم
ــفَرانِ ــفر در  : ص ــرم و ص ــام مح ن

  .جاهلیت
   ـیظتـاجِ بعـد القَیفی الن فَرِيو . الص

. نبات یکون فی أول الخریـف : الصفَرِیۀ
فَرِيو الص :أْتطَرُ یی فی ذلک الوقت الم

] فَرِيچارپایان اسـت در پـاییز    بچۀص
گیـاهی کـه   . هاي تابستانیپس از بچه

بارانی کـه در  . رویددر آغاز پاییز می
ــد  ــام آیـ ــاران (آن هنگـ ــتین بـ نخسـ

  . )]زمستانی
مار در : یقال فیما یزعم العرب صفَر

: حـدیث . ]به پندار تازیان[شکم مردم 
یلْتـاطُ   ال: قـال و ی. ال صفَرَ و ال هامـۀَ 

تقبلُه  یلْزَقُ بی و ال ي الأهذا بصفَرِي، 
نه ماري در شکم مردم است و [نفسی 

کــه پیشــگوي ) جغــدي(اي نــه پرنــده
دلـم بـه آن   : گوینـد . مرگ کسی باشد

خـورد و  کشد، یعنی نه به من مـی نمی
  .]خواهدنه دلم آن را می

. بانگ کردن مرغان: صفَرَ ـِـ. صفیر
 رٍ، و  . نشخولیدنُ من صـافبفالن أج

ـ  يأما بها صافرٌ، . أصفَرُ من بلْبل أحد .
 ،فاریر  يأفالنٌ فی کالمه صففالنی [ص

دتـر  رترسوتر از مرغ غیرشکاري، و ز
در (آنجـا کسـی نیسـت    . از بلبل است

این سـخن، صـافر بـه معنـاي مفعـول      
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است، أي ما فیها أحد یصـفَرُ بـه، کمـا    
ــالوا ــاء: ق ــاتم، أي   م ــرّ ک ــقٌ، و س داف

هماننـد ایـن سـخن    . مدفُوقٌ و مکْتُـوم 
فالنی در گفتـارش   ).ما بها دیار: است

  . مرغی: صفّارِیۀ. ]زندسوت می
فـالن مصـفِّرُ   . زردآب شکم: صفار

ي ضَـرّاطٌ، مشـتقّ مـن الصـفیر     أاسته، 
: صـفار . ]دهـد فالنی بسیار تیز درمی[

  . گیاهی خشک
  . گیاهی: . کمان: . زرده: راءصفْ

اي از خوارج منسوب طایفه: صِفْرِیۀ
  . گرروي: صفّار. به عبداهللا بن صفّار

: . شیر تـرش : . چرغ: صقْر .صقر
سنگ شکسـتن  : صقَرَ ـُـ: . دوشاب

  . گرم تافتن آفتاب: . به تبر
ــب ــقرٌ رطَ ــه از وي  : ص ــا ک خرم

ـ  : مصـقَّر . دوشاب سازند ه بـه  رطـب ک
آغشته کرده و [دوشاب در فرغار نهند 

و ربمـا جـاء بالسـین، ألنّ    . ]بخیسانند
العرب کثیراً ما یقلبون الصـاد سـیناً اذا   

 غین، أو الکلمۀ قاف، أو طاء أو کان فی
خاء، مثل البصاق و الصراط و الصدغ و 

 ،آیـد سین می گاه این کلمه با[الصماخ 
ــرا تازیــان هنگــامی کــه در  کلمــه زی

حروف قاف، طاء، غین یـا خـاء باشـد،    
صـاد را بـه سـین    پیش آید که فراوان 

  . ]برگردانند
  . تبر بزرگ و متین: صاقور

یـدي  . گند و بوي گوشت: صمر .صمر
من السرَةٌممبوي مـاهی   ]دستم[: ک ص
  . گرفته

  . مخرج پس: صماري
: ج. لب خنور و سـطبري آن : صمر

الی أصـبارِها و   أْسکَأدهقْت ال. أصمار
 پر کردم جـام را تـا لبهـاش   : أصمارِها

  . ]هاش لبه[
پوست [مرد خشکانج : رجل صمیرٌ

کـه از وي بـوي    ]به استخوان چسبیده
  . خوي آید

. کـک : صـنّارة . سر دوك: صنارة .صنر
 :لغـت یمـن   گوش، به .  ِفَـۀجالح :
  .]سپر چرمی ةدستگیر[بِضُها مقْ

آنچـه اسـرافیل   : . خشا: صور .صور
ــه  ــد ب ــدن و  در وي دم ــت میرانی   جه

یـوم یـنْفَخُ فـی    «آیـه . کردن خلقزنده
و . الصـور  ال أدرِي ما: الکلبی. »الصورِ

یقال هو جمع صورة، مثل بسرَة و بسر، 
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و . ي ینْفَخُ فی صـورِ المـوتَی األرواح  أ

» یوم ینْفَخُ فـی الصـورِ  «آیه الحسن قرأَ
. »روزي که در صـور دمیـده شـود   «[

: گوینـد . دانم صور چیسـت نمی. گوید
آن جمع پیکر است، یعنـی روحهـا در   

حسـن هـم آن را   . پیکرها دمیده شـوند 
  . ]صور خوانده است

  . ]پیکرها[لغۀٌ فی الصور : صور
: . صـیران : ج. گـاو  ةمـاد : صُوار

  .کک: صیار. مشک نافۀ
ــور ــوه: ص ــان انب ــو. خرمابن ةصر :

  . خارش سر
  . درختستان: . نام کوهی: صارةُ

  . صورت کردن و آفریدن: تَصویر
با خود صورت کردن چیزي : تصور

نزدیک شدن : . صورت بستن: . را
ـ تَ. به افتـادن  ص الشـیء ترتَ: وو  ـتمه
مـالَ  : طَعنَه فتصـور . لی ورصتَصورتَه فَ

در صـورت آن چیـز را   [الی السـقوط  
. ذهن آوردم و آن در ذهنم پیکر یافـت 

  . ]به نیزه زدش، پس کج شد تا بیفتد
و  حسـنُ الصـورةِ  : رجل صیرٌ شَیرٌ

  . ]سیما و زیبامرد خوش[الشارة 

صــورتهاي برانگیختــه از : تَصــاوِیر
  . چوب و گل و جز آن

کـژ کـردن و میـل    : صار ـُِـ. صور
 روي را بـه جهتـی  : . دادن چیزي را

. بریــدن و جــدا کــردن:  .گردانیــدن
بکسـر   ، و قُـرِئَ »فصـرْهنَّ الیـک  «هآی

أقْبِلْ : ک الیصرْ الی و صرْ وجه. الصاد
رْتُه. علیلْته: صتُه و فصفمن قـالَ  . قَطَّع

یۀ تقـدیماً و تـأْخیراً،   هذا جعل فی اآل
خُذْ الیـک أربعـۀً مـن الطیـر     : کأنّه قال
. »با خود بیـاور ها را پس آن«[فصرْهنَّ 

ــرْهنّ« ــت » ص ــده شــده اس ــز خوان . نی
هر کـه حـرف   . رویت را سوي من کن

جرّ را پیش از مفعـول بیـاورد، گـویی    
ــته و   ــه روا داش ــی در آی ــیش و پس پ

آورده » فصـرْهنَّ «حرف جرّ را پیش از 
  .]است

کـژ  : إصارة. کژ: أصور. کژي: صور
  . کردن

اروص فُورصجِیقال للذ: عي یاذا  یب
 ــی عــده[د ــاه آن را  پرن ــه هرگ اي ک

  . ]بخوانی پاسخ دهد
پـدر و مـادر زن و   [خُسر : صهر .صهر
  . ]شوهر
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. ]مـادر زن و شـوهر  [خُش : صهرَة
 :اهل بیت زن، چنانکه أحرمـاء : أصهار

اهل بیت مرد، و از هر دو جهت صـهر  
  . نیز گویند

ــرد: مصــاهرَة ــاد خســري ک . ندام
  . ]دامادش شد[لیه صاهرَ ا

محرمیــت یــا  پیوســتن بــه: إصــهار
فالنٌ أصهرَ بفـالن  . نسب دامادي یا به به
  . ]فالن محرم فالنی شد[

ـ . صهر . گـداختن چیـزي  : صهرَ ـَـ
  . گداخته: صهِیر

: اصـهِیرار . گداخته شدن: انْصهار، ل
  . کک

ــهارة ــرده : ص آب و [چــربش و چ
مـا  . ]رنگ فربهی، بویژه در چارپایـان 

  . ]پیه و چربی ندارد[شَحم : به 
حوض و مغاکی : صهرِي و صهرِیج

  . آب
. گشتن: صار ـِـ. صیر و صیرُورة .صیر
 :ه ـُِـ. میل دادنه و أمالَـه،  : صارقَطَع

پاره کـرد، و آن را  آن را تکه[و قد مرَّ 
  . ]پیش از این گفته شد .کج کرد

ــیر صو و هــو شــاذٌّ. بازگشــت: م ،

و الـی  «آیـه . القیاس مصار، مثل معاش
ــیرُ صــت  «[» الم ــن اس ــوي م ــه س و ب
  . ]»بازگشت
  . گردانیدن: تَصییر
وریرِ صخر و بازگشت کـار آ: األم .

او را اندیشه [رأْي و عقل : صیور له ما
  . ]و خردي نیست
. پایان و بازگشـت کـار  : صیرُ األمرِ

 :الطعــام و هــو نــوع مــن . ماهیانــه
ــه[ ــاي  گون ــه از ماهیه ــوراك ک اي خ

. شـــکاف در: . ]کوچـــک ســـازند
من نَظَرَ من صیرِ بـابٍ ففُقئَـت   : حدیث

 رددر  رخنـۀ کـس از  هر [عینُه فهی ه
اي بنگـرد و چشـمش را   به درون خانه

 برکنند، چشـمش رایگـان رفتـه اسـت    
  . ])یعنی دیه ندارد(

گوسـفند و   ]آغـل [ ةحظیـر : صیرَة
  . مثل سیرَة و سیر. ج: رصی. گاو

  فصل الضاد
انـار   :. ]گـردو [چارمغز : ضَبر .ضبر

: ضَبرَ ـِـ. . گروه غازیان: . دشتی
: . گرد آوردن اسب قوائم را تا بجهد

ضَـبرَ  . برهم نشاندن سـنگ و جـز آن  
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بر روي آن سنگ [نَضَّده : رَعلیه الصخْ
  . پشتواره کردن کتاب را: . ]چید

 :ضَـبارةٍ فالن ذو . نام مردي: ضَبارة
: ناقـۀ مضَـبرَةٌ  . استوارخلق اسـت  ]او[

  . استوارهیکل
  . اسب جهنده: فرس ضبِرٌّ، مثال طمرّ

کتـاب و کاغـذ و    ةپشتوار: إضْبارة
 مـن کتـبٍ   جاء فالن بإضْـبارةٍ . جز آن

. ]فالنی چندین کتـاب جلدشـده آورد  [
  .  أضابِیر: ج

ــبطْر .ضــبطر تهاي از صــف[ ســخت: ض
  . ]کک: سبطْر. شیر

ــجرَ .ضــجر ـــ. ضَ ــجرَ ـَ   تفتگــی و : ضَ
بانـگ کـردن و   : . آرامـی از غـم  بی

. کـک : ضَـجور . نع: ضَجِر. طپیدن شتر
قـوم  : و منـه . نـع : مضْـجِر . م: جارإضْ

. کننـده قوم دلتنگ[مضاجِرُ و مضاجِیرُ 
: مکـانٌ ضَـجِرٌ  . ضـیقُ الـنَفْسِ  : الضُجرَة

مرد دلتنـگ و  : ن الرجالِضَجِرٌ م. ضَیقٌ
دلتنگی و انـدوه و   یۀما: مضْجرَة. بیزار

  . ]بیزاري
ـ . ضَرّ .ضرر . گزنـد رسـانیدن  : ضَرَّ ـُـ

گزنـد  : ضَرَر. کک: مضارة. عفْخالف النَ

چشـمش کمسـو   : ضَرَّ بصرُه، أي ضاقَ[
ضَرَّ علی فالنٍ مذْهبه، أي . یا نابینا شد

ــر راه و روش زنــدگی: ضــاقَ او اش ب
سختی درافتاد و نیازمند  به(سخت شد 

   .)]شد
: رَيشَـکْ  . گوشت پسـتان : ضَرَّة

ـ ملْأَ : . ]پسـتان پرشـیر  [ن بي من اللَ
گوشت بن انگشـت نـر   : . مال بسیار

رفـتن بـا زمـین    در کف پا کـه در راه [
  . ]هوو[بنانج : . ]تماس گیرد

که بسیار مال آن: . کارزیان: مضرّ
   .درآیدش هر روز

  . دو سنگ آسیا: ضَرَّتانِ
. زن خواسـتن بـر زن پیشـین   : ضُرّ

فالنی : تَزَوج فالنٌ علی ضُرٍّ[ کک: ضرّ
ــت ــدین زن گرف ــال. چن ــرُّ : یق ــو ض ه

:  .]او کاردان و زیرك است: أضْرارٍ
  . سختی و گزند و الغري و بدحالی

مؤنّثـان ال  . سـختی : بأْساء و ضَرّاء
ا علی أبؤُس و جمع لو: فراء. مذکّر لهما

أضُرّ، کما جمع النَعمـاء بمعنَـی النعمـۀ    
  م، لَجـازدو اسـم مؤنـث کـه    [علی أنْع

اگر بر وزن أفْعـل  : گوید. مذکر ندارند
  . ]است جایز شوندجمع بسته 
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آســیب و [ خــالف منفعــت: مضَــرَّة
  . ]زیان

ــرار و مضــارة گزنــد رســانیدن : ض
. گجاي تن: ضَرَرٍ مکان ذو. یکدیگر را

ــک و ال  ال ــرَر علی ــارورةَ و ال  ضَ ض
  . تو تنگی نیست بر: تَضرَّةَ

ــرُورة  ذو: رجــل ذو ضــارورةٍ و ضَ
  . ]مرد نیازمند[حاجۀٍ 
ـ  . بیچــاره کــردن کســی را: طراراضْ

أُلْجِـیء الیـه، مـج    : أُضْطُرَّ فالنٌ الی کذا
  . ]فالنی ناگزیر از آن شد[

: . وادي کرانـۀ : . نابینا: ضَرِیر
ـ  . صـبر : . نَفْس و باقی تـن  و ذُانّـه لَ

صبرٍ علیه  اذا کان ذا: الشیء علیضَرِیرٍ 
. ]او بر آن چیز شکیباست[و مقاساةٍ له 

 :ستور صبور ساکن . :مـا  . رشک
 ــد ــا،  أشَ ــه أه علیه ــدر [ي غَیرَتَ چق

  . ]!ورزدسخت بر او رشک می
  . ]نیازمندان[المحاوِیج : الضَرائرُ
نیـک  : . نـد رسـانیدن  گز: إضْرار

قَـرُب  : أضَرَّ فـالنٌ منِّـی  . نزدیک شدن
. ]فالنی بسیار به من نزدیک شد[منِّی 

أضَرَّ الفرس علی . گزیدن اسب لگام را
: . ]اسب لگام را گزید[عضَّه : اللجام

بــر ســر زن دیگــري   : . دویــدن
. مـرد بـا دو زن  : رجل مضرٌّ. خواستن

   .زن با بنانج: امرأة مضرَّة
مرد : طَر و ضَوطَر و ضَوطَرَيضَی .ضطر

  . کک: ضَیطار. خیرشگرف بی
تنگ : . دویدن: ضَفَرَ ـِـ. رضَفْ .ضـفر 
  . کک: تَضْفیر. موي بافتن: . ستور

 ]کاکـل، یـال اسـب   [بـش  : ضَفیرَة
  .تودهریگ: . بافته

ـ الرَ: ضَفرَة لُم  ـ  المتعقِّـد ه علـی  بعضُ
ز آن اي کـه برخـی ا  توده ریگ[ بعضٍ

: ج. ]بر برخی دیگر انبوه گشـته باشـد  
  . ضَفر

تَعاونوا علیـه  : تَضافَروا علی الشیء
سر آن چیز بـا یکـدیگر همکـاري     بر[

  .]کردند
  . به هم درپیچیدن دو کوه: ضفارانْ
الغـري و سـبکی   : ر و ضُمرضُم .ضمر

  .گوشت
ـ . ضُمور الغـر و  : ضَمرَ و ضَمرَ ـُـ

  .سبک شدن
  . دن اسب فربه راالغر کر: تَضْمیر

: مضْـطَمر  لؤٌلؤْ. الغر شدن: اضْطمار
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  .او باریک باشد میانۀکه آن
مدت یراغ شـدن، و جـاي   : مارمضْ

ــب  ــدن اس ــراغ ش ــدیث[ ی ــوم : ح الی
امـــروز : المضْـــمار و غَـــداً الســـباق

بـه  (سازي است و فـردا مسـابقه    آماده
  . )]سوي بهشت

  . انداممرد هموارشکم لطیف: ضَمر
  . اندامباریک: ضامرَةٌ و ضامر ناقۀ

  . در دل نهان داشتن چیزي: إضْمار
داشـته، و جـاي نهـان    نهان: مضْمر

  . داشتن
  . رضَمائ: ج. نهانی: ضَمیر
و  ]وام[مال پنهـان، و فـام   : ضَمار

  . نتوان داشتامید وعده که از وي 
  . گروهی از کنانه: بنوضَمرَةَ

  . کوهی به شام: ضُمیرٌ، مصغـ
: ضَـیمران [ نوعی از گلهـا : ضَومران

  . ]کک
ــمران ــاهی: ضَ ــمران. گی ــام : ضُ   ن

  .سگیماده
 گزنـد رسـانیدن  : ضار ـُـ. رضَو .ضور

: ماینْفَعنی ذلک و مـا یضُـورنی  : یقال[
نه سودي داردم آن و نه آسـیبی زنـد   

و ال  رَضَـی  ال. گرسنگی: ضَورة. بر من
رگزند زیان و بی بی: ضَو[ .  

: ضَـیر [گزند کـردن  : ضار ـِـ. ضَیر
  .]ضَرّ

درپیچیـدن از  و فریاد کردن : تضور
الصـیاح و التَلَـوي   [گرسنگی و از زدن 

  .]عند الضَرْبِ أو الجوع
  .قدرمرد حقیر بی: ضُورة

  فصل الطاء
. ]سـتبر [الي و آب دفزك : رَةطَثْ .طثر
 : ماسـت [سر جغرات[ . :  فراخـی

  . عیش
  . خفته شیر :لبن طاثر

  .کوچکی از أزد قبیلۀ: طَثْرَة
نام زنی کـه پسـر او شـاعر    : طَثْرِیۀ

  . بود
  .شیر: . پشه: طَیثار

بیرون انـداختن  : ]طَحرَ ـَـ[طَحر  .طحر
. چشم و چشـمه خاشـاك را از خـود   

چشم خاشاکش را [طَحرَت العینُ قَذاها 
  . ]بیرون داد

ــور ــم و : طَحــ ــمۀچشــ    چشــ
. شتابنده: . ده خاشاك رااندازنبیرون
 :کمان تیردورانداز .  
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ــر طْححــرب . تیــر کــه دور رود: م
کننده دورکننده و دفع: ي زبونٌأمطْحرَةٌ، 

  . از یکدیگر
ـ . طَحیر و طُحار زخیـدن  : طَحرَ ـِـ

آهسـته   نالـۀ بانگ و دم و : و ژخیدن[
  .و سخت دم زدن ]کردن

طُخْـرُور . ابـر تنـک   ةپار: رُورطُح :
و قد یحرَّك . کک: طَحر و طَحرَة. کک

: ما فی السـماء  . قللمکان حرف الح
ت علی اإلبـل  یقو ماب. قطعۀٌ من سحابٍ

 : ٌرَةبدلیـل جـاي حـرف     گاه هم به[و
ــرَة گوینــد ــر پــاره. حلــق، آن را طَح اب
هیچ کرك . اندکی هم در آسمان نیست

ما علی فالن . ]ان نماندرو مویی بر شت
 : فالنی هیچ پوششی بـر تـن   [لباس

  . کک: طحرِیۀ و طحرِبۀ. ]ندارد
: . پر کـردن مشـک  : طَحمرَة .طحمر

  . بزه کردن کمان
  . ]اندك[ابر : طَحمریِرَة و طَخْمریِرَة

مردي که جلد نباشـد و  : رُورطُخْ .طخر
  . سنگ و درشت نباشد نیز گران

  . مردم و گروه پراکنده: طَخارِیر
ــرر ــ .ط ــانی : رَّةطُ ــوي پیش ــف [ م زل
. جامـه و وادي  کرانـۀ : . ]شـده  پیچه

 :طُرَر: ج. هر چیز کرانۀ.  
بر پشت خر و گاو  دو خط :طُرَّتانِ

  . دشتی
  . أطْرافها: رار البالدأطْ

آمدند همه: وا طُرّاًجاء .  
دمیدن نبات و سبلت : طَرَّ ـُـ. طُرُور

: و طَرِیـر  فَتًی [ نوخط: طار. کودك
هطَرَّ شارِب[.  

: طَـرَرت السـنانَ  . تیـز کـردن  : طَرّ
مطْـرُور  . ]سرنیزه را تیز کردم[حددته 
. بریـدن : . کفانیـدن : . نع: و طَرِیرٌ

اش را بریــد کیســه[شَــقَّه : طَــرَّ کیســه
بـه  : . برکیسه: طَرّار. )]ش را زدبجی(

. راندن شـتر : . گل اندودن حوض را
 :ن از وقت رانـد گرد آوردن ستور به

افتادن دسـت بـه زخـم    : . دو جانب
طَرَّت یده، و ضَرَبه فأطَرَّ یـده  . شمشیر

دسـتش بــه شمشــیر جـدا شــد، و بــه   [
. ]شمشــیر زدش و دســتش را انــداخت

 :ناز کردن . : ثَـل . برآغاالنیـدنم :
: السـکیت  قال ابـن . لَۀٌنّک ناعإأطرِّي ف

ـ أ یضْـرَب  . لَـین نّ علیـک نَع إي أدلِّی ف
نـین و الجمـع   مذَّکر و المؤنّـث و االثْ لل

 لِثَــالم علـی لفــظ التأْنیـث، ألنّ أصــلَ  
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ةٌ، فجـرَي علـی ذلـک    خُوطبت به امرأَ
دشت بچـران،   هاي کرانهشتران را در [

یعنی آنهـا  : السکیتابن. توانیزیرا می
بـه  کفـش  گردآور، زیرا  ها کرانهرا از 

ایـن را  (پاي هسـتی  درشتداري و پا 
گویند که به توانایی کسـی  زمانی می

  .])بر انجام کاري باور دارند
جـاء  . خشم بناجایگاه: غَضَب مطرٌّ

کـه   آمـد درحـالی  [متَبخْتراً : فالن مطرّاً
  . ]خرامید ناز میبه

نــوعی : . دراز باریــک: طُرْطُــور
  . کاله عرب هم برین هیأت

ــا: طَرِیــر  منظــر و دیــداري مــرد ب
  . ]چهره خوش[

  . برجستن: طَفَرَ ـِـ. رَة و طُفُورفْطَ .طفر
و بـاال  [ برجستن: طَمرَ ـِـ. طُمور .طمر
این کلمـه  . سفَلَ: طَمرَ. عال: طَمرَ. رفتن

سـتَرْته  : طَمرْت الشیء. از اضداد است
   .]و دفَنْته

و [ جاي بلنـد : ، غصطَمارِ و طَمار
ــاالي آن    ــر ب ــان را ب ــه انس ــایی ک   ج

  ا بـه پـایین پـرت    بردنـد و از آنجـ  می
و [ طَمـار ب علیه مـن  صانْ .]کردندمی

  . از بلندي بر او فرود آمد :]طَمارٍ
  .أطْمار: ج. کهنه جامۀ: طمر

  .بنّا ]ریسمان[ بنَۀ: مطْمر
 مۀنا: طامور، کک[ معروف: طُومار

  .طَوامیر: ج .]دراز
  . گناهان هالك کننده: مطَمرات
کـه در وي   ايخانـه نهـان : مطْمورة
  . طعام نهند
پر کردن مطموره از : ]طَمرَ ـُـ[طَمر 

  . طعام
 بـنُ طـامرُ  . ]حشـره [کیـک  : طامر

کسی را گویند که نداننـد کـه او   : طامرٍ
ــدرش[ ــت ]و پــ ــان [ کیســ   ناکســ

گیرنـد  شبه اوج میاي که یکریشهبی
   .]شوندهاي مردم سوار میو بر شانه

: . جستن ةاسب آماد: فرس طمرٌّ
  .]و پرکار کوشا[درچیده و گرداندام 

 هـا  هنوعی از رودجام: طُنْبور، مع .طنبر
  . ]کک: طنْبار. سازي زهی[

: طــار ـُـــ. . بـار یــک: طَـور  .طـور 
قـرُب  : طاربـه . نزدیک شدن به چیزي

  .]به آن نزدیک شد[منه 
. »خَلَقَکم أطْـواراً «آیه. بارها: أطْوار
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طوراً علَقَۀً، و  ي طَوراً نُطْفَۀً، وأ: أخفش
ــغَۀ  ــوراً مضْـــ ــدتان «[طـــ آفریـــ

: گویـد . »)بـه مرحلـه   مرحله(گوناگون
علقـه و   نـۀ گونطفه، و به نۀگویعنی به

  . ]جویده) گویی(گوشتی نۀگوبه
  . فراخا و درازاي سراي: طَوار الدار

  از [ز حـــده جـــاو: عـــدا طَـــوره
کلُّ شیء ساوي . اش پیشتر رفتاندازه

: وله، فهـو طَـوره و طُـواره   شیئاً فی طُ
هرچه در درازا بـا چیـز دیگـري برابـر     

  بلَغَ فـالن  . ]باشد طور و طوار آن است
أولَـه و  : ي حدیـه أالعلـم أطْوریـه،   فی

فالنی در دانش به دو سوي آن [آخرَه 
کـان  . ]رسید، یعنی به آغاز و پایـانش 

اه صأقْ ي بلغَأأبوزید یقوله بکسر الراء، 
گفت، یعنـی   وزید آن را أطْورِیه میاب[

  . ]دورترین جاي آن
  .نام کوهی: طُور

ــورِي ــوتر  : طُ ــرغ و کب ــردم و م م
أحـد :  بها  ما. کک: طُورانی. وحشی

  . ]کس آنجا نیستهیچ[
  . پاکی از حیض و جز آن: طُهر .طهر

: تَطْهیـر . پاك شدن: طَهُرَ ـُـ: طَهارة

  . ]ه آن پاك شدب[تَطَهرَ به . ل: تطهر. م
ثیاب طَهاري، جمع علی غیرقیـاس  

  . ]پاکیزه هايجامه[
ة طاهرٌ من الحـیض، و طـاهرَةٌ   امرأَ

ــۀِ و العیــوب  زن پــاك از [مــن النَجاس
  . ]حیض، و از پلیدي و بدیها

  . کنندهپاك : .دستیآب: طَهور
. دانآبدسـت : مَطْهرَة، و الفتح أعلَـی 

طَهــارةٌ : للفَــم الســواك . مطـاهر : ج
  .]دهان است ةکنندمسواك پاك[

. طَیـر : ج. کردار: . پرنده: طائر .طیر
 ب مثل صـاحـحـ . ب و ص ألْزَمنـاه  «هآی

ــائرَ ــه طـ ــی عنُقـ ــه أ، »ه فـ ي عملَـ
ــه«[ ــردنش  کردارنامـ ــه گـ اش را بـ

طَیرَ الّا طَیرُ اهللاِ  ال. فال: . ]»آویختیم
 :جـج . ]هیچ فالی جز فال خدا نیسـت [

مثـل فَـرْخ و فُـرُوخ و    . طُیور و أطْیار
ـ و قد یقَـع الطَ . أفْراخ رُ علـی الواحـد،   ی
ــ ــإذْ «هآیـ ــراً بـ ــونُ طَیـ   . »اهللاِ نِفیکـ

ال طـائرُك، و ال   طـائرُ اهللاِ : السکیتابن
معنـاي یکـی    گاه طیر به[طَیرُ اهللا : تقل

شـود بـه اذن   اي مـی پس پرنده«است، 
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  . ]تو فال خدا، نه فال: گوید. »خدا
 زمین پـر [کثیرةُ الطَیر : أرض مطارةٌ

: بِئْـرٌ  . نام کوهی: ذوالمطارة. ]پرنـده 
  . دهنچاه فراخ

  . پریدن: طار ـِـ. طَیران و طَیرُورة
: تَطْییـر و مطـایرَة  . پرانیـدن : إطارة

. رابـه یطیرُ غُ هم فی شیء ال: مثَل. کک
در [یضْرَب فی الخصب و کثـرة الخَیـر   

آنهـا در چنـان   : گویند فراوانی دارایی
ــن  ــی و ت ــه   فراخ ــتند ک ــانی هس   آس

  . ]پذیر استناپایان
طَـیش و  : فی فالنٍ طَیرَةٌ و طَیرُورةٌ

ــۀ  فالنــی دچــار ســبکی و خشــم [خفَّ
  . ]است

ــایر ــدن : تَط ــده ش دراز : . پراکن
خُذْ ما تَطایرَ من شَعرِك : حدیث. شدن

  .]درازي مویت را بچین[
. پراکنده شدن صبح: ستطارةُ الفَجرِا

آن چیـز پراکنـده   [طُیرَ : تُطیرَ الشیءسأُ
  . ]شد

به [تَطَیرَ منه و به . فال گرفتن: تطیر
، »قـالوا اطَّیرْنـا بـک   «آیه. ]آن فال زد

التاء متغرْنا، فأُدأصلُه تَطَی   فـی الطـاء 

ــتبتُلاإل فاج ــح صلی األلــفــب تبهــا  داء
  . ]»گفتند به فال بد گرفتیم تو را«[

انّه کانَ یجِب : حدیث. فال بد: طیرَة
پیـامبر فـال را   [الفالَ و یکْـرَه الطیـرَةَ   

  . ]داشت و از طیره بیزار بوددوست می
  . مقلوب مطَرَّي. تر چوب: مطَیر

  فصل الظاء
ـ : ج. دایـه : ظئْـر  .ظأر ـ ظُ ؤُور و وار، ظُ
  . أظْآر

ظاءةمکک: اظِّآر. دایه گرفتن: ر .  
دایه گرفتن شـتربچه  : ظَأَر ـِـ. ظَأْر

. بـان شـدن  دایگی کردن و مهر: . را
. ها علی ولد غیرهـا عطفتُ: ظَأَرت الناقَۀ

. عطَفَت علی البو: ظَأَرت. مظْؤُورة فهی
ــوف  ــؤُور، اي عط ــی ظَ آن [ل و م . فه

 بچـۀ شـتر را دایـه گـرفتم بـراي     ماده
 بچـۀ شتر به پوسـت شـتر  ماده. يدیگر
و چنـین کننـد   (کرده مهربان شد پرکاه

  .)]تا شیر دهد
  . پایهدیگ: ظُؤَار
شتر بستن به غمامه، بینی ماده: ظئار

 جهت این کار تااي است بهو آن خرقه
  . دیگر را نداند بچۀبوي 
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ظــرار و : ج. ســنگ تیـز : ظُـرَر  .ظـرر 
د و ظرّانٌ، مثل رطَب و رِطـاب، و صـرَ  

  . صرْدان
  . زمین بسیارسنگ: مظَرَّة
أظـرَّة و  : ج. زمـین درشـت  : ظَرِیر

  . ظُرّان
أظْفـار، أُظْفُـور و   : ج. ناخن: ظُفُر. ظفر

. نوك کمان برتر از سـوفار : . أظافیر
 :یـلُ الظُفُـرِ   .چشـم  خنـۀ نامـرد  : کَل

  .سست
  .درازناخن: أظْفَر

: . هــاي بــزرگ کنــه: فــارأظْ
  . ستارگان خرد

  . ناخنه: ظَفَرَة
. . نـاك زمین همـوار علـف  : ظَفَر

ـ  : . ناخنـه شـدن در چشـم   : ظَفرَ ـَـ
. به، فهو ظَفـرٌ  ظَفرَه و ظَفرَ. پیروز شدن

ظَفـرَ   بمعنَـی و ظَفرَ علیه عند األخفش 
مـا  : ما ظَفرَتْک عینـی منـذُ زمـانٍ   . به

چنـدي اسـت   . بر او پیروز شد[رأَتْک 
  . ]ستکه چشمم تو را ندیده ا

و هـو  . أعلَـقَ ظُفُـرَه  : اظَّفَرَ الرجـلُ 

مغلَ فأُدافْتَع . رَ  یضاً بمعنَیأمرد [ظَف
  .]پیروز شد. ناخنش را چید

  . کک: تَظْفیر. پیروزي دادن: إظْفار
ــرٌ ــوب دصــاح: رجــل مظَفَّ ۀٍ فــی لَ

مرد پیروز و چیـره در میـدان   [ب رْالح
  . ]نبرد

. یـزي ناخن فروبـردن بـه چ  : تَظْفیر
 :ناخن برآمدن نبات ةانداز .  

یقـال مـن   . شهري بـه یمـن  : ظَفارِ
کسـی کـه بـه    : گویند[حمرَ  دخل 

شـهر ظفـار درآیـد بـه زبـان حمیریـه       
  .منسـ: عود ظَفارِي. ]سخن گوید

ســـتوران : . پشـــت: ظَهـــر .ظهــر 
جانب کوتاهی مـوي از  : . برنشست

ــرغ  ــر م ــت: . پ ــلْ . راه دش عال تَج
ــرٍحــاجتی  ــوش  ]نیــازم را[: بظَه فرام

ــرونَ. مکــن ــوفالنٍ مظْهِ ــدان : بن خداون
پـس  : أقْرانُ الظَهـرِ . اندستور برنشست

نـزل بــین  . پشـت آینـدگان در حـرب   
فـرود آمـد پـس    : ظَهرَیهمِ و ظَهرانَیهم

لَقیتُـه بـین الظَهـرانَینِ و    . پشت ایشـان 
دو [فی الیومین أو فی األیـام  : الظَهرَینِ

  . ]پیش یا چند روز پیش دیدمشروز 
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: صـلوةُ الظُهـرِ  . پـس از زوال : ظُهر
  . نماز پیشین

  . ]نیمروز[گرمگاه : ظَهِیرَة
: مظْهِر. در وقت ظهیرة آینده: مظَهر

  .کک
و «آیـه . گـر پشت و یاريهم: ظَهِیر

المذلک ظَهِیـرٌ کَالئ و انّمـا لـم   . »ۀُ بعد
ـول قـد  یجمعیل و فَعوي یسـت  ه ألنّ فَع

فیهما المذکّر و المؤنّث و الجمـع، کمـا   
ــه ــالمینَ «آی ــولُ رب الع ســا ر و «[» انّ

در . »فرشــتگان پــس از آن پشــتیبانند
این آیه، ظهیـر را جمـع نبسـته اسـت،     
زیرا در دو وزن فعیل و فعـول، مـذکر   
ــد     ــانند، مانن ــع یکس ــث و جم و مؤن

پروردگـار   ةبراستی کـه مـا فرسـتاد   «
: و ناقــۀ ظَهِیــرَةٌ بعیــرٌ . ]»جهانیـانیم 

. دردمنـد از درد پشـت  : [ پشتقوي
  ]. درد کمر: ظُهار

   . پشت مرد قوي: مظَهر
رِيهجهـت  اشتر آمـاده بـه  : بعیر ظ

ألنّ یـاء  . غـص . ظَهـارِي : ج. حاجت
 فغیرمنصـر [النسبۀ ثابتۀٌ فـی الواحـد   

اسـت، زیــرا یــاء نســبت در واحــد آن  

پـس پشـت انداختـه و    : . ]برجاست
ــوش فرا ــده[م ــه. ]ش ــذْتُموه «آی و اتَّخَ

 و آن را پشـت سـر  «[» وراءکم ظهرِیاً
  . ]»افکنده و فراموش کردید

گـر  او یاري: فالن ظهرَتی علی هذا
ـ . ]بر ایـن کـار  [من است   ظهرَتُـک  اأنَ

  . ]من یاریگر تو هستم[
عنک عاره، أي  هذا . پیدا: ظاهر

این چیزي است که ننگش از تو [زائل 
  .]به دور است

 :. رو شـده چشـم بیـرون  : ظاهرَة
روز که آب او بـه نـیم   ]آبشخور[منْهل 
  . خورند

: . نباتهاي زمـین : ظَواهرُ األرض
آنهـا کـه بـه    : قُرَیش الظَـواهرِ . بلندیها

  .مکه فرود آمدندي هرظا
  . قوم خانه: . رخت خانه: ظَهرَة
  . نع: ظَهِرٌ. درد پشت: ظَهِرَ ـَـ. ظَهر

چیره : . پیدا شدن: ظَهرَ ـَـ. ظُهور
بـر او  [غَلَـب علیـه   : ظَهرَ علیـه . شدن

  . به بام برآمدن: . ]چیره شد
ــار ــردن : إظْه ــدا ک ــره : . پی چی
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وقــت نمـاز پیشــین   بـه : . گردانیـدن 
  . رفتن

  . یارمندي کردن: مظاهرَة
 :. یارمنـد شـدن بـا هـم    : تَظاهر

  . پشت به پشت درآوردن
-قـوي  و خواسـتن یـاري : استظْهار

ـ [قَـوِي  : استَظْهرَ بـه . پشت شدن و ه اب
یـاد گـرفتن و از   : . ]نیرومند گشت

  . خواندن بر
جانب کوتاهی موي از پـر  : ظُهران

رِش . جانـب درازي وي : بطْنـان . مرغ
ــ ســرانٍ و اله ک بظُهــان م ــه ببطْن . تَرِشْ

رٌُ و بظَه دـدان طْالواحبنٌ، مثل عبد و ع .
ــ یــشِفــی رِ: بوعبیــدةأ هامِالس  الظُهــار
ـ [ ران پردار کـن نـه بـا    تیرت را با ظُه

ــان ــد. بطْن ــا  : گوی ــه تیره ــه ب ــري ک   پ
  . ]زنند ظُهار استمی

  .جامه ةابر: ظهارة
: مظاهرَة و ظهار مـرد زن خـود را  

أنْت علی کظَهرِ أُمی گفتن یعنـی حـرام   
تو بـراي مـن همچـون پشـت مـادرم      [

تَظْهیـر و  . ]ی بر من حرامیهستی، یعن
ظـاهرونَ مـن   الـذین ی «هآی. کک: تظهر

کسانی که با گفـتن ظهـار   «[» نسائهم
رانشـان را چـون مـادران خــویش    سهم

  .]»شمرندمی
  فصل العین

  . پند: عبرَة .عبر
عبِـرَ  . اشک باریـدن : عبِرَ ـَـ. عبرَة

الرجلُ، فهو عابِرٌ و عبران، و هی عبرَي 
  . بِرٌ أیضاًو عا

  . کک: عبر. گرمی چشم: عبر
  . جوي کرانۀ: عبرُ النهر و عبرُ النهر

شتر که پیوسته در : جملٌ عُبرُ أسفارٍ
  . ج=نث=مذ. کک: جِمال . سفر باشد

  .بسیاري از هرچیز: عبر
رِيبآنچه از سدر برآید بر لبهاي : ع

  . جوي و بلند شود
 ــی رانبو ع ــرِي بــت: ع ــان[ لغ  ]زب

  . جهودان
وربرَي الععاي که بعد نام ستاره: الش

  . برآید ءاز جوزا
  .پل و کشتی و گذرگاه: معبر
عابِرُ . گذشتن از آب: عبرَ ـُـ. عبور
ــبیلٍ ــذري  ره: س ــی  [گ ــودن ب راه پیم

ــوم. ]ایســتادن ــرَ الق بــاتوا : ع ــوم [م ق
  . ]درگذشتند



    صراح اللغۀ/  690
 

ـ  : عبارة خنی بیان و تفسیر کـردن س
انْ «آیـه . تعبیر کردن خـواب را : . را

أُوصـلَ الفعـلُ   . »کنتم للرُؤْیـا تَعبـرُون  
انْ کنت للمال جامعـاً  : بالالم، کما یقال

فعـل بـه   . »گزاریـد اگر خـواب مـی  «[
اگر : حرف الم پیوسته شده است مانند

  . ]دارایی هستی ةگردآورند
به اندیشـه خوانـدن کتـاب را    : عبر

  . آوازبی
کـه  (زبـان روان  [جائزَة : عابِرَةٌ لغۀ

  .)]مردم بدان سخن گویند
سال فریز ناکرده مانـدن  یک: إعبار

گوسـفندي کـه   [شاة معبرَةٌ . گوسفند را
سال یـا بیشـتر پشـمش را نچیـده     یک

  . ]باشند
جاریـۀ  . نـاکرده  ختنـه : غالم معبـرٌ 

و [تیر ناپیراسـته   :سهم . کک: معبرَة
  . ]تیر پرپر

و سـخن  . تفسیر خواب گفتن: عبیرتَ
عبرَ عنـه  . از کسی یا از دل خود گفتن

:  .]از آن گزارش داد و سخن گفت[
ــه    ــد از آنک ــنجیدن درم بع ــار س بیکب

  . بتفاریق سنجیده باشد

کسـی   گـزاردن بـر  خواب: تعباراس  
اشـک  : . جهـت تعبیـر کـردن وي   به

  . باریدن
ــر ــران  : عبِی ــا زعف ــوش ب ــوي خ ب

و بوي زعفـران  . األصمعی عن. آمیخته
تُعجِـزُ   أ: حـدیث . عبیـدة عن أبی. تنها

نْ تَتَّخذَ تُومتَینِ ثـم تَلْطَخَهمـا   أإحداکُنَّ 
ففی الحدیث بیـانُ أنّ  . بعبِیرٍ أو زعفرانٍ

آیا یکـی از شـما   [العبیرَ غیرُ الزعفران 
 ةزنـان نـاتوان اسـت کـه دو گوشـوار     

ـ   دانه ر درشت برگیرد و آنهـا را بـه عبی
ــخن   ــن س ــد؟ در ای ــران بیاالی ــا زعف ی
روشن است که عبیر جـدا از زعفـران   

  .]است
گیــاه  : عبــوثَُران و عبیثَُــران   .عبثــر 

  .خوشبوي
  . تیزرو ناقۀ: عبسور. عبسر
زمین پریان، و عـرب هـر   : عبقَر. عبقر

چیزي از مردم و ستور و جامه و فرش 
و جز آن را که در غایت قوت و حسن 

. باشـد بـه وي نسـبت کننـد    و لطافت 
تازیان را پندار چنین بود کـه پریـان   [

کردند و این  در بیابان عبقَر زندگی می
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کأنّهم جِنُّ : مثَل در میانشان زبانزد بود
  .]گویی که جنّ عبقرند: عبقَرٍ

 ــرِي ــوب عبقَ ـــ: ث ــاب . ج= مف ثی
انّـه کـان یسـجد    : حدیث. نث: عبقَرِیۀٌ

هـی البسـطُ المصـبوغۀُ     و عبقَرِيٍّ علی
ــۀُ نْالم ــاز   [قَّشَ ــري نم ــر عبق ــامبر ب   پی

ــی ــد،م ــا و   خوان ــهاي زیب و آن فرش
مـردي  : القومِ  هو. ]رنگارنگ است

یفْـرِي   فلـم أر عبقَرِیـاً  : حـدیث . قوي
ثم . ي شدیدأ، حتی قالوا ظُلْم . فَرِیه

وه، فُتعــالی بمــا تَعــار   هم اهللاُبخــاطَ
ــ ــ«هآی ــی رفْ ــرِيٍّ علَ ــرٍ و عبقَ رَف خُضْ

علی الجمع » عباقرِيٍّ« ، و قُرِئَ»حسانِ
و هو خَطَأٌ، ألنّ المنسوب الیجمع علی 

ندیدم مهتر نیرومندي که چون [نسبته 
ــوردد ــین را درن ــه  . او زم ــا آنجــا ک ت

پـس خداونـد از   . سـتم سـخت  : گفتند
شـناختندش بـا آنهـا سـخن     آنچه مـی 

ــت ــهاي ســبزرنگ و   «: گف بــر بالش
این کلمه را بـه جمـع   . »شهاي نیکوفر

ست اسـت، زیـرا   راند که نادهم خوانده
ــر همــان نســبتش جمــع   منســوب را ب

  . ]نبندند

  . درخشیدن سراب: عبقَرَة
أبرَد من عبقُرٍّ، و یقال حبقُرٍّ، و : مثَل

هما کلمتانِ جـن    تا واحـدةً لَعم مرکّـب
هـو حـب    للبرَد، و موالعب اس. عب قُرٍّ

و القُـرُّ  . الَغَمام، فالعینُ مبدلۀ من الحـاء 
قُـرّ یـا حبقـرّ   [د رَهو الببو . سردتر از ع

اند مرکـب از عـب و قـرّ    آنها دو کلمه
عـب یعنـی    .انـد که یـک کلمـه شـده   

تگرگ و عین آن بدل از حاء است در 
  .]قُرّ هم یعنی سرما. دوم کلمۀ
مـرد  : . افـروز بوسـتان : عبهـر  .عبهر
قـوس  . و عبهرَةٌ امرأة . گوشتآکنده
 :قبضهکمان آکنده .  

عـادت لعتْرِهـا   : مثَـل . اصل: عتْر .عتر
یسلَم .لم ضْرَبالی خُلْقٍی عجکان  ن ر

بـه اصـل   ) نـام زنـی  (لمیس [قد تَرَکَه 
 ةدربـار را سـخن  ایـن  . خود بازگشـت 

بـدي کـه   خوي که به  گویند کسی می
. گیاهی از ادویه: . ]رددبازگ ،وانهاده
ـ : حدیث ال ب ـرِم أنْ یحللم ـ أْس داوي تَ

گزار باکی نیست بر حج[بالسنا و العتْر 
. ]که خود را با سنا و عتْر درمـان کنـد  
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 :   ــانی ــفند قرب ــی گوس ــرَة، یعن عتی
: . جاهلیت که در ماه رجب کردندي

  . یکی: عتْرَة. درختی خرد
. نی کـردن عتیـره  قربا: عتَرَ ـِـ. عتْر
 : ــزه ــدن نی ــران. جنبی ــک، و : عتَ ک

  . لرزیدن نیزه
که به مشک  ]گردنبند[حمیل : عتْرَة

و عنبر و عود و جز آن معجـون کـرده   
. خویشان و نزدیکـان مـرد  : . باشند
 :تیزي دندان . :  چوب که بر بیـل

آهنین دوزنـد کـه پـاي بـر وي نهنـد      
  . وقت زمین کندن به

  . خهشکو: رَةعثْ .عثر
  . شکوخیدن: عثَرَ ـُـ. عثار

. ورشدن بر چیزيدیده: عثْر و عثُور
  .]بر آن آگاه شد[عثَرَ علیه 
 و«آیـه . اطالع دادن کسی را: إعثار

و بـدین گونـه   «[» کذلک أعثَرْنا علَیهم
  . ]»آنان را از آن آگاه ساختیم

  . شکوخیدن زبان در سخن: تعثُّر
ز چـاهی کـه ا  : . سـختی : عاثُور

: مثَـل . جهت صید شیر و جز آن کننـد 
در [و عـافُورِ شَـرّ    عاثُورِ شَـرٍّ وقَع فی 

  . ]سختی بدي افتاد
رعـرٌ، ألنّـه    . گَـرد : ثْیثْیو ال تقـل ع

لیس فی کالمهم فَعیل الّا ضَهید، و هـو  
آن را با [مصنوع، معناه الصلب الشدید 

اي فتحه مگو، زیرا در سخن آنان کلمه
ل نیامده است، جـز ضـهید   یفعبر وزن 

 معنـاي سـخت   که برساخته است و بـه 
  . ]استوار

عثْیـر،  . نشـان : عیثَر، مثـال غَیهـب  
لهـم أثَـراً و ال    یـت ما رأَ. کک :بالقلب

ــراً   ثْیــراً و ال ع ــان  [عیثَ ــانی از آن نش
  . ]ندیدم

  . نام جایی: عثَّرُ. شهري به شام: عثْر
ثَرِيـ   : ع اران کشت دشتی کـه بـر ب

  . ]دیم[ کارند
 گـره رگ : . گره چوب: رَةعج .عجر

  .نام مردي: . ]عجر: ج[
فـالن حسـنُ   . بست دسـتار : عجرَة

  . ]بنددفالنی خوب دستار می[العجرَةِ 
آمـدگی هـر   مفیدگی و بیرون: عجر

  . چیز
: همیانٌ . شکمبزرگ: رجلٌ أعجرُ

  . ]ستور نر درشت[ضخم : فحل . پر
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سـاق دسـت و   [غلیظ : ظیف عجِرٌو
. ]پاي ستور که سـخت و سـتبر باشـد   

ـ . عجر ـ : عجِرَ ـَـ سـتبر و فربـه   [ صم
  . ]غَلُظَ و سمنَ: عجِرَ الرجلُ. شدن

 نورد گرفتن شکم از فربهـی : تعجر
  . ]تَعکَّنَ: تَعجرَ بطْنُه[

  . برسرافکندنی زنان: معجر
: . معجر افکندن بـر سـر  : اعتجار

  . دستار بستن
دم برداشـتن اسـب   : عجرَ ـَـ. عجر

به : . در دویدن و بشتاب رفتن اسب
عجـرَ  . شمشیر آهنگ کردن بـه کسـی  

به شمشـیر بـر   [د علیه شَ: علیه بالسیف
سـر  : . گردن تـافتن : . ]او تاخـت 

سوي دیار بعـد از  بازگردانیدن ستور به
نّـه  عجرَ به بعیرُه عجرانـاً، کأ . برنشستن

أراد  ع بـه قهاً فرججبه و ـ أنْ یرکب لَ ب
یعنی شترش برگرداندش، [أُلّافه و أهله 
سـویی بتـازد و   خواست بهاینکه او می

ــ  ــتر او را بـ ــتان و  هشـ ــوي دوسـ   سـ
  . ]اش برگرداندخانواده

هما اذا مد شَفَتَیه و قَلَّب: عنْجرَ الرجلُ
ــرد و  [ ــبش را دراز کــ ــرد دو لــ مــ

   .]برگرداند

  . کک: عجِیز. نامرد: عجِیر
  . غالف شیشه: عنْجورة

معـذور داشـتن   : . بهانـه : عذْر. عذر
بس : یسمع عذْرِيخَبرِي لم رب سامعٍ[

کسی از من خبر بشنید و نشنید عـذر  
  .]من

و «هآی. بهانه: معذرة، عذْري و عذْرة
هـا  لَو جادلَ عن ي وأ، »معاذیرَهی لَو ألْقَ

هــایش را پــیش   و هرچنــد بهانــه «[
آودر«[ .  

بـا عـذر   : . عذر خواستن: اعتذار
ناپیدا شـدن اثـر عمـارت و    : . شدن

ــازِلُ[ جــز آن ــذَرت المن ــت: اعتَ سرد .
یاهالم تتَذَراع : ـتانْقَطَع[.  :  بکـارت

  . زایل کردن
ــالنٍ  ــن ف یرِي مــذ ــنْ ع کیســت : م

یرَك مـن  عـذ . مـن از فـالن   عذرخواه
بیا به کسی که ترا معـذور دارد و  : فالن

هلُم من یعذرك منه، [ او را مالمت کند
  . ]بلْ یلُومه و ال یلُومک

و . خـون  غلبـۀ درد گلـو از  : عذْرة
  ی ذلک الموضع أیضـاً یسـم  و هـو ،

نیـز  آنجـا را عـذره   [قریب من اللَهـاة  
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ــک    ــان کوچ ــک زب ــه نزدی ــد ک گوین
: ج. پیشــانی اســب مــوي: . ]اســت

ذَرلَ: أصمعی. عۀُهی الخُص   رِمـن الشَـع :
یک دسته مـوي پیشـانی،   [توك موي 
: . اي از یمـن قبیله: . ]کاکل اسب

  . دوشیزگی: . ستارگان ریزه در مجرَّة
ــذْراء ــذَارَِي و : ج. دوشــیزه: عع

  . عذْراوات، چنانکه در صحراء گفته شد
ي هـو  أا، هو أبوعذْرِها و أبوعذْرته

  . وي است ةبرنددوشیزگی: الذي اقْتَضَّها
ذْرِ هـذا الکـالمِ  ما أنت بذتـو  : ي ع

تـو  [ایـن سـخن نیسـتی     ةبرندبکارت
نخستین کسی نیستی که این سـخن را  

  . ]گوییمی
پلیـدي مـردم و   : . درگاه: عذرة

  .ستور و جز آن
: ج. فسـار سـتور و جـز آن   : عذار

فسـار   نشـان : . خط ریش: . عذُر
عذَرت الفـرس بالعـذار   . بر روي ستور

افسـار اسـب را   [شددت عـذاره  : ]ـُِـ[
ــردم  ــگ ک ــو خَ. ]تن ــذارِ له الع ــع : ی
ــته  ــذار[فسارگسس الع ــع ــرم را : خَلَ ش

از مرشـد و  : خَلَع فالنٌ معذَّره. فرونهاد
شــدید . راهنمــاي خــود پیــروي نکــرد

ــذارِ ــخت: الع ــتوار در   س ــوش و اس ک
  . ]کارها

حـبالنِ مسـتطیالنِ مـن    : و عذارینِ
 ةتـود دو ریـگ [الرمل، و یقال طریقانِ 

  .]دو راه: دراز و کشیده، و گویند
ختنه کـردن کـودك   : عذَر ـُِـ. عذْر

  .بسیار عیب شدن: . را
 .ختنه کردن:  .فسار نهادن: إعذار

 :  لــن : حــدیث. بسـیار عیــب شـدن
ن أنفسـهم،  یهلک الناس حتی یعذروا م

مـردم از  [ي تکثُر ذنـوبهم و عیـوبهم   أ
تـا آنگـاه کـه گناهـان و      نرونـد  میان

با جراحت  :. ]بدیهاشان بسیار گردد
به :  .مبالغت کردن در کار:  .کردن

تَرك بـه  : به أعذَر. هالك نزدیک شدن
ضُـرِب فـالن   . الجرْحِ رُعاذراً، و هو أثَ

رذـ  : فأُع در او [الك أُشْرِف به علـی اله
فالنی زخم . نشان زخمی برجا گذاشت

. ]گشـت  زده شد و به مـرگ نزدیـک  
 : و هـو فـی األصـل    . مهمانی ختنـه

یرَة . مصدرـذکـک : ع . : ةرـذنـاك  ع
کثُـرت فیهـا   : أعذَرت الدار. شدن جاي

خـوراك   ةمانـد خانه پر از پس[العذرة 
أعذَر مـن  : مثَل. با عذر شدن: . ]شد
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. که هشدار داد معـذور اسـت   آن[ر أنْذَ
ـ هنگامی کـه بخواه  د چارپایـان را از  ن

پراکندگی بـاز دارنـد، گرداگـرد آنهـا     
. به نام عـذار کشند چوب یا طنابی می

آن : بنابراین، أعذَر الرجـلُ، أي احتَجـزَ  
مرد خود را از سرزنش و پادافره نگـاه  

ــت ــه. داش ــت از او  : عذَرتُ ــه گف آنچ
ــذیرفتم و آن  ــایپ ــان او و را ح لی می

: . ]نهـــادم ســـرزنش و پـــادافره او
  . صاحب عذر شدن زن

  . دردمند گلو:  .کردهختنه: معذور
ــاذر ــتگی  : ع ــان خس ــم[نش . ]زخ

  . رگ خون استحاضه: . کک: عذیرَة
از او [ي شـرّاً  ألَقیت منـه عـاذُوراً،   

  . ]بدي به من رسید
تعذَّر علیـه  . دشوار شدن کار: تعذُّر

 . ]این کار بر او دشوار گشـت [ا هذ
آلـوده  [بـه عـذرةٌ    .آلوده شـدن : بعذرةٍ
 . عـذر و حجـت آوردن  :  .]است

  . ناپدید شدن نشان
 . تقصــیر کـردن در کــار : تَعـذیر 

ــ بعذــی را  :ةٍر ــودن کس دروش : . آل
تـا از  [کردن گـوش شـتر را    ]درفش[

ر عـینَ  عـذِّ . ]شتر دیگر شـناخته شـود  
ي لیتَعـارف  مه بغیر سمۀِ بعیرِس: بعیرك
شترت را نشانی بگذار جز نشان [إبلُنا 

شتر من تـا شـترانمان از هـم شـناخته     
  . ]شوند

  . عواذیر: ج. دروش: عاذُور
ــه ــن  «آیـ ــذِّرونَ مـ ــاء المعـ و جـ
. ، یقْرأُ بالتشـدید و التخفیـف  »األعراب

  د فقـد یکـون ما المشدفأمقّـاً و قـد   ح
یکون غیر مقّح .ا المفأمقّ فهـو فـی   ح

معنَی المعتَذر ألنّ له عذْراً، و لکن التـاء  
ــت   ــا و جعل ــت فیه ــت ذاالً فأُدغم قُلبِ

ــا ــرِ حرکتُهــا علــی م  ئَقبلَهــا، کمــا قُ
و یجوز کسرُ . ، بفتح الخاء»یخَصمونَ«

العین الجها تماع الساکنین، و یجوز ضَم
ـ  . باعاً للمیمتْإ ـ یس بمو أما الـذي ل قّ ح

عذِّر، ألنّـه الممـرِّض و المقَصـر    مفهو ال
عبـاس  و کـان ابـنُ  . یعتَذر بغیـر عـذْرٍ  

مـن   ،»المعـذرونَ  و جـاء «یقرأُ ) رض(
، و کان تلَزِأعذَر، و یقول واهللاِ لهکذا أُنْ

یقول لَعنَ اهللاُ المعذِّرِینَ، کأنّ األمرَ عنده 
هو الم ذِّرعأنّ المتذْر اعالالً و ال ظْهِرُ للع

    ـذْرالـذي لـه ع رذعله، و الم ذْرو «[ع
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نشـین  خواهان از تازیـان دشـت   پوزش
هم معذِّر خوانـده شـده و هـم    . »آمدند
توانـد درسـت    اما نخسـتین مـی  . معذر

درست است اگـر بـه   . باشد یا نادرست
معناي معتذر باشـد، یعنـی کسـی کـه     

قلب به ذال شـده   ءپوزشی دارد، که تا
و در آن ادغام گشته و حرکـت پـیش   
از خود را گرفته، مانند یخْتَصمون کـه  

ــمون« خَصــت» ی ــده اس ــم . ش ــین ه   ع
ــد بــهمــی دلیــل اجتمــاع ســاکنین توان

پـیش از   ضمۀدلیل مکسور گردد یا به
اما آنچـه نادرسـت   . خود مضموم شود

کــه معنــاي آناســت معــذِّر اســت بــه
بیمار و ناتوان است  کند کهوانمود می

عبـاس  ابـن . و در واقع پوزشی نـدارد 
  خوانــد و کلمــه را از بــاب إفعــال مــی

ــد کــه  : گفــتمــی ــه خداون   ســوگند ب
ــه فــرود آمــدههمــین ــد ، و گون خداون
ــه ــت کــرده اســت بهان  .تراشــان را لعن

گویی از نگاه او معذِّر کسی است کـه  
کند، و معـذر  تراشی میبهانه، بهانهبی

  . ]که بهانه و پوزشی داردکسی است 
جـاي دو  [موضع العـذارینِ  : المعذَّر

  .]ریش اسب، یا جاي دو خط دهنۀ
حــالتی کــه مــرد را بــر آن : عــذیر

مثـل سـریر و   . عـذُر : ج. معذور دارند
  .سرُر

  . شکمخر فراخ: . مرد بدخو: عذَور
. شـیر : . نـام مـردي  : عـذافرٌ  .عذفر

ــل  ــذافرَة  جم ــۀ ع ــگرف : و ناق ش
  . استوار

. گرگین شدن: عرَّ ـِـ. . گر: عرّ .عرر
رُّ و عارنع: جمل أع .  

زخمهـایی بـر دسـت و    [کَـش  : عرّ
پیوسته از آنهـا زردآب  پاي شتران که 

  .]آید
  .ناكشتران کش: معرُورة

پشـک و  : . نوعی از جنون: عرَّة
: عرَّ ـُـ. . سرگین گوسفند و شترمرغ

و عـارور و   فـالن   .سرگین انداختن
. فالنی پلیـد اسـت  [س جِي نَأعارورةٌ، 

نارسـایی و   یۀاو ما: أهلهه عرَّةُ انّ: یقال
و یقال لعـذرةِ  . اش استناپاکی خانواده

  .]کالخَرْء لإلنْسان کلّ حیوانٍ 
یلْطَخُهـم  : هو یعرُّ قومـه . گناه: معرَّة
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کْبم او قومش را به بدي و زشتی[روه 

  . ]آلوده کرد
  . به همه رسیدن گر: استعرار
: عــرارة. گیــاهی خوشــبوي: عــرار

  . یکی
بـاءت  : مثَـل . گاوي معـروف : عرارِ

عـرار  : ي باءت هذه بهذهأعرارِ بکَحلَ، 
و کحل نام دو گاو است که یکدیگر را 

زدنـد کـه هـر دو     ]شـاخ [چندان سرو 
مردند، و این مثل در میـان دو حریـف   

  . گویند برابر
ــرارة ــدخویی: ع ــبی : . ب ــام اس ن

: . مهتـري : . سـختی : . معروف
ي فی أصـل  أخیرٍ،  عرارةِهو فی . اصل
  . ]نیکوستز بنیاد و تباري او [خیر 

بانگ کردن شـترمرغ  : عرَّ ـِـ. عرار
  .نر

رارنام مردي: ع.  
ز خــواب بیــدار شــدن بــا ا: تَعـارر 

  .بانگ و آواز
  .نام جایی: . درخت سرو: عرْعر

: عرْعـارِ . کودکـان  بازیچـۀ : عرْعرَة
ــدول از  . کــک ــر کســره و مع ــی ب مبن

همچنـین  . از قَرْقَرَة عرْعرَة، چون قَرْقارِ
بدین لفظ کودکان بانگ کنند تا دیگران 

  . از خانه ببازي بیرون آیند
رَةُ الجرْععـاله : لِبأع .  ِـنامو  الس

 وهـان  سـر ک . کوه قلۀ[کک : األنْف
  .]شتر و نوك بینی

ر ــــرْترْعالقــــاع ورة، اذا رأْس
ها اسمامص در بطري را تـاب  [تخرجت

  . ]دادم تا بیرون آوردم
. از بـیخ برکنـدن مـوي   : عرَّ ـُـ. عرّ
 : کـود دادن [نیرو افکندن زمین را[ .

حاجـت برداشـتن بـه    : . کک: تَعریر
أنْزلتُها بـک  : یتعرَرت بک حاج. کسی

آلـودن  : . ]یازم را نـزد تـو آوردم  ن[
بـه بـدي   [عـرَّه بشَـرٍّ   . کسی را به بدي

  . اندوهگین کردن: . ]اش کردآلوده
ــرارعخرمــاي ریــزه تبــاه : نَخْلــۀ م

  . بارآرنده
  . غریب: العرِیرُ فی الحدیث

أعـرَّ اهللاُ  . کوهـان شتر بـی : بعیر أعرُّ
. ]کوهان کـرد خدا شترت را بی[بعیرَك 
ناقۀ عنث: رّاء .  

ــرّ محتــاج کــه از کســی چیــزي : معتَ
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: »و أطْعموا القانع و المعتَـرَّ «آیه[ نخواهد
مســتمند بخورانیــد و ) بخوریــد از آن(«

 »را نیـاز و نیازمنـد پوشـیده  کـار  بسنده
اش کسی است که رنـگ رخسـاره   معتَرّ

از راز درون برگوید ولـی خـود چیـزي    
  .]نگوید

. نـام جـایی  : . شتر فربـه : عراعر
 :ـر  :ج. مهترراعـرُ األقْـوامِ  . عراعع :

  .مهتران قوم
ــر راعــاي : ع ــ[کرانه ــاي هکران  ]ه

  . کوهان
ادب : . بـزرگ داشـتن  : تَعزیـر  .عزر

. بـار کـردن سـتور را   گـران : . کردن
  . نام پیغمبري: عزَیرٌ

کنیـت   :العیـزارِ أبو . درختی: العیزار
ر آب مرغیِ درازگـردن کـه همیشـه د   

  . ایستاده باشد
دشواري : عسرَ ـُـ. عسر و عسر .عسر

کلُّ : بن عمر قال عیسی. و دشوار شدن
اس   اذا کان مضموم الفـاء جـاز یمٍ ثالث

ُـر،    السکونُ و الضمسفی عینه، مثـل ع
  . دشوار: عسیر. حلْم و حلُم رحُم و

  . درپیچان شدن کار: عسرَ ـَـ. عسر
  . ]سخت و دشوار[ع ن: عسرٌ

ــران  ســـ[ع ــرَ ـِ سدم برداشــتن : ]ع
  . شتر

خواســتن وام از : عســرَ ـُِـــ. عسـر 
دشوار : . تنگی اووقت دستغریم به

ــرَ . زادن بچــه ســرأة اذا ع ــرَت الم سع
: . ]زادن آن زن دشوار شـد [وِالدها 

 جاء: ی فالنٌعسرَن. از سوي چپ آمدن
  .]سوي چپم آمد زفالن ا[علی یسارِي 

که آن: أعسرُ یسرٌ. دست چپ: أعسرُ
 :و الیقال. به هر دو دست کار کند برابر

  .نث: عسراء یسرَةٌ. أعسرُ أیسرُ
راءسع عقـاب کـه پرهـاي    : عقاب

. جانب چپ او بیشتر از راسـت باشـد  
آن که در بـال چـپ وي   : حمام أعسرُ
  . سپیدي باشد

  .شدندست تنگ: إعسار
 دشواري کردن بـا : معاسرَة و تَعاسر

  . هم
و ایـن هـر دو   . ضد میسور: معسور

دعه الـی میسـورِه و الـی    . مصدر است
بـه آسـان و سـخت خـودش     [معسوره 

و نزدیک سـیبویه صـفت   . ]واگـذارش 
مصـدر بـر وزن مفعـول    : است و گوید
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دعـه الـی    :ولُ قولَهمأَتَو ی. نیامده است
ي الـی أمـرٍ   أو الـی معسـوره،   میسوره 

 ولُأَتَو ی. یوسرُ فیه و الی أمر یعسرُ فیه
 آن سخنسیبویه [ضاً کذلک یأالمعقولَ 

او را بـه کـاري   : را چنین تأویل کنـد 
واگذار کـه در آن آسـانی بینـد و بـه     

 کلمـۀ . کاري که در آن دشواري یابد
  . ]معقول را نیز همین گونه تأویل کند

  . نقیض یسرَي. اريدشو: عسرَي
پرهاي نوك بـال کـه سـپید    : عسرَة

  .باشد
شتر که به سال نخست ماده: عسیرَة
  .بار نگیرد
  . اي که رام نشده باشدناقه: عسیر

. بر اشتر رام ناشده نشستن: اعتسار
 :ستم کردن و قهر کردن.  

: جمل عوسرانی و ناقـۀ عوسـرانیۀ  
دن او را شــتر کــه پــیش از رام شــ   

  . برنشینند
. بچــه از گــرگرکفتا: عســبارة .عســبر
  . کفتاربچه هم از کفتار: فُرْعل

  . شتر استوار: عیسجور .عسجر
عرفه : عسکَرانِ. لشکر: عسکر .عسـکر 

  . و منَی
لشکري شـدن  : . سختی: عسکَرَة

  .مرد
  . لشکرگاه: معسکَر

. ده مـرد : عشَـرَة . ده زن: عشْـر  .عشر
یـازده  [إحدي عشِْرَةَ الی تسـع عشِْـرَةَ   

فالتســکین ألهــل . ]زن تــا نــوزده زن
ـ الحجاز، والکسر ألهل النَ دج .  ـدو أح

و کــذلک الــی [عشَـرَ، بــالفتح الغیـر   
 ال نّ العینَإتسعۀَ عشَرَ، الّا اثنَی عشَرَ، ف

ــتُ قــال . لســکون األلــف و الیــاء کَّنُس
ن لمـا طـالَ   کنوا العـی انّما سـ : األخفش

ــاالســم و ک ــهثُ ــرُونَ. ]رت حرکاتُ : عشْ
  .بیست

. کک: عشیر و معشار. یکده: عشْر
ـ  . . أعشـراء : جمع العشیرِ   : عشَـرَ ـُـ

  . یک گرفتنده
  . دهم شدن: عشَرَ ـِـ. عشْر

و . کک: عاشر. گیرندهیکده: عشّار
  . دهم

میان دو نوبت آب شتر، و آن : عشْر
وز باشد چون روز اول و دهـم  هشت ر

آب دهند، مابین الـوِردینِ هشـت روز   
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و . و کذلک األظْماء کلُّها بالکسر. باشد
شْرِ اسشْرِین، لیس لها بعد العالّا فی الع م

ظمؤُهـا  : ین قیلرِشْذا أُورِدت یوم العإف
ـ . رَ یومـاً ۀَ عشَیمانعشرانِ و هی ثَ ذا إف

جاوزالع ـ فلیس لهـا تَ  ینَرِشْت سمۀٌ، و ی
  . انّما هی جواز

یـک   ةخداوند شتر خورنـد : إعشار
  .عشر شدن

شتران کـه یـک عشـر    : إبلٌ عواشرُ
  . ده تن شدن قوم:  .خورده باشند
ــرَة ــا هــم: معاشَ . آمیــزش کــردن ب

  . کک: تَعاشُر
  . خوشدلی: عشْرَة
عشَـرٌ و  : ج. درخت با صمغ: عشَرَة
شَراتع .  

: ی الشَـهر ثالث لَیالٍ مـن لَیـال  یقال ل
 ةَدیبو کان أبوع. عشَرُ، و هی بعد التُسع

یبطلُ التُسع و العشَـر، الّـا أشْـیاء منـه     
کَمعروفۀ، حی ذلک عنه أبوعـ ب یبـه  [ د

سه شب از شبهاي هر ماه عشَر گویند، 
و آنها شبهاي پس از نهـم، نـوزدهم و   

آنهـا و   ابوعبیـده . بیست و نهم هستند
ام را باطـل  شبهاي دهم و بیستم و سی

دانـد، جـز آنهـا کـه بـه مناسـبتی       می
ابوعبید هـم همـین   . شناخته شده باشند

  . ]را از او آورده است
 ــوراء ــوراء و عشُ ــم : عاشُ روز ده

  . محرم
  . معاشر: ج. گروه مردم: معشَر

 سـعد . قبیله و تبـار مـردم  : العشیرَة
 :ناي از یمپدر قبیله .  

انّکُنَّ تُکَثِّرْنَ : حدیث. شوهر: عشیر
، جو، یعنـی الـزَ  اللعنَ و تَکْفُرْن َالعشـیرَ 

لَبِـئْس  «آیـه . ألنّه یعاشـرُها و تُعاشـرُه  
براسـتی کـه   [» المولَی و لَبِئْس العشـیرُ 

کنیـد و  شما زنان لعنت را افـزون مـی  
چه بـد سرپرسـت   «. شوهر را ناسپاسی
  .]»ستو چه بد همدمی ا

شارشَرَة: عمعدول من ع . القوم جاء
 شـارع شارگـان گـان ده آمدنـد ده : ع .

شارِيگزيده: ع .  
شَراءو هـی  . آبستن ماهۀشتر ده: ع

ـ  علیها م یـومِ  نْالناقۀ التی أتَت ـلَ أُرس 
م عنها اس فیها الفحلُ عشَرَةُ أشْهرٍ و زالَ

ال خاضِالم یزالُ ثم هاذلک اسحتـی   م
یقـال  . ها و بعد ما تضع أیضاًلَمع حضَتَ
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ــار و    ــوقٌ عش ــراوانِ، و نُ ــانِ عشَ ناقت
ی ،شَراواتعبمـن همـزة التأْنیـث     لونَد

شتري است که ده مـاه از  آن ماده[واواً 
ــري ــام   جفتگی ــد و ن ــته باش اش گذش

مخــاض بــر آن ننهنــد، ســپس نــامش 
عشَراء است تا آنگاه کـه بزایـد و نیـز    

 ةهمـز تثنیه و جمع نیـز   در. ز آنپس ا
  . ]ندنتأنیث را بدل به واو ک

ده ماه برآمدن بـر آبسـتنی   : تَعشیر
 گلـۀ ده سر عشَـراء شـدن در   :  شتر
ده [ ده آیت کردن مصحف را: . شتر

: عواشرُ القـرآنِ . آیه ده آیه کردن قرآن
بـه ده  :  ].یکی: عاشرَة. ها دهمین آیه

  . دم آواز بانگ کردن خر به یک
شَراءةقومی از بنی: بنوعفَزار .  

نصیبهاي قمار : . ده آیتها: أعشار
: . ]شتر یا گوسفند قربانی[از جزور 

پرهـاي بلنـد جلـو بـال     [قوادم پر مرغ 
ـ کَ، اذا انْبرْمـۀٌ  . ]پرنده رَسطَعـاً  تق .
 قلب ِعلـی ب نـاء الجمـع کمـا    ، جاء
ــالوا ــح: ق مــاد  ر ــنگی [أقْص ــگ س   دی

بـا صـفت   دل شکسـته،  . تکه شـده هتک
اي که افکنده شـود و   نیزه: ، مانندجمع

  . نام جایی: تعشار. ]خطا نکند
  . نث: عشَنْزَرة. سخت: عشَنْزَر .عشزر
عصـر و عصـر؛   . روزگار: عصر .عصـر 

. . نمـاز دیگـر  : . عصور: ج. کک
: . فشاردن انگور و جز آن: عصرَ ـِـ

بـاران زدن  : . نپناه گـرفتن و رسـت  
یقـال جـاء فـالنٌ    : یئالکسـا . کسی را
گویند که فالنی کند [. ي بطیئاًأعصراً، 

  . ]آمد
بامـداد و  : . شب و روز: عصرانِ

  .شبانگاه
: حـدیث . گرد: . جايپناه: عصر

امـرأَ رَّم ـ  ت ـۀٌ لبةٌ متطیلهاذَی  ]  زنـی
کـه گـرد بـر     خوشبوي گذشت درحالی

  . ]بوددامنش نشسته 
. گروهـی از عبـدالقَیس  : بنو عصـرٍ 

رِيصالع ومرْجمنهم م .  
الء هـؤُ . نزدیکـان : . پنـاه : عصرَة

والرَةً، مصۀًأینا عنْینزدیکـان   اینها: ي د
  . هستندما 

: تعصر. پناه گرفتن به کسی: اعتصار
فیــه یغــاثُ النــاس و فیــه «هآیــ. کـک 

و هو من العصرَة  .ونَ، اي ینْج»یعصرُونَ
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لّون، و هـو  : و قیل. جاةنْو هی المتَغسی
، »یعصـرون « ئَو قُـرِ . من عصرِ العنَب

در آن بـر  ) سـالی کـه  («[ي یمطَرون أ
آن . »مردم باران بارد و رهـایی یابنـد  

 نیـز  .معنـاي رهـایی   از عصرَة است بـه 
غلّـه برداشـت کننـد، و آن از    : اندگفته

چنین هم خوانـده  . ستافشردن انگور ا
  .]»بر آنها باران بارد«: شده است

بیرون کردن مال از دسـت  : اعتصار
ــال از کســی: . کســی . بازداشــتن م
یعتَصرُ الوالد عن ولَده فی ماله، : حدیث

ــأ بِسحــاه و ی پــدر [ه عنــه ي یمنَعــه ای
اش را از فرزندش نگـاه دارد و  دارایی

اردن فشـــ: . ]او را از آن بـــاز دارد
بر سر طعام که در : . انگور و جز آن
انـدك آب خـوردن تـا    گلو ماند اندك

  . گواراند و فرو برد طعام را
. افشــارده شــدن: تعصـر و انْعصــار 

عصرت العنَب و اعتَصـرْتُه، فانْعصـرَ و   
. و اعتصرت عصیراً، اي اتّخذْتـه . تعصرَ

  : و قول أبی النجم
  ]ؤْتَزَرنها المـفَرْع مـالطِّی ود یغَـخَ[
  ک انْعصرْـعصرَ منه البانُ و المس ولَ

انگـور را فشـردم،   [ف یرید عصرَ مخفَّ
سخن . شیرابه گرفتم. آن هم فشرده شد

  : ابوالنجم
ش پاي او را ـازك اندامی که مویـن(

  )هم بپوشد
بفشري موي بلندش بان و مشک از 

  آن بجوشد
را عصـر گفتـه    براي وزن شعر، عصـرَ 

  .]است
آنچه به فشاردن بیرون آید : عصارة

آنچه ماند : . از آب و مایع و جز آن
  . ]نشین هر چیز درد و ته[از ثُفْل 

ــرَة ــت چ: معصــ   چــــرخ [رخشــ
  . ]انگورگیريآب

کـریم اسـت   : فالن کـریم المعصـر  
: أعصرُیعصرُ و . وقت خواستن از وي به

  . ايپدر قبیله
عرمدختري کـه بـه رسـیدگی و    : ص

  . معاصر: ج. حیض نزدیک باشد
و هـی  . رسیده شدن دختر: إعصار

 قَــۀ للغـالم  للجاریـۀ کالمآن بــراي [راه
:  .]دختر همانند بالغ شدن پسر است

بادي که ابر و رعد و بـرق  : . گردباد
  . آرد
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: ج. اصل و حسـب : عنْصر و عنْصر
  .عناصر
  . سرخ رنگ: عصفُر .عصفر

  .معروف: معصفَر
صاحت عصافیرُ [ گنجشک: عصفُور

هایش قـار و  گرسنه شده و روده: بطْنه
  . اي از مغز سرپاره: . ]کندقور می

دو استخوان از دو طرف : عصفُورانِ
  . روي اسب

. میخهاي پاالن شتر: بِتَعصافیرُ القَ
همـان  [و هی عراصـیفُها، علـی القلـب    

 . ]ه مقلـوب شـده اسـت   عراصیف ک
شتران نجیب و نیکو که نعمـان  : المنْذر

  . بن المنذر را بود
اإلکاف فُورصآن چوبی باشد کـه  : ع

  . میان پشماگند بندند
ــر ــر .عط ــوش: عطْ ــوي خ ــار. ب   : عطّ

  . فروشبوي
. بـوي شـدن  خـوش : عطرَ ـَـ. عطَر

بـوي  خـوش : تعطُّـر . نع: عطرٌ و عطرَة
  . شدن

  . زن و مرد بسیار عطرسوزنده: رمعطی
ناقۀ عطرَةٌ و . زن بسیارعطر: معطار

 : نیکو و ارزندهشتر  ماده[کریمۀ[.  
طَراتعمـوي  اشتران روشـن : إبِل م

  . نیکو
اول آب کـه کشـت را   : . خاك .عفر

  . دهند
آلـوده کـردن و   خاك: عفَرَ ـِـ. عفْر

: . کـک : تَعفیـر . در خاك غلطانیدن
ه گل و خاك آلوده کـردن زن  پستان ب

اش دسـت   تا بچه[ جهت فطامبا بچه به
خشـک  : . ]از شیر خـوردن بـردارد  

. آفتاب به ریگ تفسان کردن گوشت به
 :ــردن ــپید ک ــدیث. س ــرأَ: ح ةً أنَّ ام
مـا  : فقـال . یزْکُو ت الیه أنَّ مالَها الکَشَ

ألْوانُها؟ قالت :سفِّـرِي،  : فقـال . ودي أع
. أغْناماً بِیضاً، فانّ البرکـۀَ فیهـا  استَبدلی 

ي بعد شَـهرٍ  ألَقیت فالناً عن عفْرٍ، : یقال
اند زنی نـزد وي گلـه کـرد کـه     گفته[

: گفـت . شـوند چارپایانش افـزون نمـی  
. سـیاه : رنگ آنها چیسـت؟ زن گفـت  

آنهــا را بــا گوســفندانی ســپید : گفــت
. عوض کـن کـه افزونـی در آنهاسـت    

  . ]ماهی دیدمفالنی را پس از : گویند
: انْعفـار . شـدن آلـوده خـاك : اعتفار
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افکنـدن  شـکاري را برخـاك  : . کک
  . شیر

. کـرده خشکآفتابگوشت به: عفیر
 :  زنی که به همسایه چیـزي ندهـد .
 :  آرد [ شـیرینی  پست شـورانیده بـی

  . ]چربی و شیرینی بی پختۀجو 
سپید که بـه  : . ریگ سرخ: أعفَر

  . سرخی باز زند
گوسفندي که بر سپیدي : عفْراءشاةٌ 

پشم او سـرخی غالـب باشـد، و آهـو     
شب سیزدهم  :. عفْر: ج. بدین صفت

  . از ماه
ــورة ــف او را   : معفُ ــه عل ــین ک زم

  . خورانیده باشند
  . بچهگوزن: . آهوبره: یعفُور
آهوان  گلّۀ[ رمه تکه از آهو: یعافیر

  . ]نر
أسوفُرَ بنُ دعاذا قُلْتَه . نام شاعري: ی

بفتح الیاء لم تصـرفْه، ألنّـه علـی وزن    
الفعل، و بالضم صرفتَه، ألنّه قد زال عنه 

اگر آن را با فتحه بخـوانی  [شبه الفعل 
غیرمنصرف است، چون بـر وزن فعـل   

که یکی از دالیـل منـع صـرف    (است 
  ، و اگــر یعفــر بخــوانی صــرف )اســت

اش با وزن فعل شود، چون هماننديمی
  . ]رودن میاز میا

ــار ــش  : عف ــه از وي آت ــت ک درخ
ــجرٍ نــار، و  فــی کــلِّ: مثَــل. گیرنــد شَ

 فاررْخُ و العالم دجتَمگرچـه در هـر   [اس
ــاري هســت، مــرخ و عفــار   شــجري ن

گشــن دادن و : . ]انــدگرامــی شــده
   نــان بــی : . پیراســتن خرمابنــان 

  . کک: قَفار. خورشنان
مـرد خبیـث   : . خـوك نـر  : عفْر

  . نث: عفْرَة. زگرب
بـه غایـت   :  دیو سـتَنبه : عفْریت

ـ فـالن عفْرِ . رساننده از هر چیـزي  ت ی
زیرك [مبالغٌ فی کلّ شیء : نفْرِیت، تبع

: عفْرِیـۀٌ نفْرِیـۀٌ  . ]و کوشا در دشواریها
ــک ــدیث. ک ــ: ح ــالی ی  ضغبانّ اهللا تع

مـال   العفْرِیۀَ الذي ال یرْزأُ فی أهلٍ و ال
ند بلندمرتبه دشـمن دارد عفریـه   خداو[

اي را که نه در خانواده و نـه در  نفریه
  . ]اش ناگواري نبینددارایی

. عفارِیۀ واحـد مثـل عفْریـت    :یقال
شیطانٌ عفْریت و عفْرِیۀٌ، و : قال الخلیل

ــۀ، فــاذا یــالشــیاطین العفارِ فارِیو الع ت
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سکَّنت البـاء صـیرت الهـاء تـاء، و اذا     
  . رَّکتها فالتاء هاء فی الوقفح

موي قفاي شیر : . سختی: عفْرِیۀ
جـاء  . کـک : عفْرَة و عفْـراة . و خروس

فالنی [جاء غَضْبان : فالن نافشاً عفْرِیتَه
  . ]خشمگین آمد

. اي از همـدان قبیلـه  :، غـص معافرُ
رِيعافم منسـ: ثوب .  

کـه بـا کاروانیـان رود و    آن: معـافر 
  .ایشان خورد ةت مانددیاز

و هـو فَعلْنَـی، سـمی    . شیر: العفَرْنَی
بذلک لشدته، و النون و األلف لإللحاق 

شـیر  مـاده : لَبـوءةٌ عفَرْنًـی  . ]بسفَرْجل[
  . قویۀ: ناقۀ عفَرْناةٌ. استوارخلقت

قَوع فی عافُورِ شَـرٍّ، و عـاثُورِ    القوم
  . در بدي افتادند: شرّ

سـختی  : الحـرِّ أُفُـرَّةِ   = الحـرِّ  عفُرَّةُ
فی أوله : الحرِّ عفُرَّةِجاء فالن فی . گرما

  . ]فالنی در اوج گرما آمد[
. شیر بیشگی: . شیر بیشۀ: عفرِّینُ

بـه  [لَیثُ عفرِّینَ : يوِط قَیقال لکلّ ضابِ
جنگـی نیرومنـدي چنـین     ةهر فرمانـد 

  . نام شهري: . ]گویند

نام : . وشک و بناي بلندک: عقْر .عقر
بنیـاد و اصـل هـر    : . جایی به بابـل 

ــز ــدار  . چی ــرُ ال ــدار و عقْ ــان [ال می
  . ]سراي

: عقیـر . خسته کردن: ]عقَرَ ـِـ[ عقْر
قوم عقْرَي، مثل جـرِیح و  . ]زخمی[نع 

: یقال فی الدعاء علی االنسـان . جرْحی
جدعاً له و عقْـراً و حلْقـاً، و عقْـرَي و    

جسـده و   ي عقَرَ اهللاُأتنوین،  حلْقَی بال
و منـه کلـب   . أصابه بوجعٍ فـی حلْقـه  

قُوررّاح : عاش بریـده و تـنش   بینـی [ج
ــاره و گلــویش دردمنــد ــاد پ ســگ . ب

پشت ریش کـردن سـتور   : . ]گزنده
معقَـرٌ غیـر واق   : سرْج عقَرٌ و عقَرَةٌ .را
الّا و الیقال عقُور . ]کننده پاالن زخمی[

وحِالـرُ يفی ذ . :  پـی زدن سـتور را .
. ]شـده اسبان پی[خیلٌ عقْرَي . نع: عقیر
 : ــدن ــا بری ــت خرم ــر درخ : . س

ـ . بازداشتن از رفتن أطَلْـت  : یعقَرْت بِ
 ري فـال أقْـد  حبسی، کأنّک عقَرْت بعیرِ

علی السمرا بازداشتی، گویی شترم [ر ی
  . ]رومتوانم برا پی کردي و دیگر نمی

نـام  : معقِّر. نیک خسته کردن: تَعقیر



    صراح اللغۀ/  706
 

  . شاعري
  . یکی: عقّار. اصول داروها: عقاقیر
 مبـاراة  کـردن اشـتر را بـه    پی: تَعاقُر

  . ]همچشمی به[
دشنام دادن و هجـا کـردن   : معاقَرَة

پیوسته بودن به شراب، : . یکدیگر را
و منه العقـار،  . و در هر چیزي و کاري

أو [، ألنّهـا عـاقَرَت الـدنَّ    و هی الخَمر
از آن اسـت عقـار، بـه    . عاقَرَت العقـلَ 

خمــره  در، زیــرا پیوســته بــادهمعنــاي 
  خـرد را پـی   معنـاي اینکـه    بهیا (است 

  . )]کندمی
پشت ریـش شـدن   : اعتقار و انْعقار

  . ستور
کـه زنـان بـا     ]خرمهره[شبه : عقَرَة

و منـه  . خود دارند تـا آبسـتن نشـوند   
گزنـد دانـش   [العلْمِ النسیانُ  : قولهم

  . ]فراموشی است
ــار ــین: عق ــت : . آب و زم درخ
ــا،  ــه : خرم ــباب خان ــت و اس . رخ

  . موضعی: عقاراء
  .نگینرسرخ  جامۀنوعی از : عقار

. آواز بلنـد : . زدهساق پی: عقیرَة
ـ رفَع فالن  صـوتَه، کأنّـه عقـرَ    : هعقیرَتَ

للرجـل  یقـال  . إحدي رِجلَیـه فصـرَخَ  
یت کـالیوم عقیـرَةً   ما رأَ: لُیف یقْتَرِالشَ
ــوفالنــی بانــگ برداشــت، [قــومٍ  طَس

از پاهایش را بریده باشـند   یکیگویی 
مرد بزرگـواري   ةدربار. و فریاد بکشد

ندیـدم پـاي   : که کشـته شـود گوینـد   
  . ]اي در میان قومی چون امروزبریده

ـــ. عقَــر ــرَ ـَ قلرزیــدن پایهــا از : ع
فعقرْت ): رض(و منه قول عمر .دهشت

ــی األرض   ــرَرت ال ــی خَ ــام [(حت هنگ
چنـان لرزیـدم کـه بـر     ) مـرگ پیـامبر  

  . ]زمین فرو افتادم
ــاقر ــگ: ع ــودری ــد ةت زن : . بلن

  .مرد که او را فرزند نشود: . نازاینده
وطْی واجب  شبهۀکابین که به : عقْر

. نازاینـده شـدن زن  : عقُرَ ـُـ: . شود
خروس، و این لفـظ را   خایۀ :بیضۀُ 

در هرچه نادر بود و عطیه و تحفه کـه  
یک بار اتفاق افتد از جـایی کـه امیـد    

عقرَت [ نباشد و مانند آن استعمال کنند
ــرَت قــرَ . زن نــازا شــد: المــرأةُ و ع عقُ

ــرانجامی : األمـــرُ کـــار نتیجـــه و سـ
میانـه و  : الـدارِ  و  النارِ  .]نداشت

جـاي  : و عقُـرُه  الحـوضِ  . معظم آن
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: ج. آب خــوردن ســتور از حــوض  
  . أعقار

. با آب و زمین شـدن کسـی  : إعقار
 :دهشت دادن کسی را.  

شــتر کــه از عقْــر آب : ناقــۀ عقــرَة
پـس از  : الناقۀُ عن عقْـر  لَقحت. خورد

  . نازایندگی آبستن شد
: القَصـبِ  . اصل هر چیزي: عنْقُر

  . صرُهأصله و عنْ: الرجلِ . أصلُه
  . هالك کردن: عقْفَرَة .عقفر

  . بال و سختی: عنْقَفیر
میل : عکَرَ ـِـ. عکْر، عکْرَة و کَرَّة .عکر

. بازگشتن به حرب: . کردن به جایی
ــدیث ــولَ : ح ــا رس ــا ی ــن  قلن اهللا، نح
أنتم العکّـارون، انّـا   ): ع(فقال. الفرّارون

مـا   ،اي پیـامبر  :گفتـیم [ۀُ المسلمین فئَ
  شـــــما : فرمـــــود ؟زنـــــدگانیمگری

ــت ــرد  بازگش ــدان نب ــه می ــدگان ب کنن
ــلمانانیم  ــروه مس ــا گ ــتید، م : . ]هس

را بـه سـوي   شتر بازگردانیدن خداوند 
  . اهل و وطن خود

اعتَکَـرَ  . درآمیختن تاریکی: اعتکار
اخْتلَطَ، کأنّـه کـرَّ بعضُـه علـی     : الظالم

تاریکی درهـم  [بعض من بطْء انْجِالئه 

دلیـل کنـدي روشـن    به آمیخت، گویی
شدن آن، برخی از آن با برخـی دیگـر   

  . بسیارشدن باران: . ]هم آمیخت در
قـوم درهـم   [اخْتَلَطـوا  : تَعاکَرَ القوم

  . ]آمیختند
ــر  :. ردي زیــت و شــرابد: عکَ

. . تیرگی آب که در تک حوض ماند
ناك شدن روغن و جـز  درديِ: عکرَ ـَـ

  .ردي کَأنع، : شراب عکرٌ. آن
درآمیختن دردي به شـراب  : تَعکیر

  . و روغن و مانند آن
. شترگله از پنجـاه تـا صـد   : عکَرَة
ــمعی ــتینَ مالخَ: أص ــی الس ــون ال و  س
از پنجاه تـا شصـت و   : گوید[ السبعینَ

  . عکَر: ج. بن زبان: . ]هفتاد
: . نــاك کــردن  دردي: إعکــار

  . شتر شدن گلۀخداوند 
. عتْـر  مثـل . اصل هر چیـزي : عکْر

کْرِفالن الی  رجعهأه، علي أص .  و بـاع
 لما نزلَ: حدیث. أرضه ي أصلَأه، عکْرَ
، تَنـاهی  »اقْتَرَب للنـاسِ حسـابهم  «آیه

ــی   ــم عــادوا ال ــیالً ث أهــلُ الضــاللۀ قَل
يء دي الی أصل مذهبهم الـرَ أهم، عکْرِ
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اصـل  . اش بازگشـت فالنی به ریشـه [

) هنگام(« ۀیآچون . زمینش را فروخت
فـرود  » حسابرسی مردم نزدیـک شـد  

آمد، گمراهان اندکی دسـت برداشـتند،   
ــاه خــویش   ــه همــان روش تب ســپس ب

  . ]بازگشتند
. زندگانی و زیستن: عمرَ ـَـ. رعَم. عمر

و . و هما مصـدرانِ علـی غیـر قیـاس    
قیاس مصدره التحریک، و یستعمل فی 

ـ   م أحـ سالقَ ذا إدهما و هـو المفتـوح، ف
ــأدخَ ــه باالب تلْ ــعلیــه الــالم رفعتَ داء ت

فقلت :رُ اهللاِ، و الالم لتوکید االبمـ لَع داء، ت
لَعمـرُ اهللاِ  : و الخبر محـذوف، و التقـدیر  

ـ . به مسقَسمی، و لَعمرُ اهللاِ ما أُقْ نْ لـم  إف
تأْت بـالالم نصـبتَه نصـب المصـادر و     

ـرَ  : قلتمکـذا، و ع لْترَ اهللاِ ما فَعمك ع
ـ . اهللاَ ما فعلـت کـذا   ی لَعمـرُاهللاِ و  و معنَ

و اذا . اهللا و دوامـه  أحلف ببقاء: عمرَاهللاِ
رَكمع میرك اهللاَ قلتبتَع فکأنّک قلت ،

 و ربما جـاء . ي بإقْرارك له بالبقاءأاهللاَ، 
ـ أعمرَك اهللاَ، : للدعاء کقولک أَي سلت 

ـ [یلَ عمـرَك  طنْ یأاهللاَ  مـر دو  عمر و ع
ـ اند و قیاس آنها عمصدر غیرقیاسی ر م

عمر در سوگند بـه کـار رود، و   . است
چــــون الم بــــر ســــر آن درآوردي 
مرفوعش سازي، و الم براي تأکید در 
ابتداست، و خبر آن محـذوف و تقـدیر   

سـوگند بـه    مسـوگند : آن چنین اسـت 
خداست، و سوگند بـه خـدا بـر آنچـه     

سـر آن   اگـر الم بـر  . خورمسوگند می
نیاوري، بـه نصـب مصـادر منصـوبش     

سـوگند بـه خـدا کـه     : سازي و گویی
به پاینـدگی و  : معناي آن. چنان نکردم

. خـورم همیشگی خداوند سـوگند مـی  
: اي گفتـه اهللاَ، گویی عمرَك: اگر بگویی

گـاه  . به خستو شدنت بـه پاینـدگی او  
از خدا خـواهم  : هم براي دعا آید مانند

ــدگانی ــادات را دراز گزنـ : . ]ردانـ
:  .عمـور : ج. گوشت میان دو دندان

نام مردي، و آن را با واو نویسند، فرقاً 
الرفع و الجـرّ،   یِتَبین عمرَ و عمرو، حالَ

ـ  قَالنصب، ألنّ الفارِو بغیر واو فی  تثابِ
عـدم األلـف فـی عمـرَ و      ما و هوبینه

  . ثبوته فی عمراً
هیرَومـ : ع نام کسی، چون سیبه و وی

معرفۀ مرکّب من کلمتین مبنـی  . هیونفْطَ
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ره أعجمی مضـارع  علی الکسر ألنّ آخ
و ینــون فــی . ه بغــاقِبلألصــوات، فشُــ

. مررت بعمرَویه و عمرویه آخر. النکرة
ــرّ ــر المب ــه  و ذک ــه و جمع ــی تثنیت د ف

و ذکر غیـره  . العمرَویهانِ و العمرَویهون
یــت هــذا عمرَویــه، و رأَ :أنّ مــن قــال

و لـم  . عمرَویه، فأعرَبه و ثَنّاه و جمعـه 
ماننـد سـیبویه، اسـم    [شترطه المبـرّد  ی

ــۀ مرکبــی اســت از دو کلمــه و  معرف
ــره، زیــرا پایــان آن      ــی بــر کس مبن

. غـاقِ : غیرتازي و مانند أصوات است
از کنار . گیرداگر نکره باشد تنوین می

. گـري گذشـتم  عمرویـه و عمرویـه دی  
مبــرد تثنیــه و جمــع آن را یــاد کــرده 

دیگري هم گفته که اگـر کسـی   . است
این عمرویه اسـت، و عمرویـه   : بگوید

را دیدم، آن را معرب و تثنیـه و جمـع   
  . ]ساخته است

و أصـلها  . یکی از ارکان حج: عمرَة
 خانـۀ زفاف زن هم در : . من الزیارة

و عـرْس آن را گوینـد   . زن و اهل وي
: ج. خویش آرد خانۀمرد زن را به  که

  . عمر

و هو معـدول عـن   . نام مردي: عمر
  . غص. عامر

ـ  . عمارة آبـادانی و آبـاد   : عمـرَ ـُـ
  . کردن

معمـور، مثــل   آبـاد، بمعنَـی  : عـامر 
  . قبیله: . ي مدفوقأدافق، 

ــر ــور: عمی ــاي معم ــۀ: . ج  جام
  .بافتهتخته

ت القـوم  ترک. بانگ و فریاد: عومرَة
قـوم را در  [فی صیاحٍ و جلَبـۀ  : فی 

  . ]بانگ و غوغا رها کردم
به عمري دادن چیزي کسی : إعمار

را چون سراي یـا زمـین و جـز آن، و    
چنان باشد که گویند این سراي تـرا  آن

: . ايام یا تـو زنـده  باشد تا من زنده
أعمـرَ  : و در دعا گوینـد . معمور یافتن

رَ اهللا بـک أیضـاً  لَزِنْاهللاُ بک ممک، و ع :
یعنی معمور دارد خداي تعالی جاي ترا 

أعمـرَ الرجـلُ منزلَـه    : و نگویند. به تو
  . ]اش را آباد کردآن مرد خانه[

عمـره  : . زیـارت کـردن  : اعتمار
  . عمامه بستن: . آوردن
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نهنـد چـون    هرچه بـر سـر  : عمارة
: عمـارة . دستار و کاله و تاج و جز آن

  . مردي نام
 ینُ بــه مجلــسزَریحــان یــ: عمــار

) و هر گیـاه خوشـبو  (اسپرغم [ الشرابِ
  . ]که مجلس باده را بدان بیارایند

البیت ارمباشندگان خانه: ع .  
بـه  :  .زنـدگانی دراز دادن : تَعمیر

. بقـاي دراز موصـوف کـردن کســی را   
ــ ــتَعمرَکم فیهــا«هآی ي جعلکــم أ، »واس

را باشندگان آن کـرد   و شما«[عمارها 
  . نام مردي: یعمرُ. ]»)تا آبادش سازید(

  . جاي فراخ آب، و علف وي: معمر
ــرانِ مأ: عــوب ــرُکْب مــادة. ر و ع : قَت
ـ الخَ بنُ العمرانِ عمرُ  بـنُ  و عمـرُ  ابِطّ

زعـم األصـمعی عـن أبـی     . العزیزِ عبد
 ـئعن قتادة، أنّه س بیعـن   لَهاللٍ الراس

أعتَقَ العمرانِ : أُمهات األوالد فقالعتْقِ 
. فما بینهما من الخلفـاء أُمهـات األوالد  

ففی قول قتادة أنّه عـ الخَ بـنُ  رُم و  ابِطّ
عبنُ رُم یکـن بـین   ، ألنّه لـم العزیزِ عبد

لقـد قیـل   : الفراء. خلیفۀٌ رَمبکر و عأبی
سیرةُ العمرَینِ قبلَ عمرَ بـن عبـدالعزیز،   

ـ نَ: نّهم قالوا لعثمان یـوم الـدار  أل ک لُأَس
و  رٍکْو همــا أبــوب . ســیرةَ العمــرَینِ 

بــن  قتــاده آنهــا را عمــر[) رض(عمــر
. دانـد بن عبـدالعزیز مـی   خطاب و عمر

کنـد کـه از قتـاده    اصمعی هم نقل مـی 
آزاد کــردن مــادران فرزنــدان  ةدربــار

عمران و خلفاي : پرسش شد و او گفت
ران فرزنــدان را آزاد میــان آن دو مــاد

پس در سخن قتـاده، آن دو  . کردندمی
بـن عبـدالعزیز    و عمـر  ببن خطا عمر

هستند، چرا کـه میـان ابـوبکر و عمـر     
 پیش از عمر: فراء. دیگري نبود خلیفۀ

بن عبدالعزیز از روش دو عمـر سـخن   
رفته است، آنگاه که در جنگ خـانگی  

بـه  ) اشرویداد کشتن عثمان در خانه(
مـا از تـو روش دو عمـر را    : او گفتند

و آن دو همـان ابـوبکر و   . خـواهیم می
  . ]عمر هستند
عمـرو بـن   : عمرانِ. آبادانی: عمران

جؤَیۀَ الفزارِي و عمـرو بـن جـابر بـن     
هالل الفزارِي .  

  . یکی: یعمور. بزغالگان: یعامیر
  . کفتار :عامرٍأُم . ايپدر قبیله: عامرٌ
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جعفـر   بـنِ  مالک بنُ عامرُ: عامرانِ
مالـک   بـنِ  الطفیلِ بن کالب و عامرُ بنُ

  . بن کالب بن جعفر
. بـوي خـوش  : . معروف: عنْبر .عنبر
 :ـرِ . تمـیم اي از بنـی پدر قبیلهنْبلْعب :

ــذف   ــوالعنْبرِ، بح ــی بن ــدان او یعن فرزن
 لْحارِثالنون، مثل ب  

ــر .عنتــر ــرَة. خــرمگس: عنْتَ ــام : عنْتَ ن
  . مردي

هرچه : . اندام شرم مردم: عورة .رعو
: ج. دیــدن آن شــرم آیــد از نمــودن و

و یحرَّك الثانی من فَعلَـۀٍ فـی   . عورات
و . جمع األسماء اذا لم یکن یاء أو واواً

» علی عـورات النسـاء  «بعضهم آیه قرأَ
وزن فَعلَـۀ هنگــامی کــه جمــع بســته  [

الفعـل آن یـاء یـا واو    شود، اگـر عـین  
برخـی هـم   . شـود متحـرك مـی   نباشد،

انـد  کلمه را در آیه با تحریک خوانـده 
از ) انـد یا کودکانی که آگاهی نیافته(«

رخنه در صف : . »شرمگاههاي زنان
. لشکر و در حصار که از آن بیم باشـد 

ــالِ ــقوقُها : عــورات الجب شــکافهاي [شُ
  . ]کوهها

روزاغ: أع . :چشمیک . :که آن

: مثَل. عورانٌ: ج. به مطلوب خود نرسد
ــدلٌ  ب خلُــف بعــدیقــال للمــذموم ی ،

المالبـدل  ح مـا  . مود، بمعنَی بِـئْسو رب
گـاه هـم   . جایگزین بد[ خَلَف : قالوا

  . ]بدة آیندپس: گویند
وـ . رع . چشـم شـدن  یـک : عوِر ـَـ
عـار  : یقال منه. ]چشـمی یک[. ا: عورة

یعـــار بـــاالعالل، و عـــوِرت عینُـــه 
و انّما صحت الـواو فیهـا    حیحفصالتَب

ــ لصح  ترــو ــو اع ــی أصــلها و ه تها ف
ـ بسکون ما قبلها، ثـم حـذفت الزَ   د، وائ

 ـ یعنی األلف و الالم و التشـدید، و ب قی 
وِرلُّ ع. عدلَی ـ ی أنّ ذلک أصـلُه م یء جِ

واته علی هـذا، مثـل اسـود یسـود،     خَأ
رُّ و ابمحرَّ یمو الیقـال   اح ،ضـیبی ضی
و کـذلک قیاسـه فـی    . فی األلوان غیره

اعـرَج و اعمـی، فـی عـرِج و     : العیوب
عـرْت  : یقال منـه . لم یسمع عمی، و انْ

ي أخَـذَه  أو عاره یعوره و یعیِرُه، . عینَه
ـ  : یقال. به و ذهب الج رِي أيمـا أدراد 
این کلمه [به  ذهب ي أي الناسِأعاره، 

صـحیح  . شـود و هـم نـه   هم اعالل می
واو در آن براي صـحیح بـودنش    بودن
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   ترـودر اصل کلمه است که همـان اع
ــیش از واو در آن   باشــد کــه حــرف پ
ساکن است، سپس با حذف زوائد شده 

وِراصـل    . است ع ترـودلیل اینکـه اع
آن کلمه است آمـدن خـواهران همـین    

ــه ایــن صــورت ا ســت، ماننــد فعــل ب
شـده، کـه آنهـا را جـز     هاي دادهنمونه
 ةدربـار . رنگها بـه کـار نبرنـد    ةدربار

عیوب نیز به همین قیاس است، اگرچه 
چشـمش را کـور   . نشـده باشـد  شنیده 
ــرد. کــردم . آن را گرفــت و از میــان ب

یـک از مـردم او را از   دانـم کـدام  نمی
  . ]میان برد

ر ما یحا: عنده من المالِ عائرةُ عینٍ
فیه الباش چشـم دارایی[من کثْرته  رُص-

اش چشـم چنـان   از فزونی(پرکن است 
مانـد کـه گـویی    در آن سرگردان مـی 

  . )]شودکور می
تیـر یـا سـنگ کـه رسـد و      : عائر
. درد چشـم : . وي را نـدانی  ةاندازند
 :خاشاك.  

  . گروه ملخ از هرگونه: عوائرُ
راءوسخن زشت: ع . :چشـم زن یک. 

  . آبدشت بی:  فالةٌ
خصلت : . نام جایی: عویرٌ، مصغـ

  .نکوهیده
  . کک: عوار. عیب: عوار

ــوار ــتوك : عـ ــتوك، [فراشـ فرسـ
: . خاشــاك در چشــم: . ]پرســتو

  . ]و عواوِر[ عواوِیرُ: ج. ]ترسو[بددل 
کأنّها منسـوبۀٌ الـی   . عاریتی: عارِیۀ

: عـارة . و عیـب بها عـار  لَالعار، ألنّ طَ
): ص(سـخن پیـامبر  [عـوارِي  : ج. کک

آنچه عاریه اسـت بایـد   : العاریۀُ مؤَداةٌ
عاریـه چیـزي اسـت    . بازگردانده شود

که از جایی یا کسی به جایی یا کسـی  
اسـتَعرت  . دیگر دست به دسـت گـردد  

یحولُـه  طَلَبـت منـه أنْ   : من فالنٍ کـذا 
ی کذا. الیرْنأع :لْه الیوح[.  

تعاربه عاریـت خواسـتن  : ةاس . :
  . دست به دست گردانیدن

: مکانٌ معـوِر . با ترس شدن: إعوار
أعـور  . جاي با تـرس از دزد و قطـاع  

کَ: لک الصیدکنَأم . الفـارِس رواذا : أع
شـکار در  [برْفیه موضع خللٍ للضَ بدا

بـراي  زدن جـاي آسـیب  . تیررست آمد
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چشــم یــک: . ]جنگجــو آشــکار شــد
  . کردن
چشم کردنیک: ویرتَع . : از کسی

معنـاي  [دروغ گفتن و بازگشتن از آن 
کسـی   ةسخن دیگران را دربار: درست

عوره عـن  . ]نپذیرفتن و دروغ شمردن
فالنـی   ةسخن دربـار [کذَّب عنه : فالنٍ

ــمرد ــذیرفت و دروغ شــ : . ]را نپــ
صـرَفْتُه  : تُه عن األمرورع. بازگردانیدن

ــورت . ]گردانیــدمشاز آن کــار باز[ ع
آکنـــدم : ي کَبســتها أعــینَ الرَکیَِّــۀ،   
چــاه را از خــاك پــر [چشــمهاي او را 

  . ]اش خشک شدکردم تا چشمه
عیــار پیــدا کــردن در   : معــاورة

هرچـه  : . کـک : معـایرَة . سنجیدنیها
  . دیگري کند با او همان کردن

دست بـه دسـت گردانیـدن    : اعتوار
  . کک: عورتَعاور و تَ. چیزي را

. زنـا کـردن  : عهرَ ـَـ. عهر و عهر .عهر
ــد للفــراش و : حــدیث. زنــا: عهــر الولَ

فرزند از آنِ بستر است [للعاهرِ الحجرُ 
  . ]و سنگ از آنِ زناکار

زانیۀ : ة عاهرَةٌ، معاهرَةٌ و عیهرَةٌامرأَ
  . ]زن بدکار[

گـورخر و  [لی خرگوره و أه: عیر .عیر
ــر ا ــیخ ــرَة. ]هل یــث: ع ــار، : ج. ن أعی

مهتـر  : . مـیخ : . معیوراء و عیـورةٌ 
. عیرٌ بعیرٍ و زیـادةُ عشَـرَةٍ  : قولهم. قوم

 و قام ۀَ اذا ماتکان الخلیفۀُ من بنی أمی
    ــمراهآخـرُ زاد فـی أرزاقهــم عشـرةَ د

م بزرگی رفت و بزرگی آمـد و ده در [
م هـم  خـر بـه خـر، ده در   ( افزوده شـد 

ـ . )اضافه امـوي   ايه خلیفـه هنگامی ک
ــیدر ــایش را  م ــري ج ــت و دیگ   گذش

ــی ــت، ده م ــا   درمگرف ــه روزي آنه   ب
. ]گفتنـد مـی چنین  افزود و آنها هممی
 : انّـه  : حـدیث . نام کوهی به مدینـه

او میـان دو  [الی ثَـورٍ   عیرٍحرَّم مابین 
: . ]کوه عیر و ثور را حرام قـرار داد 

. کتـف  تیزي سر: . انتندي میان پیک
 :تندي پشت پاي.  : تندي اندرون

. خط سپید میان برگ: . گوش مردم
 : ُــر یمرغــی چــون کبــوتر و او را ع

ـ : . السراةِ نیز گویند . رفـتن : عار ـِـ
 :   به یک گوشه بیرون شدن ناقـه بـه

به هر سو رفتن اسـب  : . طلب فحل
نـع، و یقـال   : فرس عیار. به چرا کردن

هـو کجـوف   : خیرَ فیه ضع الذي الللمو
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. عیرٍ، یعنی در وي هیچ چیـزي نیسـت  
چـون  [ألنّه الشیء فی جوفه ینْتَفَع بـه  

هیچ چیزي در میانش نیست که بتـوان  
ــرد ــره ب ــینِ . ]از آن به ــا: الع . جفْنُه
ـ لَ ي قبـلَ أ، عیـرٍ فعلت ذاك قبـل   ح ظ

و الیقـال أفْعـلُ   : العینِ، قـال أبوعبیـدة  
یقال فالن عییرُ وحده، للمعجب و . ذاك

سـه، و انْ  فْیـرَي الّـا نَ   المتکبر الذي ال
، ]مثل شُییخ و شییخ[شئْت کسرت أولَه 

پـیش از  [و الیقال عـویرٌ و ال شُـویخٌ   
. زدنـی آن کـار را کـردم   هـم چشم بـه 

ــده ــیش از  : ابوعبیـ ــه پـ ــد کـ   نگوینـ
 .کـنم زدنـی آن کـار را مـی   همبهچشم

ــت   ــودبین اس ــند و خ ــی خودپس   . فالن
تــوانی حــرف نخســت آن را هــم مــی

عییر، ولی آن : مکسورسازي و بگویی
  . ]را با واو نگویند

فرس . داشتن اسب راعلفبه: إعارة
عارشدهچراداشتهاسب به[نع : م[ .  

لمــا کانــا : أســد عیــار و رجــلٌ 
  شــیر [و الحرکــۀ  التَطْــواف یــرَيِثکَ

و مرد بسـیار  ) دنبال شکاربه(ن زپرسه
  . ]زنندهگشت

آن [عار الرجلُ فی القـوم یضْـرِبهم   

مرد میان قوم آمدوشد کرد و بـه آنهـا   
ــه: عــاره. زیــان رســانید ــه . ]عاب و من

  . العیار
  . معایِب: معائر. دشنام و عیب: عار

نـام  : تعـار . سـرزنش کـردن  : تَعییر
  . کوهی

  . ترازو و پیمانهراست کردن : معایرَه
تَعایرَ [یکدیگر را عیب کردن : تَعایر

بـه  : بنوفالن، أي تَذاکَروا العـار بیـنهم  
  .]همدیگر دشنام دادند

چاشـنی  : . اندازه و پیمانه: معیار
  . کردن زر و سیم

  . سختیها: بنات معیرٍ
اشتر تیزرو که بـه گـورخر   : عیرانَۀ

  . ماند در سرعت
. که غلّـه کشـانند   کاروان شتر: عیر

  . عیرات: ج
  فصل الغین

  .گرد: غُبار و غَبرَة .غبر
رنـگ  تیـره : اغْبِـرار . تیرگـی : غُبرَة

  . شدن
. نـوعی از نبـات  : . زمـین : غَبراء

 :َنام اسب قیهس بن زبنو. ری راءغَب: 
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ــان ــأَ. درویش ــاي [: ةٌ وطْ ــاي پ    ]ج
  . کک: ة سوداءوطْأَ: . مانندبی

آب ارزن کــه مســت کنــد : اءغُبیــر
  . ]مست سازد[

  . أغْبار: ج. باقی شیر در پستان: غُبر
یرُ الحبقایـاه : ضِغُب.    ـرَضِ والم

 ِکک: اللیل .  
ـ . غُبور بـاقی مانـدن، و در   : غَبرَ ـَـ
غُبر، مثـال  . و هو من األضْداد. گذشتن

  . نام مردي: عمر
علـی   انْدمال الجـرْحِ : ]غَبِرَ ـَـ[غَبر 

 سـمی و منه . فساد ثم ینتفض بعد ذلک
بهبـود  [ینْتَفض  العرْقُ الغَبِرُ، ألنّه الیزالُ

زخم و سـپس سـربازکردن    رویۀیافتن 
ــه رگ غَبِــر    . آن ــه ب ــت ک از آن اس

  . ]گویند، چون پیوسته در جنبش است
داهرِیبالي بزرگ: ۀُ الغَب .  

. کـک : تَغْبیر. گرد برانگیختن: إغْبار
 :   کـردن در طلـب حاجـت جد . :

أغْبـرَت  . سخت افتادن باران بر زمـین 
ــماء  ــنگین   [الس ــخت و س ــمان س آس

  . ]بارید

  . مانده راگرفتن باقی: تغبر
. تیرگی که به سبزي باز زند: غُثْرَة .غثر
چیـزي ماننـد   [چغـزالوه  : . نع: أغْثَر

: . ]ابریشم سـبز در آبهـاي ایسـتاده   
مثــل . غُثْـر : ج. نـث : غَثْـراء . فرومایـه 

مأحمـر ر و حمثَـرَة غَ. راء و حکـک : ی .
هکـذا یـرْوي، و   . رعاع غَثَـرَةٌ : حدیث

. نَرَي أنّ أصلَه غَیثَرَةٌ حذفت منـه الیـاء  
. کانت بین القوم غیثـرةٌ شـدیدة  : قولهم

هـو مداوسـۀُ القـوم    : األعرابـی قال ابن
فرومایگـان  [بعضهم بعضـاً فـی القتـال    

اند و به نظر ما اصـل  ن گفتهچنی. پست
. آن غیثره بوده که یاء آن افتـاده اسـت  

. میان قوم غیثره سختی درافتاد: گویند
چنان اسـت کـه برخـی از     و آن: گوید

قوم برخی دیگر را در جنـگ لگـدمال   
  . ]کنند
غْثُورم :  غْفُور، و هو شـیءلغۀ فی الم

سغ،   یلُیـمث مثل الصرْفُط و الرِممن الع
و ربما سـال  [ لُو حلْو کالعسل یؤْکَو ه

و له ریـح   ]لَثاه علی الثَرَي مثل الدبس
اي است چون صمغ کـه  شیرابه[کریهۀ 

گیـاه  اي درخت اکاسیا و شورهاز گونه
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بیابانی تراوش کنـد کـه چـون عسـل     
و گــاه  (شــیرین و خــوردنی اســت   

رنـگ  اش همچون دوشاب تیـره شیرابه
. ]پسـند دارد و بـوي نا ) بر زمین ریزد
  . کک: مغْثَر، لغۀٌ فیه

  . بافتهدرشت تباه جامۀ: مغَثْمر .غثمر
قد غَدر بـه  . وفایی کردنبی: غَدر .غدر

فهـو غـادر و   . ]وفـایی کـرد   به او بی[
رتعمل هذا بالنداء فی. غُدسو أکثر ما ی 
یـا غُـدر   : حدیث. یا غُدر: یقال. متْالشَ

  ی فـی غَـدعأس تک ألَستبیشـتر از  [ر
. همه در ندا و هنگام ناسزاگویی اسـت 

آیـا   ،شکناي پیمان. وفااي بی: گویند
ــه   ــودم کــه تــالش نکــردم ب همــان نب

  . ]دشواري و سختی درافتی؟
یـا آل  [یالَ غُدر : لجمعو یقال فی ا

رشکنانوفایان و پیماناي بی :غُد[ .  
: . نـاك جاي درشت سنگ: غَدر

غَـدر .   .در زمـین  سوراخهاي گذاره
. کـک : إغْـدار . تاریک شدن شـب : ـَـ
و أغْـدرت،  . درت اللیلۀُ، فهی غَـدرةٌ غَ

: . ]شـب تاریـک شـد   [فهی مغْـدرة  
ماندن شتر از گلـه و گوسـفند از   سپس

ـ : ت الغَدرِبرجل ثَ. م: إغْدار. رمه  تثابِ
ما أثْ. تالٍ أو کالمفی قـ ب . ه فـی الغَـدر  تَ

ا کـان  للفـرس، و الرجـل اذ  یقال ذلک 
لــانُه ی ــل  ثْس ــع الزَل ــی موض ــت ف و  ب

ــالخُ مــرد اســتوار در جنــگ و [ومۀ ص
ــخن ــت در  . سـ ــتوار اسـ ــدر اسـ چقـ

اسـب گوینـد    ةاین را دربار. دشواریها
مـرد،   ةو دربار) در گذر از سنگالخها(

هنگامی که در جاي لغزش و آویـزش  
  . ]زبانش استوار باشد

. مانـده پـس شتر و گوسفند : غَدیرَةٌ
 :رٌ: ج. گیسوي بافتهغَدائ.   

ــدن و گذاشــتن : مغــادرة ــا [مان ره
  . ]کردن

آب رود  ةمانـد پس[پارگین : غَدیر
و هو فَعیـل بمعنَـی   . ]یا سیل در آبگیر

ـ مفعول م ه السیلُ، أو مفعول مرن ن غاد
ـ  ی فاعـل، ألنّـه   أغْدره، و یقال هو بمعنَ

بأه رغْدیأه، لة الحاجۀِ  عند ي ینقطعشد
  وفـایی  چـون بـه نزدیکـانش بـی    [الیه 
کند، یعنی هنگام نیاز بسیارشان بـه  می

ــی  ــک م ــی(شــود او خش و ) بــرد م
ــدرانٌ و : ج. ]گــذاردتنهایشــان مــی غُ
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رغُد .رو غُنْد رنام مردي: غُنْد .  
. بانگ کـردن : . خشم: غَدمرَة .غذمر
 :فریاد .سعمرَةً لفالنٍ تمـخَباً   :غَدص

از فالنی بانگ [و صیاحاً، مثل زمجرَة 
ــذْمر. ]آلــود شــنیدمو فریــاد خشــم : تَغَ

  . کک
داد و  فالنـی پـر  [غَـذامیرَ   فالن ذو
  . ]فریاد است

غَذْمرَة، مثـل غَشْـمرَة، و منـه قیـل     
سللرئیس الذي یوس عشرتَی  ه بما شـاء

ــ مــن عرٌ دــذْم ــم مغَ بانــگ و [لٍ أو ظُلْ
از آن است که بـه رهبـري کـه     .فریاد

سـتم رهبـري   داد یـا بـه  خاندانش را به
ــد  ــذمر گوین ــد مغ ــی  : . ]کن ــۀ ف لغ

 ــو ب ــۀ، و ه مــغذْر یع ــیء ــاً الش  جزاف
انـدازه و   گزاف و بیخریدوفروش به[

  . ]پیمانه
لغۀ فی غُذارِم، و هو الکثیـر  : غُذامر

آب بسیار[اها أبوعبید کَمن الماء، ح[ .  
. پوسـت د شکن جامه و نور: غَرّ .غـرر 

علـی کَسـره   : غَـرِّه طَویت الثوب علی 
 جامه را بر شـکن نخسـتش تـا   [األول 

  . غُرور: ج. ]زدم

رَّك بـه،  ما غَ. فریفتن: غَرَّ ـُـ. غُرُور
رَّك منه، أْت علیه؟ و ما غَرَتَي کیف اجأ
چگونـه بـر   [أَك عَُشْوةً فیه طَي من أوأ

یز تـو را بـه   او گستاخی کردي؟ چه چ
یـا  . ناپختگی نسـبت بـه او واداشـت؟   

حمراء یا بیضـاء، احمـرِّي و ابیضِّـی و    
اي زر (اي سرخ و سـپید  : غُرِّي غَیرِي

، بدرخشـید و جـز مـرا فریـب     )و سیم
آنگاه که مالیـات  ) ع(سخن علی(دهید 

عراق را برایش آوردند و به انبـوه زر  
  . ])و سیم آن چنین گفت

یغُـرَّنَّکم   ال و«آیـه . یبنـده فر: غَرُور
فریبنده شما را ) شیطان(«[ »ورباهللاِ الغَرُ

آنچــه بــدان : . ]»بـه خــداي نفریبـد  
و هـو  . غرغره کنند از ادویه و جـز آن 

داروي لیسـیدنی  [مثل لَعوق و سعوط 
  .]بینی ةو قطر

سپیدي پیشانی اسب بزرگتـر  : غُرَّة
و . و رجـل أغَـرّ  . فرس أغَـرُّ . از درمی

-اسب پیشـانی [بِیض : و غُرٌّوم غُرّانٌ ق

. ]قـوم ارجمنــد . مـرد بزرگـوار  . سـپید 
: و هم غُرَر قومهم. سیدهم: قومه هو

آنهـا  . او سرور قومش اسـت [هم تُساد
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ـ  . ]بزرگان قومشـان هسـتند   : رِهالشَ
ثـالثُ لیـالٍ مـن    : رِهغُرَر الشَ. اول ماه

: . أولـه و أکرمـه  : کلِّ شیء . أوله
ضَـی رسـولُ   قَ: حـدیث . بد أو االَمۀُالع
عـن   برَکأنّه ع. فی الجنینِ بغُرَّةٍ) ص(اهللا

. سه شب نخست ماه[الجسم کلُّه بالغُرَّة 
بنــده و . آغــاز و نیکــو از هــر چیــزي

ــز ــار. کنی ــامبر درب ــین ةپی ــود جن : فرم
تـنش بـه   همۀ گـویی از  . سپیدپیشانی

  .]پیشانی تعبیر کرد
غرٌّ و غَرِیرٌ،  رجل. کارناآزموده: غرّ

ــرَّةٌ و غَرِیــرَة ــرِّ . و جاریــۀ غ الغ جمــع
رّاءو جمع الغَرِیر أغ ،ة غَـرَّ  . أغْرارغَرار

  . مص: ـِـ
ــرَّة ــاآزمودگی: غ . غفلــت: . کارن

ي فـی  أکان ذلک فی غَرارتی و غرَّتی، 
ــداثَتی  ــادگی و [حـ ــان سـ آن در زمـ

  . ]ناپختگی من بود
اغْتررت یا . ادنبه غفلت افت: اغْترار

به فراموشی و فریب درافتـادي  [رجلُ 
بجـوي  : عـش و التَغْتَـرَّ  : یقال. اي مرد
بـر گـواهی و   (گمان کار مکـن  ولی به

ــر گمــان و   ــه ب   اســتواري کــار کــن ن

بـر غفلـت کسـی    :  .])انگـاري ساده
ــرَّه. آمــدن ــه : اغْتَ ــرَّةٍ من ــاه علــی غ أت

فریفتــه : . ]ناگهـان بـر وي درآمـد   [
  . ]بدان فریفته شد[اغْترَّ به . شدن

یقال للرجـل اذا  . نیکوخوي : غَرِیر
ي أه و أقْبـلَ هرِیـرُه،     رَأدبــَ : شاخَ

ـ . ساء خُلُقُـه  ـ  ا أنَ لـن  : ن فـالنٍ ك م
یأْتبه مـرد زمـانی   [ک منه ما تَغْتَرُّ به ی

خلق و خویش بـد  : که پیر شود گویند
  . ]از فالنی فریب نخواهی خورد. شد

ـ نَ: حـدیث . خَطَـر  :غَرَر ی رسـولُ ه 
عن بیع الغَرَرِ، و هو مثـل بیـع    )ص(اهللا
السمـ فی الماء، و الطَ ک ـ   رِی واء فـی اله

گمان پیامبر از خریدوفروش به. گمان[
نهی فرمود، و آن مانند خریـدوفروش  

  .]هواست در ةماهی در آب و پرند
اللـبنِ و   . کمی در هر چیز: غرار

  ،صـــانهمقْي نُأالنـــومتهمـــالَّا و ق .
 نْ الأو هـو  . فی صالةٍ غرارال : حدیث

کمبود شـیر و  [یتَم رکوعها و سجودها 
 ،غرار در نماز نیسـت . نارسایی خواب

و آن اینکــه رکــوع و ســجود نمــاز را 
رمیت  .روش: . ]جا نیاورند کامل به

ي علـی  أواحد، غرارٍ ثالثۀَ أسهمٍ علی 
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سه تیر به [ یر، و به یک تمجرًي واحد
صـالَه  ن ضـرب . ]انـداختم پرتـاب  یک 
-سـرنیزه [ي مثـال  أواحـد،  غرارٍ علی 

: . ]هـــایش را بـــه یـــک روش زد
ي علـی عجلَـۀٍ   أ، أتاه علـی  . شتاب

ــه[ ــدب ــزدش آم ــزي : . ]شــتاب ن تی
هـذا  . مقـدار : . چیزي شمشیر و هر

امـروز  [ي طـولُ شـهر   أشَهرٍ،  الیوم 
: السـکیت ابـن . ]یک ماه است ةاندازبه

. ت فرفَعـت الـدرةَ  رَفَي نَأغارت الناقۀُ، 
ناقـۀ  : یقـال . سـبقَ درتُـه غـراره   : مثَل

: أبوزیــد. مغـارةٌ، و نُـوقٌ مغــار، غـص   
ـ ي کَأغارت السوقُ تُغار غراراً،  سدت .

ناقه رمید و : گوید[نَفَقَت : و درت درةً
اش بـر  خـوبی . تازیانه را بلنـد کـردي  

ــدي ــت ب ــی گرف ــاده. اش پیش ــتر م   ش
: ابوزیـد . شـیر شتران کمشیر، و مادهکم

روایـی  ) بازار(و  ،بازار از روایی افتاد
ـ  . . ]یافت خـور دادن مـرغ   : غَـرَّ ـُـ

 ي زقَّـه أغَـرَّ الطـائرُ فَرْخَـه،    . جوژه را
  .]اش خوراك دادجوجه پرنده به[

ـ : ج. ]والج[معروف : غرارة رغَرائ .
کلمـه را   صحاحصاحب [ و أظُنُّه معرَّباً
  . ]معرّب پندارد

. خـود را در خطـر افکنـدن   : تَغْرِیر
: غَرَّر بنفسه تَغْرِیراً و تَغـرَّةً، کمـا یقـال   

حلَّلَ تَحلیالً و تَحلَّۀً، و علَّـلَ تَعلـیالً و   
: . ]خودش را در خطـر افکنـد  [تَعلَّۀً 

ثَنیــۀُ  غَــرَّرت. برآمـدن دنــدان کـودك  
ــالمِ،  ــت أالغ ــودك  [ي طَلَع ــدان ک دن

  .]برآمد
آمد شد کردن آواز در گلو : غَرْغَرَة

ته، والراعی یغَرْغرُ بص. و جان در حلق
ــرَدده فــی حأ ــرُ، . قــهلْي ی ي أو یتَغَرْغَ

چوپـــان آوازش را در گلـــو [یتَــرَدد  
  . ]گرداند می

   .یکی: غرْغرَةٌ. مرغی دشتی: غرْغر
رجلٌ . سپیدي پیشانی اسب: غُرْغُرَة

 :ـات . شریفالـی   : غُرْغُرِی منسـوب
شـتران منسـوب بـه یـک     ماده[الفحل 

  . ]نر شتر
بسیاري و بسـیار  : غَزُر ـُـ. غَزارة .غزر
  . شدن

 ،غُـزْر : ج. بسیار: ضَرْبغَزْر، مثال 
ونمثال جن و جو .  

ــرٌ،  ــروف غَزیِ ــر أمع نیکــی [ي کثی
 قـۀ نا[کثیرةُ اللَبنِ : غَزِیرَةٌناقۀ . ]فراوان
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  . نُوقٌ غزار: ج. ]پرشیر
خداونـد شـتران بسیارشـیر    : إغْزار

  . شدن
بـار  بـه هـر دو نوبـت یـک    : تَغْزیر

و این هنگامی اسـت  [دوشیدن شیر را 
  .]که شیر شتر کاستی گیرد

  . گزاف کار کردنبه: غَشْمرَة .غشمر
ــمرَ الســیلُ ســیل روي [أقْبــلَ : غَشْ

  . ]آورد
: یته متَغَشْمراًرأَ. أخذَه قَهراً: تَغَشْمرَه
ــبانَ  ــت [غَضْ ــی گرف ــا چیرگ . آن را ب

  . ]خشمگین دیدمش
گل خوشبوي برچفسـان  : رغَضا. غضر

  . ]چسبنده[
. خوشـی زنـدگانی  : غَضارة العـیش 

فی : و غَضْراء من العیشغَضارةٍ  هم فی
: أبـاد اهللاُ غَضْـراء هـم   . خصبٍ و خیـر 

ــک اهللاُ ــهِم  أهل ــب عیش ــا در[ طی  آنه
ــدگانی   ــی روزي زن ــی و فراوان خوش

خداونــد خوشــی و خرّمــی . کننــدمــی
  .  ]زندگیشان را تباه کرد

أنْـبطَ فـالنٌ بِئْـرَه    . گل سبز: غَضْراء
فالنـی چـاهش را در گـل    [ غَضْراء فی

  . ]ندکَ میسبز 
. برگشتن از چیزي: غَضَرَ ـِـ. غَضْر

 :بازداشتن .  
  . نیکو پیراستهپوست : غاضر

ــرَة ــه: غاض ــیقبیل ــد، اي از بن   أس
 قبیلــۀصعصــعۀ، و  اي از بنــیقبیلــه

  . ثقیفکوچکی از بنی
رنبات: غَضْو . :نام آبی .  

  . مرد درشت: . شیر: غَضَنْفَرٌ .غضفر
. پوشیدن و آمرزیدن: غَفَرَ ـِـ. غَفْر .غفر

: غَفـرْت المتـاع  . کـک : غُفْران و مغْفرَة
کـاال را در آونـدي   [الوِعاء  جعلتُه فی

ــادم ــت و  : . ]نه ــدن جراح ــازه ش ت
ـ . غَفَر. بازگردان شدن بیماري : غَفرَ ـَـ

یکی از منازل ماه، و آن سـه  : . کک
مـوي  : و غَفَر . ستاره است در میزان

  . کک: غُفار. د ساق و پیشانی زنرز
. پرزه برآوردن جامـه : غَفرَ ـَـ. غَفَر

ک، و اغْفاررَ ثوبـک   غَفیـراراً [ثوباغْف .
اصبغْ ثوبک فانّه . ]ات پرزدار شدجامه

سلُ له أ، خِأغْفَرُ للومات را جامه[ي أح
  . ]شودپذیرتر میرنگ کن که چرك
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و . ]أغْفـار : ج[کـوهی   بزغالۀ: غُفْر
  . مغْفرات: ج. أُمه مغْفرَةٌ
اغْفـرُوا هـذا   . پوشش چیزي: غُفْرَة

ایـن  [أصلحوه بما یصـلُح   :األمر بغُفْرَته
آن اسـت بـه    شایسـتۀ کار را بدانچـه  

  .]سامان آرید
ــر ــودزره: مغْفَ ــت  . خ ــبس تح یلْ

آن را : گویـد [القَلَنْسوة، عن األصـمعی  
  .]کاله پوشند) ايگونه(زیر 

اسـتَغْفَرَ   .آمرزش خواستن: استغفار
ـ  هنْبذَاهللاَ لذَنْبه و من ذَنْبه، فغَفَرَ  رَ و اغْتَفَ

براي گناهش از خداوند آمـرزش  [ذنبه 
، فهو ]خواست، پس گناهش را آمرزید

  . غُفُرٌ: ج. غفور، یعنی آمرزگار
جــاء یــراءغَف ــاءموا ج :وا جــاء

بأجمرِهم من الشَعیف و الویع، و فیهم ض
ب کما تنصب صنْی و الجماء الغَفیرَ. ةٌرَثْکَ

ــوله   ــاه، کق ــی معن ــی ف ــادر الت : مالمص
جاءونی جمیعاً و قاطۀً و طُرّاً و کافّـۀً ب .
خَلوا فیها األلف و الـالم، کمـا فـی    و أد

ــولهم ــراك، : ق ــا الع ــا أأورده ي أورده
ــاً  ــزر [عراک ــد، از ب گ و همگــی آمدن

الغفیـرَ   الجمـاء . پست، و بسیار بودنـد 

-، چنانکـه مصـادر هـم   اسـت  منصوب

: گیرنـد، ماننـد   معناي آن هم نصب می
الف و الم بـر  . مگی آنان نزدم آمدنده

ــن   ــه در ای ــد، چنانک ــر آن درآوردن س
آنهـــا را بـــه زدوخـــورد در : ســـخن

  . ]آبشخور گرد آورد
 دباً ألحنْال یغْفرون ذَ: ما فیهم غَفیرَةٌ

  . ]کس درنگذرنداز گناه هیچ[
کـه   ]سـرآغوش [سـراغوج  : غفارة

جهت وقایت مقنعـه  زیر مقنعه افکنند به
اي کــه ابرپــاره: . و چــربشاز ریــم 

:  .دیگر نشسته اسـت  ةگویی بر پار
الرُقْعۀُ التـی تکـون علـی الحـزّ الـذي      

اي کـه بـر   پارچـه [یجرِي علیه الـوتر  
کمان است و زه کمـان از روي   گوشۀ
  .]گذردآن می

ذَرٍّ رهـطُ أبِـی  : بنوغفـارٍ مـن کنانَـۀ   
فارِيالغ.  

مـث  نـوعی از رِ : مغْفُور، مثل مغْثور
گیاه کرت کـه بـا   [و سلَم  ]گیاهشوره[

 ]گیاه خاردار[و طَلْح  ]آن دباغی کنند
قد أغْفَـرَ  . کک: مغْفَر و مغْثَر. و جز آن

 ـثیرَ هذا الرِمغافنَ مسثُ، و ما أحالرِم .
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اذا : خَرَجنا نَتَمغْفَرُ مغْفُوراً أو نَتَغَفَّرُ مغْفَراً
ـ ججـوا ی رَخَ رفتـیم  [شـجره  ه مـن  تَنُونَ

  . ]گیاه بچینیمشوره
فرو گـرفتن  : . آب بسیار: غَمر .غمر

. چیزي به بسیاري و انبوهی چیـزي را 
اذا : غَمـرَه القـوم  . عـاله : غَمرَه الماء ـُـ

قوم . آب از سرش گذشت[علَوه شرفاً 
: . اسب نیـک : . ]از او برتر شدند
و  ، بحـرٌ  فرس . دریاي بسیارآب

غ بِحارورو غُم ة. مارورمـا  . مـص : غُم
بین  هذا رجل . رِهغُمورةَ هذا النَ دأشَ

ایـن   !این رود چه پرآب است[الغُمورةِ 
 رجـل  . ]مردي است بسیار بخشنده

خـوي  مرد فـراخ : ]الرِداء و [ الخُلُقِ
  . قوم غمار و غُمور: ج. جوانمرد
و مثل نَوبۀ . غُمرٌ: ج. سختی: غَمرَة
ده دائشَـــ: المـــوت غَمـــرات. نُـــوب

: . ]مـرگ  کنـدن و  جـان  سـختیهاي [
ــردم  ــوهی م ــیاري آب . انب : ج. بس

و [دخلــت فــی غَُمــارِ النــاس . غمــار
ـ حفی ز :]غَمارِهم مـ هم و کَت بـه  [تهم رَثْ

  . ]انبوه مردم درآمدم

دونَ  شَـرِب : تَغَمرَ. قدح خرد: غُمر
 سـیراب  نوشید نه تـا آنجـا کـه    [الرِي
  . ]شود

. أغْمـار : ج. کـک : مغَمر. گول:غُمر
  . مص: غَمرَ ـُـ. غَمارة

نـوعی از طـال   : . زن گول: غُمرَة
ةُ مـرَت المـرأَ  غَ. که زنان بر روي مالند

نُها وو لَفُصیطَلَت به ل: مرَتغَوجهها، و تَ
ــره[ ــا  آن زن چه ــد ت ــال مالی اش را ط

   .]رنگش تازه و درخشان شود
 یکدیگر درآویخـتن بـی  به: مغامرَة

ــیم ــاك و ب ــامرٌ. ب ــل مغ ــتَحم : رج مقْ
للمباك از خطرها مرد بی[ک هال[ .  

  . کینه: . تشنگی: غمر
غَمـرَ صـدره   . مـص : غَمرَ ـَـ. غَمَر

 ام را به دل گرفتکینه[علی[ .  
بوي گوشت و چربش گرفتن : غَمر

ت غَمـرَ . مالدست: یلُ الغَمرِدنْم. دست
یـرَةٌ،  دـۀٌ  أي من اللحم، فهی غَممهي ز
  . ]دستم بوي گوشت گرفت[

. زمین که زیر آب مانده باشد: غامر
خالف عامر، و هو فاعل بمعنَی مفعول، 

ـ  سـرٌّ کـات   :کما یقال داف ي أق، م و مـاء
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تُکْموم و معلی فاعل . وقفُد ینو انّما ب

ا الیبلُغه الماء مـن  و م. لیقابل به العامرُ
بر وزن فاعـل  [الموات الیقال له غامر 

شده است تـا زمـین آبـادان بـا آن      بنا
بـه زمینهـاي خشـک و    . سنجیده شود

ناآبــاد کــه آب بــه آنهــا نرســد غــامر 
  . ]نگویند

گیاه سـبز کـه در زیـر گیـاه     : غَمیر
  . خشک برآمده باشد

  . فروشدن به آب: انْغمار
زمــین : . زمـین پسـت  : غَـور  .غـور 

ــن  ــی یمـ ــه و نزدیکـ آب : . تهامـ
ي غـائرٌ، وصـف   أ، ماء . فروخورده

ـ رْبالمصدر، کدرهم ضَ س و ماء ،کْب ب
 ة، مانند نقربا مصدر وصف شده است[

تـک  : . ]شدهمسکوك، و آب ریخته
ـ  . . هر چیزي ]ژرفا[و مغ  : غـار ـُـ

فروشدن چشم به : . فروخوردن آب
. به غَور شـدن : . کک: غُؤُور. مغاکی
 : فروشدن آفتـاب . :   گـرم شـدن

غـاره ـُِــ   . منفعت رسـانیدن :  .روز
أغثْنا : اللهم غُرْنا منک بغَیث. نَفَعه: بخیرٍ

خـدایا از سـوي   . به او سود رسانید[به 
  . ]خودت به ما باران برسان

و . کـک : مغار و مغـارة . سمج: غار
الظ سکانوا مما سمربغاراً باءرٌ . میغُـو :

قـال  . عسی الغُـویرُ أبؤُسـاً  : مثَل. مصغـ
أصله أنّه کان غار فیه نـاس،  : األصمعی

ـ  فانْهار علیهم م الً لکـلّ شـیء   ثَ، فصـار
خافمنه شرٌّ أنْ ی یهـو  : الکلبیابن. یأْت
کـه  (هاي آهوان را گاه النه[ لبٍماء لک

غـار  م) از گرماي روز بدانها پناه برنـد 
بسـا غـار کوچـک بـدتر     چه. اندنامیده
آن از اینجاست کـه   ریشۀ: گوید. باشد

مردمــی در غــاري پنــاه گرفتنــد و آن 
غار بـر سرشـان فـرو ریخـت، و ایـن      
سخن را براي هر چیزي گوینـد کـه از   

الکلبی آن را آبـی  ابن. بدي آن بترسند
. لشـکر : . ]کلـب  قبیلـۀ دانـد از  می

و الغـارانِ  . یشـانِ ي الجأالغارانِ،  یتقَالْ
 ــرج ــبطْنُ و الف ــم  [ال ــه ه ــکر ب دو لش

نـوعی  : . ]شکم و شـرمگاه . رسیدند
روغـن  [و منه دهـنُ الغـارِ   . از درخت

  . کک: غَیرَة. رشک: . ]برگ بو
و هـو  . کننـده اسـبان غـارت  : غارة
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ة االسمن اإلغـار م . : حبـلٌ  . غـارت
ریسـمان  [شـدید الفَتْـلِ   : شدید الغـارة 

  . ]بافتهسخت
. کـک : مغـارة . تاراج کـردن : إغارة

: مغـار و مغـاورة و غـوار   . أغار علیـه 
ي أغاورهم، فهو مغْوار و مغـاوِر،  . کک

ــل مغیــرَةٌ . مقاتــل یــرٌ، و خَیغم شــی ج
. بـا آنهـا کشـتار کـرد    . تاراجش کرد[

ــبانی    ــاراجگر، و اســ ــکري تــ   لشــ
 رسـن :  .)]را گیاهـان (کننـده  تاراج

ــافتن ــ. ت ــت الحرْأغَ ــب ــار لَ، فأنَ ا مغ
  . ]ریسمان را تافتم[

ـ أأغار فالنٌ أهلَه،  : علیهـا  وجزَي تَ
زنش هوو  بر سر[به رشک آورد او را 

أغار إغـارةَ  . سخت دویدن: . ]آورد
أشْـرِقْ ثَبِیـرُ، کَیمـا    . اذا أسـرَع : بِلَعالثَ

ون شتاب رفت چـ به[للنَحرِ  عرِسنُ: نُغیر
و برآ اي ثبیر، تا به  برخیز. رفتن روباه

و . به غـور شـدن  : . ]قربانی شتابیم
ــ: نــاس یقولــونال ذا إأغــار و أنْجــد، ف

ـ : غـار، کمـا قـالوا   : أفْرَدوا قالوا نی أَهنَ
ــرَدوا قــالواإنــی، فــالطعــام و مرَأَ : ذا أفْ

ي أسـرَع،  أأغار : قال األصمعی. نیأَأمرَ
 دتفأو أنْجو ي ار رأتَی الغَو رِدو لم ی ،ع
و لیس عنده فی إتْیـان الغَـورِ   . ال نَجداً
 بـه زمـین پسـت    : مردم گویند[الّا غار

اگـر آن  . درآمد و به زمین بلند درآمد
ــی  ــد، م ــا بیاورن ــد را تنه ــار: گوین . غ

أغار یعنی شـتاب کـرد،   : اصمعی گوید
یعنی بلندمرتبه شد، نـه اینکـه    و أنجد

و تنهـا  ا. ت یا بلند درآمـد به زمین پس
ــه زمــین پســت   ــه معنــاي ب غــار را ب

  . ]دانددرآمدن می
غَورنا و غُرْنـا  . ر شدنبه غو: تَغْویر

: . ]بـه زمـین پسـت درآمـد    [ بمعنًی
. أنْزِلـوا للقائلَـۀ  : غَـوروا . روز خفتننیم

بـراي  [یقال للقائلۀِ الغائرَةُ : قال أبوعبید
بـه  : ویـد گ. خواب نیمروز فـرود آییـد  
  .  ]خواب نیمروز غائره گویند

. پیه گرفتن و فربـه شـدن  : استغارة
 :آماس گرفتن جراحت و ریش .  

  . یکدیگر را غارتیدن: تَغاور
: غیار. بارشکنی: غیرَة بمعنَی میرَة .غیر

ـــ. مــص ــه ـِ ــرُهم : غــار أهلَ ــه [یمی ب
ــانواده ــانید خ ــار رس : . ]اش خواروب
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ـ : ـُِـ غارنی الرجلُ. دیت دانو تیی ی بـد
آن مـرد خونبهـاي مـرا از    [من الدیـۀ  

و قیـل انّـه   . غیرٌ: ج. ]خونبها پرداخـت 
ـ  : غیر. واحد، و جمعه أغْیار م أیضـاً اس

من غَیفتَغَی الشیء رَرْت .  
: غَیـر و غـار  . رشک خوردن: غَیرَة

آن مرد [ه ـَـ لغار الرجلُ علی أه. کک
: ج. هو غَیـور . ]دبر زنش رشک ورزی

رجـل  . غَُیـاري : ج. و هو غَیـرانُ . غُیرٌ
ة غَیـور و  مغْیار و قوم مغـایِیرُ، و امـرأَ  

ــرٌ، و امــرأَ ة غُیــو سةٌ نــو ســرَي و ن ةٌ غَی
  . غَیاري
اللهم . منفعت رسانیدن: غار ـُِـ. غَیر

خداوندا به ما سود و نیکی [غُِرْنا بخیر 
. غـارهم اهللاُ بمطَـر  . باران دادن. ]رسان

ثُ األرضالغَی قاها: غاریرَةٌ . سغم أرض
خداونـد بارانشـان   [مسـقیۀٌ  : و مغْیورةٌ

زمـین  . ابر زمین را آبیـاري کـرد  . داد
و . جـز : ، یعنـی سـوي  . ]خوردهآب

ـ . هی کلمۀ یوصف بهـا و یسـتثنَی   نْ إف
نْ تها إعراب ما قبلها، و اعبوصفت بها أتْ

بها أع تثنیترَاستهـا بـاإلعراب الـذي    ب
لالس جِبو هـی فـی   . م الواقع بعد الّـا ی

األصل الصفۀُ و االسعارض قـال  . تثناء
بونها د و قُضاعۀَ ینصأسبعض بنی: الفراء

م الکالم قبلَهـا أو  تَاذا کان فی معنَی الّا، 
لم یتیقولون. م :نی غیرَك، و مـا  ما جاء
نجاءغیرَك ی أح اي اسـت کـه   کلمه[د

اگر . هم بدان وصف کنند و هم استثناء
اعراب پیش از آن را  وصف کنیبدان 

دهی، و اگر بدان استثنا کنـی  به آن می
اعراب واجبی اسم پس از الّا را بـه آن  

آن در اصـل صـفت اسـت و    . دهیمی
. حالــت اســتثناء عــارض بــر آن اســت

ــد ــی : گوی ــردم بن ــی از م ــد و برخ اس
معناي الّـا باشـد    قضاعه هنگامی که به

سازند، چه سخنی پیش  آن را منصوب 
ــه  ــه ن ــد و چ ــه باش ــان یافت . از آن پای

جز تو نـزدم نیامـد، و جـز تـو     : گویند
معنـاي ال نیـز    و بـه . ]کسی نزدم نیامد

اضْـطُرَّ غَیـرَ بـاغٍ و ال     فمـنِ «آیه. آید
أ، »عادي جائنْصب علـی  عاً ال باغیاً، ی

» غَیرَ ناظرِینَ إنـاه «و کذلک آیهالحال، 
پـس هـر   «[» غَیرَ محلِّی الصـید «و آیه

کس که ناچار شود، نه از سر سرکشی 
، یعنـی هـرکس کـه    »جویی فزونو نه 
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ــر  ــود، از س ــار ش ــه   ناچ ــنگی ن گرس
سرکشی و سـتم، نصـب آن هـم بنـابر     

اینکـه زود  (نه «مانند . حال بودن است
 كخـورا آمدن ظرف  چشم بر) آمده تا

ــد ــمرندگان  «و » بدوزی ــالل ش ــه ح ن
  . ]»شکار

یار بمعنَی مرَة و غغایمو بِدال ۀِلَباد :
  . معارضه کردن در بیع

  . دیگر شدن: تَغایر
  فصل الفاء 

بادي کـه  : . فَأْر: ج. موش: فَأْرة .فأر
در بازوي ستور گـرد آیـد و سـتور را    

بـوي  : . مشـک  نافـۀ : . لنگ کند
ــل خــوش کــه از شــتر آیــد چــ   ون گُ

 لهـا   :یقال. بوي خورده باشدخوش
  . اإلبلِ

: مفْـأَرة . ناكجاي موش: مکان فئرٌ
  . زمین موشان

  . سستی آوردن: ـُـ فَتَرَ. فُتُور .فتر
زمـان میـان دو   : . سسـتی : فَتْرَة
  .پیغامبر
. میان دو انگشت سبابه و ابهام: فتْر
 :نام زنی .  

دیـدم از وي  : نَرِیمنه الفُِتَکْ یتقلَ .فتکر
  . سختیها و رنجها

خـوان از سـنگ رخـام و    : فـاثُور  .فثر
علـی  : واحدةٍ فاثُورٍهم علی . مانند آن

آنهــا [دة واحــدة و منزلــۀ واحــدة مائــ
  . ]اندیکی هستند، و آنها همپایهسفره
فَجرْت . آب راندن: ]فَجرَ ـُـ[فَجر  .فجر

ۀ، فتَفَجرَ و فَجرْتُه، للمبالغ. الماء فانْفَجرَ
ــم  [ ــین درآوردم، آن هـ آب را از زمـ

: .موضع آب زهیـدن : فُجرَة. ]درآمد
  . سپیدي آخر شب

جاهــاي [مرافضُــه : مفــاجِرُ الــوادي
فراخ دشت که آب سیل بـه سـوي آن   

   .]روان شود
ـ منْفَجرُ الرَ طریـقٌ یکـون فیـه    : لِم

  . ]راهی که در ریگزار باشد[
. غ گفتندرو: . میل کردن: فُجور

 :فرمانی نمودنبی . :تباهی کردن.  
  . جوانمردي و کرم: فَجر

روزي از روزهــا کــه میــان : فجـار 
غیالن حـرب افتـاده   قریش و قیس بن

  . بود
مبنــی علــی . م للفُجــوراســ: فَجــارِ
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در اي پـرده [ یا فاجِرَةُ: یا فَجارِ. الکسر
  . ]بدکاره

  . نافتخار و نازید: فَخَرَ ـُـ. فَخْر .فخر
  . دو گروه باهم نازیدن: تَفاخُر

که با تو فخـر  آن: فَخیر، مثل خَصیم
  . کند

  . متکبر: متفخِّر. بزرگی نمودن: تَفَخُّر
. برابــري کــردن در فخــر: مفــاخَرَة

گذشـته یـا   بـا او بـه   [فاخَرْته ففَخَرْتُه 
گذشتگان خود نازیـدیم، و از او برتـر   

  . ]شدم
تن یکـی  فزون داش: إفْخار و تَفْخیر

: أفْخَرْتـه علیـه  . را بر دیگري در فخـر 
ـ ته علیه فی الفَضَّلْفَ در نـازش بـه   [ر خْ

. ]گذشتگان وي را بر او برتـر شـمردم  
   .کک: تهفَخَّرْ

  . بزرگی: مفْخَرَة
تنـه بـزرگ  ]خرمابن[: نخلۀٌ فَخُور .

. سوراخپستان تنگبزرگ ناقۀ: ناقۀٌ 
 فرس : ِرْدانالج که ورم  اسب[عظیم

   .]عصب پایش بزرگ باشد
خرماي  ةغور: . مایهگران: فاخر

  .دانهبی

ــاخُور ــل : ف ــوعی از گُ ــار. ن : فَخّ
  . سفالینه

  . بسیار نازنده: فخِّیر، مثال فسیق
. نخجیر پیر بـزرگ : ر و فَدورفاد .فدر

  . موضعه: مفْدرة. فُدر و فُدر: ج
  . گول: فَدر

شـن از  بازایستادن نخجیـر گ : فُدور
  . گشنی

ــدیرَة ــدیر و فنْ ــزرگ : فنْ ــنگ ب س
  . کوه جسته از سربیرون

ـ  . فـرار و مفَـرّ  . فرر . گـریختن : فَـرَّ ـِـ
  . دندان شیر افکندن ستور: . م: إفْرار

  . زن گریزنده از مرد و پري :فَرُور
. دندان سـتور نگریسـتن  : فَرَّ ـُـ. فَرّ
 :بازکاویدن از کاري .ـ قال الح اجج :

از ســر تیزهوشــی [ کــاءرت عــن ذَفُـرِ 
مثـل  . جمع فـار : . ]کارآزموده شدم

. رجل فَـرٌّ . گریزنده: . راکب و رکْب
هذانِ فَـرُّ  : حدیث. نث= ج= مثـ= مفـ

علی قریش فَرَّها قریشٍ، أفال أر این [د
ــا  دو تــن فراریــان قــریش هســتند، آی

ــه خو  ــریش را بـ ــان قـ ــان دفراریـ شـ
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  . ]بازنگردانم
  . گریختن دو گروه از هم :تَفارر
 لب شیرین کردن بـه خنـده  : افْترار

  . ]لبخند زدن[
. اول گرما و سـختی وي : فُرَّةُ الحرِّ
  . کک: أُفُرَّة و أفُرَّة

: مفـرّ  .اسـب زودگریـز  : فرس مفَرٌّ
  . جاي گریز

قیـل  . دشـتی  گوسالۀ: فَرِیر و فُرار
علی  أْتلم ی: أبوعبیدة. فُرار جمع فَرِیر

عال شیء من الجمع الّا أحرُف و هـذا  فُ
ي أواد عینُه فَُـراره،  انّ الج: مثَل. أحدها

ــهخْیغْنیــک شَ ــنانَه  عــن أنْ ص ــرَّ أس تَفُ
هیچ اسم جمعی بـر وزن فعـال   : گوید[

نیامده است جز چند کلمه و این یکـی  
اســب نیکــو و تندرســت . از آنهاســت

ــی   ــت، یعن ــودش اس ــرار خ ــودش فُ خ
اسـت از اینکــه آن را   دیـدنش بســنده 

  . ]بیازمایی و دندانهایش را بشماري
ــرَة ــدن: فَرْفَ ــبکی و : . جنبانی س

  . نشاط
  . مرغی: فُرْفُور

. گوسفند از ده تا چهـل  رمۀ: فزْر .فزر

 :اي بـود از  لقب مردي که پدر قبیله
  .تمیمبنی

. شـدن جامـه  پوسیدن و کهنـه : فَزْر
 :شـدن جامـه  پـاره : تَفَزُّز. شکافتن .

راه فراخ: طریق فازِر .  
  . کوزپشت شدن: فَزِر ـَـ. فَزَر

 ــزَر ــزُور. أفْ ــع : مفْ ــت، [ن گوژپش
  . ]قوزي

نام مردي که پدر حیـی بـود   : فَزارة
  .منسـ: فَزارِي. از غطفان

بیان کـردن معنـی   : فَسرَ ـِـ. فَسر. فسر
بـه دلیـل آب   : . کـک : تَفْسیر. سخن

: تَفْسـرَة [ کک: تَفْسرَة. نگریستن طبیب
پیشــاب بیمــار کــه پزشــک از آن بــه 

 نهفتـۀ هر آنچه معناي . بیماري راه برد
 ةچیزي یا سخنی را روشن سازد تفسـر 

  .]آن است
  . بیان خواستن: استفسار

: فُطْرَة. سماروغ سپید بزرگ: فُطْر .فطر
  . یکی

گشاییروزه: فَطُور و فَطُورِي .  
رجـل  . ا: فطْـر . گشادنروزه: إفْطار

طْـرٌ،  فـرون أطْرٌ و قوم ففْطو هـو  . ي م



  729/  باب الراء  
 

رجل مفْطـرٌ و قـوم   . مصدر فی األصل
  . مفاطیرُ، مثل موسرٍ و میاسیرَ

  . گشایانیدنروزه: تَفْطیر
. آفریدن و آغاز کردن: فَطَرَ ـُـ. فَطْر

ـ  فاطرُ«و منه آیه السماوات و األرض «
أنَا : یقال. »آسمانها و زمین ةآفرینند«[
: فطْـرَة . ]من آن را آغاز کردم: طْرْتُهاأفْ

: فَطَرْتـه فـانْفَطَرَ  . شکافتن: . آفرینش
شکافتمش پس شـکافته  [شَقَقْته فانْشَقَّ 

طَلَـع، فهـو بعیـر    : فَطَرَ ناب البعیرِ. ]شد
شـیر  : . ]دنـدان شـتر برآمـد   [فاطرٌ 

: . دوشیدن به انگشت سبابه و ابهـام 
یدن پیش از رسـ [فطیر کردن عجین را 

عنـدي خُبـزٌ   . ]خمیر از آن نان پخـتن 
نـان  [ي طَـرِي  أخَمیرٌ، و حیس فَطیرٌ، 

برآمده از خمیر رسـیده دارم، و حـیس   
آمیخته بـا روغـن و    هستۀخرماي بی(

  . ]و تازه تر) پنیر ترش
ایاك . ناخاسته: فَطیر، خالف خَمیر

و کلُّ شیء أعجلْتَه عن  ،الفَطیرَ يأْو الرَ
ــو إد ــه فه ــز از [ راک ــۀبپرهی  اندیش

هرچـه در دریافـت   . نپخته و نسـنجیده 

آن پــیش از رســیدنش شــتاب ورزي، 
  .]فطیر است

گشاده شدن دهان و : ]فَغَرَ ـَـ[فَغْر  .فغر
فَتَحـه و فَغَـرَ   : فَغَرَ فـاه . ل و م. گشادن

دهـانش  . دهانش را گشـود [انْفَتَح : وهفُ
  . ]باز شد

  .شکفتن غنچه: انْفغار
زمـین  : مفْغَـرَة . بـیخ نیلـوفر  : اغرَةف
  . فراخ

فقَِرات و : ج. استخوان پشت: فقْرَة .فقر
بیـت  شه: . فَقار: ج. کک: فَقارة. فقَرٌ

ـ . از قصیده قْرَةِ الظَهاز روي [ رِتَشْبیهاً بف
  . ]همانندسازي با استخوان پشت

کسرت : فَقَرَتْه الفاقرَة. سختی: فاقرَة
سختی استخوان پشـتش را  [ فَقار ظَهره

   .]کک: عملَ به الفاقرَةُ .شکست
. بریدن بینی شتر تـا رام شـود  : فَقْر

 اش را بریـد بینـی [(قد عملَ به الفاقرَة 
. ]به سختی کمرشکن دچارش کـرد ) و
 :درویشی .  

. درویش که اندك چیزي دارد: فَقیر
و یقــال . کــه هــیچ نــداردآن: مســکین
: . پشـت شکسـته  :. یضـاً أبخالفه 
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جوي گرداگرد نهـال  : . راه کاریزآب
  . خرما

سوراخ : . جوي نهال کندن: تَفْقیر
  . کردن مهره و جز آن

بـا بریـدگیها   [شمشیر درشت : مفَقَّر
  . ]هایی بر پهناي تیغ آنو نشانه
پشـت داشـتن صـید سـوي     : إفْقار
مباح کردن پشـت سـتور   : . اندازنده

 .ا: لفُقْـرَي ا. جهت برنشستن دیگـري به
 :درویش گردانیدن .  

فالنٌ ما أفْقَرَه و ما أغْنـاه،  : و قولهم
  شاذٌّ، ألنّه یقـال فـی فلَعافْتَقَـرَ و  : همـا ی

تغنَی، فال یاسصالتعج حایـن  [منهمـا   ب
فالنی چقدر نـدار اسـت، یـا    : شانگفته

چقدر داراست، بسیار اندك است، زیرا 
ر شـد و  نـدا : در فعلهاي آن دو گویند

  . ]نداردهم دارا شد، پس جاي شگفتی 
ـ سـد و : سـد اهللاُ مفـاقرَه   فَقْـرِه  ج وه

  . ]نیازش کرد خداوند بی[
و فَکْـرٌ   لیس لی . اندیشه: فکْر .فکر

والفـتح أفصـح، و هـو    . فی هذا األمـر 
 ۀَ لی فیه  ي الأیضاً، أالمصدردر [حاج

. ایــن کــار نیــازي بــه اندیشــه نــدارم
فکْـر و علْـم و نَظَـر     کلمۀسه : سیبویه

جمع فکـر  : ابنُ درید. جمع بسته نشوند
ــرَة. أفکــار اســت ــر .]کــک: فکْ : فکِّی

  .اندیشهبسیار
  . اندیشه کردن: تفکُّر، إفْکار و تَفْکیر

  . سرین مغاکچۀ :فَوارة .فور
  .سرجوش دیگ: فُوارة

ـ  . فَور و فَـوران  جوشـیدن  : فـار ـُـ
ذهبــت و . آندیــگ و چشــمه و جــز 

ي أرجعت علی الفَـور أو مـن فَـورِي،    
ــ قبــلَ درنــگ رفــتم و بــی[ نَکُأنْ أس

  . ]برگشتم
ال واحـد لَهـا مـن    . آهوبرگان: فُور

  . لفظها
سختی گرما و جوشـش  : فَورةُ الحرِّ

  . بعد از نماز خفتن: شاءالع . آن
برجوشـید  : ثـار ثـائرُه   = فار فائرُه

  .خشم او
  . ترازو زبانۀ شاخۀدو : فیارانِ

. ]به بزرگی مشت[سنگ کف: فهر .فهر
اي از پدر قبیلـه : . أفْهار: ج. نث=مذ

  . قریش
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  . نوعی از طعام با آرد و شیر: فَهِیرَة
و أصلُها بهر، . جهودان مدرسۀ: فُهر

برانیۀٌ فعو هی عرِّبت .  
انـزال و بـا   جمـاع کـردن بـی   : فَهر

 )ع(أنّـه : حدیثو . دیگري انزال کردن
ر نَهپیامبر از این کـار نهـی   [ی عن الفَه

  . ]فرمود
ــر ــده شــدن: تَفْهی نقصــانِ  أولُ. مان

      الفُتُـور، ثـم ثـم ،ضْرِ الفـرسِ التَـرادح
آغــاز کــاهش دویــدن اســب [التَفْهیــر 

همراه بـا پـرش، لغـزش اسـت، سـپس      
ــتگی و    ــاه خس ــت، و آنگ ــتی اس سس

  . ]ماندگی
ــالفَتَ ــی الم ــرَ ف ــه تَّا: ه ــع فی در [س

: عامر بن فُهیـرَة . ]دارایی فراخی یافت
  .نام مردي

  فصل القاف
ـ  . . گـور : قَبر .قبر در گـور  : قَبـرَ ـُِـ

  . کردن
و جاء فی الشـعر  . گورستان: مقْبُرَة

 ــاء ــال ه ــر، ب قْبــابِر: ج. م ــرِي. مق ُقْبم :
  . گوربان

از : . به گور کردن فرمودن: إقْبار

ثـم أماتَـه   «آیـه . انیـدن اهل دفـن گرد 
ــرُ و لــم أ، »فــأَقْبرَه قْبــن یــه مم ي جعلَ

و کـأنّ القَبـرَ   . یجعلْه مما یلْقَی للکالب
 به بنوآدم ا أُکْرِمسـپس میرانـدش   «[مم
، یعنـی از کسـانی   »و در گورش نهـاد 

نهندش، نـه  قرارش داد که در گور می
. اندازنـدش  از آنان که براي سگان می

ر از آن چیزهـایی اسـت   گویی که گـو 
کـه آدمیزادگــان بـدان بــزرگ داشــته   

  . ]اندشده
: قُنْبــراء .]قُبـر : ج[چکــاوك : قُبـرَة 

نام : قَنْبرٌ. قَنابِر: ج. تقوله العامۀو . کک
  . مردي
  . هانوعی از جامه: قُبطُرِیۀ .قبطر
ـ  .قبعثر ـ . خلقـت بـزرگ : رقَبعثَ : رَيقَبعثَ
 فیـه لیسـت   األلـف : قـال المبـرد  . کک

ت لتُلْحــقَ بنــات یــدللتأْنیـث و انّمــا زِ 
: الخمسۀِ ببنـات السـتَّۀ، ألنّـک تقـول    

للتأْنیـث لمـا    األلـف  کانت فلو. قَبعثَراةٌ
ه هفهـذا و مـا أشْـب   . لَحقَه تأْنیـثٌ آخـر  

المعرفـۀ و ینصـرف فـی    فـی  الینصرف
 زاد النکرة، و الجمـع قَباعـثُ، ألنّ مـا   

نَی منه الجمـع و  ال یب فرُأح علی أربعۀِ
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الی الرباعی، الّا أنْ رَال التصغیر حتّی ی د
ـ  یکونَ الرابع منه أح الحرف حـروف د 

المد و اللین، نحو أُسـطُوانۀ و حـانوت   
الف در آن براي تأنیث نیست، : گوید[

   رســـاندنبلکـــه افـــزودن آن بـــراي 
اگـر  . هاسـت حرفیها به ششحرفیپنج

تأنیث دیگـري   نشانۀبود،  براي تأنیث
ایـن کلمـه و ماننـد آن در    . گرفتنمی

معرفه غیرمنصـرف اسـت و در نکـره    
جمـع آن هـم قباعـث اسـت،     . منصرف
افـزون بـر چهـار حـرف      مهايزیرا اس

ــارحرفی    ــغیر چه ــع و تص ــام جم هنگ
ــی ــرف      م ــه ح ــا ک ــز آنه ــوند، ج ش

چهارمشان یکی از حروف مـد و لـین   
  . ]باشد
تَرْهقُهـا  «آیـه . قَتَـر : ج. گرد: قَتَرَة .قتر

  . ]»)تیرگی(فراگیردشان گرد «[» قَتَرَةٌ
 ةکـاژ : . لغۀٌ فـی قُطْـر  . کرانه: قُتْر
  .صیاد

و هـو  . نـوعی از پیکـان تیـر   : قتر
ابـنُ  . ]پیکـان تیـر دراز و پهـن  [سرْوة 

  . بدة ریز مار: قتْرَةَ
ررٌحرُ واقٍ ال: لٌ قاتقعظَ یرَ البعیـر  ه

 پشـت سـتور جـا    زینی که خوب بـر [
جـوب  . ]و آن را زخمـی نسـازد   گیرد
 :سپر نیکواندازه .  

  .پیري: . سرهاي میخ زره: قَتیِر
  . آماده شدن جنگ را: تقتُّر
ـ   . بوي بریانی: قُتار : قَتَـرَ اللحـم ـُـ

فَتَار ع  شـده  بـوي گوشـت کبـاب   [ه
  . بوي عود: . ]بلند شد

عیـال  نفقـه بـر   : قَتَرَ ـُِـ. قَتْر و قُتُور
: . کـک : تَقْتیـر و إقْتـار  . تنگ کردن

بخور کردن : . بوي بریانی برانگیختن
  . درویش شدن مرد: . ]با عود[زن 

ــر ــر .قح ــود: قَح ــر فرت ــتر : . پی   اش
مؤنّثه عند بعضـهم، و  : قَحرَة. سالکالن

 و شارِف برخی مؤنث [عند األکثر ناب
ــاب و    ــتر ن ــد و بیش ــرَة دانن آن را قَح

  . ]ندشارف گوی
و  . چیـزي  ةانـداز : قَدر الشیء .قدر
بر بنـده از  ) عج(خداي ةکرد اندازه: قَدر

، »اهللاَ حقَّ قَـدرِه  اقَدرو و ما«آیه. حکم
بـزرگ  «[ي ما عظَّموه حـقَّ تَعظیمـه   أ

ــزاوار    ــه س ــداي را چنانک ــتند خ نداش
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  . ]»بزرگی اوست
توانسـتن و  : قَدر ـِـ. قُدرةٌ و مقْدَُرةٌ

ــاییت ــذْهب الح . وان ــدرةُ تُ ــفالمقْ  ۀَیظَ
ــان   [ ــم را از می ــه و خش ــایی کین   توان

. قــادر شــدن برچیــزي: . ]بــردمــی
بـر  [قَدرت علیه و قَدرت . کک: قُدران

ــا شــدم ــدرةٍذو . ]آن توان ــدرة قُ : و مقْ
ی القَضاء و القَدرِ و المصدر بمعنَ. توانگر

ر آن بـه  مصـد [منه لیس الّا بفتح الدال 
بـه قسـمت و سرنوشـت،     بـاور معناي 

  . ]قَدر است
اذا غُـم  : حـدیث . اندازه کردن: قَدر

ي أتمـوا  أعلیکم الهـاللُ فاقْـدروا لـه،    
: قَدرت علیه الثوب فانْقَدر. ثالثین یوماً

بین أرضـک و   :یقال. جاء علی المقدار
، السـیرِ  ینَـۀُ ي لَأقادرةٌ،  أرضِ فالنٍ لیلۀٌ

چون مـاه نـو بـر    [مثل قاصدة و رافهۀ 
ــدازه    ــت، آن را ان ــیده گش ــما پوش ش

ـ گیر د، یعنـی تـا پایـان آن ســی روز    ی
جامه را بـر او انـدازه زدم و   . بشمارید

میان زمین تـو و زمـین   . اش شداندازه
رس یک شب راه است، یعنی آسـان او 

ـ . . ]است در دیـگ پخـتن   : قَدر ـُِـ

طَبخَـه  : و اقْتـدره  قَدر اللحم. چیزي را
  . ]گوشت را در دیگ پخت[فی القدر 

قُـدیر، بغیـر هـاء    . نـث . دیگ: قدر
  . مصغـ: علی خالف قیاس

فقَـدر  «آیـه . پختـه : . توانا: قَدیر
ــه ــه رِزقَ ــه أ، »علی ــرَ علی پــس «[ي قَتَ

  . ]»اش را بر او تنگ گرفتروزي
ــتقدار تقــدیر کــردن خواســتن: اس .

از خداونـد توانـایی   [ خیـراً  اهللاَ استَقْدرِ
  . ]بخواه
ــتَ ــه الشــیءقَ ــأً هتَ: در ل ــز [ی آن چی

  . ]برایش آماده شد
علی الشیءاقْت ةُ علیه: داررالقُد .  

: . ساالرخوان: . شترکش: قُدار
  . صالح را پی کرد ناقۀنام مردي که 

باالمرد کوتاه: رأقْد . :   اسـبی کـه
  . دست درگذرددر رفتن پایهاي او از 

. و هـو ضـد نظافـۀ   . پلیدي: قَذَر .قـذر 
رنع: قَذ .  

ــذارة ــذَر و قَ ـــ. قَ ــذر ـَ کراهــت : قَ
قَـذرت  . کـک : تقذُّر و استقذار. داشتن

ي أالشــیء و تَقَذَّرتُــه و اســـتقذَرته،   
آن چیز را ناپسـند داشـته و   [کَرِهت له 
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  . ]از آن خودداري کردم
. یدیها دور باشدزنی که از پل: قَذُور

 :اي خسبد جـدا  اي که به گوشهناقه
  . از شتران

  . مرد دور از مالمت: رجل قُذَرةٌ
مــرد  :رجـل قــاذُورةٌ و ذو قــاذُورةٍ 

  .ناآمیزنده با مردم از بدخویی
قْذَرکه دور باشند از وي آن: رجل م

  . مردم
دشنام و بـدي   آماده مر: مقْذَحرّ .قذحر

بـاد و خشـمگین    پررا که همیشه بینی 
  . کک: مقْذَعرّ. باشد
  . درزي: قَرارِي. جايآرام: قَرار .قرر

  . کک: قَرارة. گوسفند خرد: قَرار
  . زمین پست و هموار: قَرارة

آب سرد : . چوژه: . هودج: قَرّ
. دبارِ ه من ماءأْسقَرَرت علی ر. ریختن

ه قَرَّ الحدیثَ فی أُذُنبفیهـا  ه ـُـ، کأنّه ص
آن سـخن  . آب سرد بر سرش ریخـتم [

تازه را در گوشش جاي داد، گویی آن 
  . ]را در گوشش ریخت

الحجـه  روز یـازدهم ذي : یوم القَـرِّ 
پس از روز قربانی که مردم در منـی  [

  . ]گیرندآرام می
  . بامداد و شبانگاه: قَرَّتانِ

: قَـرَّة و قـارة   یوم قَرٌّ و قار، و لیلـۀ 
ولِّ حارها مـن  : یقال[د روز و شب سر

  .)]نگاه کنید به حرر(تَولَّی قارها 
روزمـان سـرد   [یومنا  قَرَّ. سرما: قُرّ

  . جايآرام: . ]شد
آبی که در دیگ ریزنـد بعـد   : قُرارة

قَـررت القـدر   . از طعام تا دیگ نسوزد
در [ لئلّـا تحتـرقَ   قُرارةًصببت فیها : ـُـ

ــوز    ــا نس ــتم ت ــگ آب ریخ : . ددی
  . آب خنک: قَرُور. ]دیگ ته

آنچه در بن دیـگ چفسـیده   : قُرَُرة
  .])دیگ ته( کک: قَُرارة[اشد از طعام ب

  . کشتی دراز: قُرْقُور
أشَد العطشِ حـرَّةٌ علـی    .سرما: قرَّة

الوقت الـذي یـأْتی   : ها ذهبت  .قرَّةٍ
تـرین  سخت[فیه المرض، و الهاء للعلَّۀ 

سرماي . سرماست تشنگی، تشنگی در
  زمــان کــه    آن شکســت، یعنــی آن 

آور است، و هاء آن براي بیـان  بیماري
  . ]علّت است
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: . ]دان مـرغ چینه[حوصله : قرِّیۀ
  . نام مردي

  . قَوارِیر: ج. شیشه: قارورة
: قَرْقَـرَي . زمین هموار تابـان : قَرْقَر

  . نام جایی
بانـگ  : . خنـده  زنـوعی ا : قَرْقَرَة

ریختن : . ر و شتر و شکمکردن کبوت
  . لقب مردي: . قُراره در دیگ

. آوازشتر روشـن : بعیرٌ قَرْقار الهدیر
مبنی علی الکسر، معـدولٌ عـن   : قَرْقارِ

ــرْ أ، قَرْقتــو ــن  . ي ص ــیء م و ال یجِ
فظـین، و  لالرباعی معدوالً غیرَ هـذین ال 

  . ]کنبانگ [و عرْعارِ قَرْقارِ هما 
ـ  .قَرار و قُرُور آرام : قَرَّ ـِـ و قَرِر ـَـ

  . گرفتن
خنک : قَرِر ـَـ و قَرَّ ـِـ. قُرَّة و قُرُور

کـه   مـرد دلشـاد  [نع : قَرِیرُ العین. دنش
خـالف دلتنـگ و   (هرچه بخواهد بیابد 

اندوهگین که چشمش پیوسـته گـرم و   
قـد قَـرَّت عینُـه    . )]داغ از اشک باشـد 

، یعنـی  شـد ) و روشن(چشمش خنک [
خنـک گردانـاد   : قَرَّ اهللاُ عینَهأ. ]شاد شد

چشم او را، و اشک خنک دلیل شادي 
أعطـاه  . انـدوه است و اشک گرم دلیل 

حَرَّ فال تَطْمـن هـو فوقُـه     حتّی تَقالی م
ــد[( ــه  ) خداون ــه او داد ک ــدازه ب آن ان

ــه دســت  شــادمان ــا ب ــاالتر از شــد ت ب
  . ]خودش ننگرد

 قَـرَّ : قاره. هم آرام گرفتن با: مقارة
وا الصـلوةَ، و   : حدیث. نَکَمعه و سقـار

و قَـرْنَ  «آیه. هو من القَرار ال من الوقار
، بفتح القـاف مـن القـرار،    »فی بیوتکُنَّ

ـ  ذَحکاَنّه یرید إقْرَرنَ فتُ ی ف الـراء األُولَ
تُهـا قَی لْللتخفیف و یعلـی القـاف    فَتْح

فیی عن األلف لحرکۀ ما بعـدها سو . تغن
ن وقَرَ ـِــ، و  اف، من الوقار، مبکسر الق
یضـاً، مـن   أبالکسـر   أنْ یکـونَ  یحتملُ

نَ علی ما مرَّ، کما القَرار، من قَرَّ ـِـ إقْرَر
بـالفتح و  » فظَلْـتُم تَفَکَّهـونَ  «آیـه  قُرِئَ

بـا او  [الکسر، و هو من شَواذّ التخفیف 
همراه نمـاز باشـید   . ماند و آرام گرفت
هاتـان  ر خانـه و د«. و بدان آرام گیرید

ــگــویی مــی. »بمانیــد  نَررَخواســته اقْ
دلیــل آســانی بگویــد، راء نخســت بــه

آن به قـاف   فتحۀگفتار انداخته شده و 
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داده شده و بنـابراین از الـف پـیش از    
. اسـت و قَرْنَ گفتـه  نیاز گشته قاف بی

اگر قرْنَ خوانده شود از مصدر وقـار و  
الفعل مکسور در مضارع اسـت، و  عین

است با قاف مکسور از مصـدر   ممکن
الفعل مکسـور در مضـارع   قَرار با عین

پـس  « یـۀ آهم باشد، چنانکه ظلْـتم در  
ــد و شــگفت ســخن ) از آن(زده درمانی
ــد ــوح و هــم مکســور   »گویی ــم مفت ه

، و این از تخفیفهـاي شـاذ   خوانده شده
  . ]است

گفت برخود به: . آرام دادن: إقْرار
ــزي را  ــردن چی ــت ک ــک : . ثاب خن

، فهـو مقْـرور علـی    أقرَّه اهللاُ. انیدنگرد
خداونـد  [غیرقیاس، کأنّه بنی علی قُـرّ  

به قرار : . ]آرام و فرمانبردارش کرد
تَقْرارةً  أقْرَرت هذا األمرَ. آوردن کار را

. ]ایـن کـار را اسـتوار سـاختم    [و تَقرَّةً 
ــۀُ  ــرَّت الناق ــن   : أقَ ــا، ع ــت حملُه ثَب

ــن ــد[الســکیت  اب ــه  آبســتنی: گوی ناق
  . ]شدآشکار 

به قـرار  : . به اقرار آوردن: تَقْریر

عنده الخبرَ حتی استقرَّ  ترَّرقَ. باز بردن
نزدش خبر را بررسی کردم تـا اینکـه   [

  . قرار دادن: . ]روشن و استوار شد
اقْتَرَّ ماء الفحـلِ  . آرام گرفتن: اقْترار

ـ : فی الـرَحم  آب سـتور نـر در   [تقرَّ اس
خـورش  نـان : . ]فـت زهدان جـا گر 

ــردن  ــهک ــراره ب ــراره : . قُ ــرفتن قُ   گ
غســل : . از بــن دیــگ ]دیــگتــه[

فربـه شـدن   : . آوردن به آب خنـک 
  . ستور

مایسـتَقرُّ  : فالن مایتَقار فـی مکانـه  
ــد و آرام فالنــی در جــایش نمــی[ مان

  . ]گیردنمی
ستم بـه کـاري   به: ]قَسرَ ـُـ[قَسر  .قسر

قَسرَه علی األمـر  . کک: اقْتسار. داشتن
ــو اقْتَ ــی رَس ــه[ه بمعنً ــتم و او را ب   س

: . ]ناخواستش به آن کار واداشـت به
  .]به نام بجِلَۀ[اي بطنی از قبیله

. شــتران بــزرگ: قَیاســر و قَیاســرَة
رِيسو هو أیضاً الشیخُ الکبیر. یکی: قَی .

رِينِّسي قروو ی .  
 شـیر  :و قَسـورة  . گیاهی: قَسور

  . ]شکارچی: قَسورة[
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ــرونَق ــام: نِّس . شــهري اســت از ش
یریِننِّسو ق رِينِّسمنسـ: ق .  

. پوست درخـت و جـز آن  : قشْر .قشر
اي از  پـاره : و أخَـص منـه  [کک : قشْرَة

  . ]آن
پوست باز کـردن از  : قَشَرَ ـُِـ. قَشْر

. ل: شارقانْ. کک: تَقْشیر. چوب درخت
  . و لکک : تَقَشُّر

أول الشجاجِ، ألنّهـا تَقْشـرُ   : القاشرَة
 سـر شکسـتگی اسـتخوان کـه     [الجلد

: المطْـرَةُ  . ]کنـد پوست را پاره مـی 
  . باران که سخت افتد و زمین را بتراشد

مـرد   جامـۀ [قشْـرُه  : لباس الرجـلِ 
  .]پوست وي است

که پوسـت وي  آن: أقْشَرُ بینُ القَشَرِ
ــد  ــرخ باش ــین و س ــرٌتَ. رنگ ــرٌ قَش م :

  .بسیارپوست ]خرماي[
اسـب  : . بدفالی و شومی: قاشُور

نام : قاشر. که در میدان از پس همه آید
. گشنی که او را به شومی مثل زدنـدي 

. ]تـر از قاشـر  گجسـته [م من قاشرٍ أشْأَ
  . سال سخت: قاشُورة

  . اي از هوازنپدر قبیله: قُشَیرٌ
  . عصاي درشت: قشْبار .قشبر

لـرزش و  [برفراخیـدن  : اقْشعرار .قشعر
ترنجیده شدن پوست و دگرگون شـدن  

ــعرّ. ]رنــگ آن قَشــاعرُ، : ج. نــع: مقْشَ
  . بحذف المیم، ألنّها زائدة

فراخـه گرفـت او   : أخَذَتْه قُشَعرِیرَةٌ
از تـرس یـا   [(را، یعنی قشـره گرفـت   

  . ]پوستش لرزید و ترنجیده شد)سرما
 . قُصــور: ج. کوشــک: قَصــر .قصــر
آمیـزش تـاریکی و روشـنایی    : الظَالم

  . المقاصیرُ: ج. کک: المقْصرَة. شبانگاه
ـ  : قُصور . شـبانگاه شـدن  : قَصـرَ ـُـ

شـبانگاه نـزدش   [اً یي عشأأتیتُه قَصراً، 
  . ]آمدم

قَصرُك أنْ تفعلَ کذا، و قُصـاراك و  
غایت کار تـو آن اسـت کـه    : قَصاراك

  . چنان کنی
، مما کان یحاوِلُ صرٍبمقْ رضی فالنٌ

فالنـی بـه   [مـا کـان یطلُـب     ونِي بدأ
آنچــه در جســتجوي آن بــود  زکمتـر ا 

  . ]بسنده کرد
ــورةً قْصــرَةً و مــه قُصمهــو ابــن ع :

تبـار و خانـدان بـه     یۀپااو بر [نزدیک 
  .]وي نزدیک است
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. ترین استخوان پهلـو کوتاه: قُصرَي
  . کک: قُصیرَي

 مــار زهــردار [ أفعــی: قُصــیرَي
  . ]کشنده

  . کک: صرَةقَو. زنبیل خرما: قَوصرَّة
 و به قرأَ. قَصر: ج. بن گردن: قَصرَة

انّها تَرْمـی بشَـرَرٍ   «آیه) رض(عباس ابن
ــرِ ــرِ، »کالقَص ــرَهفَو  ،کالقَص ــرِ : س بقَص

عباس آیـه را  ابن[الفَحل، یعنی األعناق 
ز ا(هـایی  زبانـه «: با قَصر خوانده است

به بزرگی گردن شـتران پرتـاب   ) آتش
  . ]»کندمی

درد و درد کردن بن : قَصرَ ـَـ. قَصر
  . گردن

 خوشـۀ [اي که در کَفَـه  دانه: قُصارة
  . ماند بعد از کوفتن ]گندم و جو

ـ [قَصر  و منـه  . بازداشـتن : ]قَصرَ ـِـ
مسـجدي کـه در آن   [مقصورةُ الجامع 

ــد  ــه گذارن ــاز جمع ــبانگاه : . ]نم ش
. ]شـب کـردیم  [أمسـینا  : قَصرْنا .کردن
 :پرده فروهشتن . :  کوتـاه کـردن .
 :قصر کردن نماز را . : بازایستادن

ــالی کـــه از وي درنگـــذرد . بـــر حـ

، یعنی زنـان کـه   »قاصرات الطَرْف«آیه
قَصرْت . وهر خود درنگذرانندنظر از ش

اذا جعلت درها لـه  : یسرَقْحۀَ علی فَلَِال
. ]شتر را براي اسبم گذاشـتم شیر ماده[
 : ــردن ــازري ک ــه را گ ــه . جام و من

  . ]رختشوي[گازر : القَصار
  . ]آب سرد[بارِد : ماء قاصرٌ

عجـز  فرو ماندن به: قُصور قَصرَ ـُـ
قَصـرَ  . قَصرْت عـن الشـیء  . از چیزي

ناتوانی از آن چیز  به[السهم عن الهدف 
تیــر از برخــورد بــه نشــانه . بازمانــدم

  . ]زماندبا
ـ  .قصر کوتـاهی و کوتـاه   : قَصرَ ـُـ
ــدن ــیر. ش ــاه: قَص ــار: ج. کوت و . قص

ــغَرَ و  ــرَ، مثــل أصأقْص ــرُ جمــعاألقاص
اسبی که پیش خـود بسـته   : . أصاغرَ

. دارند و بـه چـرا نگذارنـد از عزیـزي    
فهو قَصیرُ بـن  . لقَصیرٍ أمرٌ یطاع ال: مثَل

یمۀ األبـرش  می، صاحب جذسعد اللَخْ
قصـیر  . صیر پذیرفتـه نیسـت  فرمان ق[

ــت جذ ــود  دوس ــۀ ب ــه  (یم ــه جذیم ک
اش را نپـذیرفت  راهنمایی نیکخواهانـه 

یرَةٌ ة قَصامرأَ. )]و سر خود را به بـاد داد 
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ــورة زنــی کــه وي را بــه خانــه : و قَص
ه باشند و نگذارند تا بیرون آید بازداشت

: نَخْلَـۀٍ  قَصیرَةٌ من طَوِیلَۀٍ، أي تَمرَةٌ من[
  .]خرمایی از خرمابنی

مـن   . کوفتن جامه: تَقْصیرُ الثوبِ
نمـاز و  [کوتاه کـردن  : رِعو الشَ ةِالصال
سسـتی کـردن در   : فی األمر . ]موي
  . کار

اقْتصـرَ علیـه   . بسنده کردن: اقْتصار
  . ]بدان بسنده کرد[

بازداشتن و بیـرون کشـیدن   : إقْصار
ـ . اختیار از چیزي به ـ نْ عإف عنـه  زْج ت

اگـر نتوانسـتی   [قَصرْت، بال ألف : قلت
از آن بازایسـتادم  : گوییچنان کنی می

ــردم ــایش ک ــه  : . ]و ره ــدن ب درآم
: . کوتــاه کـردن نمــاز : . شـبانگاه 

انّ : حــدیث. زادن بــاال بچگــان کوتــاه
الطویلۀَ قـد تُقْصـرُ، و انّ القَصـیرَةَ قـد     

ــلُ  ــه [تُطی ــاه بچ ــدباال گ ــاي زن بلن   ه
باال گـاه  زاید، و زن کوتاهباال میکوتاه

سـوده  : . ]زایـد هاي بلندباال میبچه
ــاده   ــیش و م ــدان م ــدن دن ــز از ش   ب

  . سالیکالن
ــار ــه  : استقص ــمردن و ب ــر ش مقص

  . کوتاهی نسبت کردن
: ج. بنــدگــردن: تقْصــار و تقْصــارة

  . تَقاصیر
  . ملک روم: قَیصرُ

. . یکـی : قَطْرَة. قطار: ج. باران .قطر
ـ  : . چکیـدن آب و جـز آن  : قَطَرَ ـُـ
  . ل و م. چکانیدن

چکیدن آب: قَطَرانُ الماء .  
ــران ــروف: قَط ــرَ. مع ــرْت البعی : قَطَ

. ]به شتر قطران مالیدم[طَلَیتُه بالقَطرانِ 
. مالیـده شـتر قطـران  : مقْطُور و مقَطْـرَنٌ 

ردوه بالنون الی األصل، و هو القَطـران  
را با آوردن نـون بـه    اسم مفعول دوم[

  . ]اصل خود برگرداندند
ــرَ الشــیء ــرَ : أقْطَ ــه أنْ یقْطُ حــانَ ل

: قُطُـور . ]هنگام چکیدن آن چیـز شـد  [
اشـتر  : بعیرٌ قـاطر . رفتن مایع و جز آن

  . که بول او چکان باشد
  . أقْطار: ج. کرانه: قُطْر

چوبی که از وي بخـور  : قُطْر و قُطُر
  . سازند

پـاي   کنده که بر: . مجمر: مقْطَرَة
  . بندي نهند



    صراح اللغۀ/  740
 

ها که نوعی از جامه: . مس: قطْر
  . آن را قطْرِیۀ خوانند

قُطُـر و  : ج. شـتر  رشـتۀ یک : قطار
  . قُطُرات

  . از خم و جز آن ةچکید: قُطارة
گروه آمدندگروه: تَقاطَرَ القوم .  

  . آماده شدن کارزار را: تقطُّر
عنَـه  طَ. ايانداختن به گوشـه : تَقْطیر

قُطْرَیـه، فتَقَطَّـرَ،    دألْقاه علی أح: فقَطَّرَه
بــه نیــزه زدش و بــه یــک [ي ســقَطَ أ

ــم  ــد، او ه ــویش ســویش افکن ــر پهل ب
: . قطـره چکانیـدن   قطـره : . ]افتاد

النَفاض یقَطِّـرُ  : مثَل. قطار کردن شتر را
  ،القـوم یعنی اذا أنْفَض ،لَبأالج  ـیي فَن

اإلبـلَ فجلَبوهـا للبیــع    زادهـم، قَطَّـرُوا  
خشکسـالی و تنگدسـتی   [قطاراً قطارا 

شتران را قطارقطار براي فـروش گـرد   
از بــیم آنکــه از گرســنگی (آورد مــی

 سـخن ایـن  . فروشندبمیرند آنها را می
که بخواهند به کسـی  گویند را زمانی 

اش را نیکـو  تـا دارایـی  هشدار دهنـد  
کرده و سامان دهد پیش از آنکـه تبـاه   

  . )]دشو

آماده شـدن گیـاه خشـک    : اقْطیرار
  . شدن را

نــام : ینالمــازِ الفُجــاءةَ قَطَــرِي بــنُ
ـ    . مردي م زعـم بعضـهم أنّ أصـل االس

  . مأْخوذ من قَطَرِي النعالِ
سـختی و  : قنْطـر . پل بزرگ: قَنْطَرَة

  . بال
و . یک پوسـت گـاو پـر زر   : قنْطار

هـو  : ل أنّه قـال بج بنُ یروي عن معاذُ
ـ هـو م : و یقال ۀٍیوقا أُتَف و مائألْ و  ۀٌائَ
طْـالً، و غیـر ذلـک    رونَشْعو منـه . ر .
آن هـزار و  : گوید[» القَناطیرُ المقَنْطَرَة«

شصت یا چهل، یـا بـه   (دویست أوقیه 
ــۀ . اســت) زرگــران دوازده درم گفت
دوازده (صــد و بیســت رطــل : گوینــد
ــه ــت) أوقی ــد . اس ــم گوین ــز آن ه . ج

از زر و (اي گاو آکنـده و پـر   پوسته«
  . ]»)سیم

خرما،  دانۀپوستک تنک : قطْمیِر .قطمر
سپید بر پشت دانه که خرمـا از   نقطۀبا 

  .وي روید
ــرٌ  .قمطــر ــاطرٌ و قَمطَرِی ــوم قُم روز : ی
  . سخت
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: . سخت ناخوش شـدن : اقْمطْرار
آوردن نفـس  دتافتن کژدم دم را و گـر 

  . ]زدن براي نیش[خود را 
  .مشک بستن سر: ةقَمطَرَ

آنچـه کتـاب را در   : قمطْر و قمطْرَة
: ج. خنور شکر و نبـات : . وي نهند

  . قَماطرُ
کاویـدن از  : . تک حـوض : قَعر .قعر

ــیخ ــزي : . ل: انْقعــار. ب ــه قعــر چی ب
آشامیدن آنچـه در کاسـه   : . رسیدن

  . به تک رسانیدن: إقْعار. بود
. قـدح مغـاك  : قدح قَعـرانُ ومقَعـرٌ  

  .]گود کاسۀ[کک : قَصعۀ قَعیرَةٌ
: . فروشـدن  ]ژرفـا [به مغ : تَقْعیر

سـخن را از تـه   [لب پیچیدن در سخن 
  . ]گلو گفتن

  . دور درشدن در کاري: تقعر
جمـلٌ  . شگرف: قَعسر و قَعسرِي .قعسر

 ــرِيسشـــتر درشـــت و [ضَـــخْم : قَع
  . ]استوار
ــرَ الرجــلُ .قعصــر نصــرَ ا: اقْع ــی تَقاص ل

آن مــرد کــرنش کــرد و خــم [األرض 
  . ]شد

. در پی کسـی رفـتن  : قَفَرَ ـُـ. قَفْر .قفـر 

آب و بیابان بی: . کک: ارفتقْتقفُّر و ا
الغـر  [کم شدن تـن  : قَفرَ ـَـ. . گیاه
و قَفْـرَةٌ و   و مفازةٌ  أرض . ]شدن
قفارم .نزلْنا ببلـم  : فـالنٍ فبِتْنـا القَفْـرَ   ین

ود آمـدیم  فالن فـر نزدیک بنی[یقْرُونا 
  .مهمان نداشتند ما را ]و

بـه صـحرا   : . خالی شـدن : إقْفار
مـا  : حدیث. خورش شدننان بی. شدن

  چـه تهـی اسـت    [أقْفَرَ بیـت فیـه خَـلٌّ    
سـرکه  ) خورش تنهاناز نا(اي که خانه

   .]در آن است
  . خورشنان نان بی: قَفار
غـالف خرمـاي   : . گیاهی: قَفُّور
  . هنورسید

. بزرگ انـدام : قُفاخرٌ و قُفاخرِي .قفخر
  . النون زائدة. کک: قنْفَخْرٌ
  . دیدارزشت: قَفَنْدر .قفندر

و هو بعد ثالث لیالٍ الی . ماه: قَمر .قمر
آخر الشهر، و قبل الثالث هاللٌ، سـمی  

راً لبـ قَم آن از شـب چهـارم مـاه    [ه یاض
است تا پایان ماه، و سه شـب نخسـت   

آن را ماه نامنـد بـراي   . هالل گویند را
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ـ . . مصغـ: قُمیرٌ. ]اشسپیدي : قَمرَ ـَـ
خیره شدن چشم از بـرق و نگریسـتن   

قَمرَت القرْبـۀُ،  . ]مانند برف[در سپیدي 
و هی شیء یها من القَصیبر کاإلمحراق ت

و آن چنـان  (آب مشک افزون گشت [
درونـی و بیرونـی    ۀیالاست که میان 

  .)]ا آب گیردآن ر
  . به ماهتاب بیرون آمدن: تقمر

شـیر در  [الصـید   بِلَمرَ األسد بطَقَتَ
: . ]شب مهتابی در پی شکار برآمـد 

  . غالب شدن به قمار
گرو چیزي به: قمار، مقامرَة و تَقامر

. گـرو نبرد کـردن بـاهم بـه   : . باختن
فاخَرْته فیـه فغَلَبتـه   : قامرْتُه فقَمرْتُه ـُـ

و ) بندي کـردم شرط(با او گرو نهادم [
  . ]بر او چیره شدم

 قمار برغالب شدن به: قَمرَ ـِـ. قَمر
  . کسی

ود قَمارِيمنسوب به موضعی از : ع
  . هند

رِيو هو منسوب الـی  . معروف :قُم
 جمـع  و قُمـرٌ امـا أنْ یکـونَ    .مرطَیرٍ قُ

 ونَأقْمرَ، مثل أحمرَ و حمر، و اما أنْ یک

ومٍ جمعو ر یرِيٍّ، مثل رومـۀ . قُمرِیقُم :
: ج. ساقُ حـرٍّ : و یقال للمذکّر منه. نث

غص. قَمارِي .  
 ، و سحاب  حمار. سپید: أقْمرُ

: لیلـۀٌ قَمـراء  . ]خر سپید، و ابـر سـپید  [
  . شب روشن

به ماهتاب : . روشن شدن: إقْمار
سرما خوردن خرما پیش از : . شدن

ـ : أقْمـرَ التَمـرُ  . یرسیدگ ـ برَضَ و رَه الب د
خرما را [ جضَنْتُه قبلَ أنْ یالوت حدسفَ

اش سرما زد و پیش از رسیدن شیرینی
  . ]از دست رفت

  . مع. گرکمان: مقَمجِر .قمجر
بعیـرٌُ  . سرکش: . سربزرگ: قَنَور .قنر
 ]شتر سرسخت و بدخوي[ .  

گرد بریـدن  : تیارویر، اقْتوار و اقْتَقْ .قور
ــزي را ــیصِ و  . چی ةُ القَمارــو ــه قُ و من

ــیخ  ــرد از[البِطِّ ــراهن و  برشــهاي گ پی
  .]هندوانه

  . سراي فراخ: ءادار قَور
: منه األقْـورِینَ و األقْورِیـات   یتقلَ

  . بالها و سختیها ]از او دیدم[
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انـدام   ]فراگرفتن[پراگرفتن : اقْوِرار
یا گـرفتن   هم کشیده شدن پوست، در[

  .]هاي بدنماهیچه
رقْومیاناسب باریک: م .  
ــور: ج. پشــته: قــارة : . قــار و قُ

. و هـم رمـاةٌ  . ايقبیله: . خرس ماده
آنهـا  [ أنْصف القـارةَ مـن راماهـا   : مثَل

قـارة انصـاف    قبیلۀبـه  . تیرانداز بودند
 انداختنـد  دادند کسانی که به آنان تیر

 قبیلـۀ ریش که در یکی از جنگهاي ق(
قــاره هــم همــراه آنهــا بــود، از ســوي 

رو به آنان تیراندازي شد، آنگـاه  روبه
چنین گفتند، یعنی سوي دیگـر جنـگ   

قاره، کـاري   قبیلۀکاري کردند همانند 
که کـار ایشـان بـود و در شایسـتگی     

ــدازي  ــی تیران ــان، یعن ــارِي. )]این : الق
  .منسوب الی القارةِ: عبد القارِي .منسـ
  . ویران شدن چاه: نْقیارا

: قـارٍ  يیوم ذ. شتران: . قیر: قار
شـیبان بـر   ظفریافتن بنی ]نبرد و[ روز

  . لشکر عجم
  . شدنچیره: قَهرَ ـَـ. قَهر .قهر

  . ناکام یافتن کسی را: إقهار

ــرَةً،  ــاً قُه ــ يأأخــذْت فالن راراً طاضْ
  .]زور و چیرگی گرفتم فالنی را به[

ــرَي ــ: ، االقَهقَ ــایکی ن وعی از سپس
ایـن نـوع    مبازگشـت : رجعت . رفتن

  . بازگشتنی
  . کک: قَهقار. سنگ سخت: قَهقَرّ

  . معروف: قیر .قیر
نـام  : قَیـار . قیرانـدود کـردن  : تَقْییر

  . شتري
  فصل الکاف

ـ  . کبر .کبر بزرگـی و بـزرگ   : کَبِـرَ ـَـ
  . سالیبزرگ: کَبرَة، ا. شدن

ـ  . کبر و کبرِیـاء  بزرگـی و  : ـکَبـرَ ـُ
: کُبار. بزرگ: کَبِیر و کُبار. بزرگ شدن
  . بس بزرگ

ــد أبویــه ــرَةُ ولَ بتــر کــالن: فــالن ک
  .نث=ج=مفـ. فرزندان است

ــ  ــههـو کُبهم فــی : رُ قومــدهــو أقْع
الـوالء للکُبـرِ، یعنـی    : حـدیث . النسب

او [الــوالء لإلبــنِ دونَ ابــنِ اإلبــنِ    
. ر اسـت تبا پایۀ بربزرگترین قوم خود 

میراثی که با عقـد مـواالت بـه کسـی     
رسد، بـراي پسـر اسـت، نـه پسـر      می

  . ]پسر
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ـ . کُبـرُ قومـه  : هو إکْبِرَّةُ قومـه  = مفـ
  . نث=ج

گیاه کبـر، و  [معروف : مع. کَبر، فار
  . ]رویه طبل یک

. أکابِر و أکْبـرون : ج. تربزرگ: أکْبر
  . بزرگان: مکْبوراء. کُبر: ج. نث: کُبرَي

ي أرثوا المجد کابِراً عـن کـابِرٍ،   تَوا
ــزّ و الشَــ ف رَکَبِیــراً عــن کبیــرٍ فــی الع

ــزرگ از [ بزرگـــی و ســـروري را بـ
  . ]اندبزرگ به ارث برده

: یأکْبـرَ الصـبِ  . بزرگ داشتن: إکْبار
از بـزرگ  کنایـه  [تَغَوطَ، و هو کنایـۀٌ  

  . ]پی کردکودك پی: شدن
بزرگـی  بزرگ شمردن، و بـه : تَکْبیر

  . فت کردنص
بزرگـی نمـودن از   : تکبر و استکبار

  . کشی کردنخود و گردن
أعزُّ مـن الکبریـت   . گوگرد: کبرِیت

 وقِاألنــُ أعزُّ من بیضِ : األحمرِ، کقولهم
 :ماننــد ،تــر از گــوگرد ســرخکمیــاب[

ـ ذَ. ]سـپید  شترانتر از کمیاب ه ب :
  . زر خالص

هو : و یقال. کک: کَتَر. کوهان: کتْر .کتر

: گوینـد [السـنام بـه    ناء کالقُبـۀ، شُـبه  بِ
ساختمانی است مانند گنبد که کوهـان  

  . ]به آن مانند شده است
ـ   .کثر بسـیاري و بسـیار   : کَثْرَة کَثُـرَ ـُـ

  . شدن
: . چیره شدن بـه بسـیاري  : الکُثْر

ي أالکُثْـرِ  علی القُلِّ و  هللاِ الحمد. بسیار
به بسیار و اندك [علی القلیل و الکثیر 

  . ]خدا را سپاس
. نبـرد کـردن بـه بسـیاري    : مکاثَرَة

غَلَبنـاهم بـالکَثْرَة   : کاثَرْناهم فکَثَرْنـاهم 
به فزونی با آنها درافتـادیم و برآنهـا   [

  . ]چیره شدیم
: اسـتکثار . بسیار مال شـدن : إکْثار

ــا  : . کــک ــردن درخــت خرم ــر ک ب
  . ]شکوفه دادن[

. ]فـراوان  راشـم [کَثیـر  : عدد کـاثرٌ 
  . کثیر: کُثار

  . بسیاري نمودن: تکثُّر
که چیزیش نمانـده  آن: مکْثُور علیه

  . باشد و بر وي حقوق بسیار شده
ــوثَر ــرد بســیارخیر: کَ ــرد : . م گ

گرد و [کثُر : تَکَوثَرَ الغُبار: و منه. بسیار
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ــد   ــیار ش ــاك بس ــویی در : . ]خ ج
  .بر درخت خرما: کَثَر. بهشت

ـ  . کَـدر  .کدر تیرگـی و تیـره   : کَـدر ـَـ
ـ . کُدورة. شدن کَـدر و  . کـک : کدر ـُـ

مثل فَخَذ و فَخْذکَد ،تیره: ر .  
تیـره  : تکـدر . تیـره کـردن  : تَکْدیر

  . شدن
  . که تیرگی داردآن: أکْدر

رِينوعی از سنگخوار: کُد .  
اي است در فـرایض  مسئله: أکْدرِیۀ

 ]زا[که شوي و مادر و جـد و خـواهر   
  . مادر و پدري مانده باشد

راءیشیر و خرما: کُد .  
درخـت بـن و   [درختی  ةشیر: کُنْدر
: . باالي درشـت کوتاه:  .]کُلْخُنْگ
  .کک: کُنادر. درشت ةخرگور
رجوان گرداندام استوارخلقت: کُد .  

: . شــتاب شـــدن بـــه: انْکــدار 
  . فروریختن

 تاذا دام: تَکادرت العینُ فی الشیء
  .]چشم به آن چیز خیره ماند[رُ الیه ظَالنَ

رسن کـه بـر درخـت بـه او     : کَرّ .کرر

: . أکْـرار : ج. رسن پاالن: . برآیند
  . کُرُور: ج. رسن بادبان

: کَرَّتـانِ . کَـرّات : ج. بـار یـک : کَرَّة
پشـکل،  [ پشک: کُرَّة. بامداد و شبانگاه

  . ]سرگین
  . أکْرار: ج. خواربار پیمانۀ: کُرّ

. اسب جنـگ و حملـه  : مکَرٌّ فرس
  . جاي حرب: مکَرّ

ــرارِ ــرَزةٌ تُ: کَ ــذُؤَخَ ــا ن خِّ ــاء به س
یا کَرارِ کُرِّیـه  : تقول الساحرةُ. األعراب

اي و خرمهـره کـه زنـان    شیشـه  نۀدا[
ــازند  ــون سـ ــدان افسـ ــازي بـ زن . تـ

عشق، بـازش   ةاي مهر: افسونگر گوید
عشق، او را بیفکن،  ةو اي مهر(گردان 

آورد شــادش ســاز، و اگــر اگــر روي 
  . )]پشت کرد آسیبش زن

ــرَة رْکجمعــی از مــردم: ک . : ــام ن
رحــی زورِ البعیــر، و هــی : . مــردي

پـنجم سـپل   : إحدي الثَفنـات الخَمـس  
سـینۀ  شتر، و آن گردي سـخت میـان   

  . اوست
ــرّ  ـ [کَـ ــ ــرَّ ـُـ ــتن و : ]کـ بازگشـ

  .ل و م. بازگردانیدن
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کرده، و بهآواز گلوي خ: کَرِیر کَرَّ ــِ
  . آواز کردن آن

. بارها برگردانیـدن : تَکْریر و تَکرار
م، و تَفْعـالٌ مصـدر،   تفْعالٌ اس. ا: تکرار

  .عمروعن أبی
در کـارش دو دلـه   [تَـردد  : تَکَرْکَرَ

  . ]شد
گردانیدن بـاد  : . خندیدن: کَرْکَرَة

دور : . بانگ کردن مرغ را: . ابر را
ـ  . کردن او را از [تـه  عفَد: یکَرْکَرْتُـه عنِّ

  . ]خود بازگردانده و دور ساختم
  . گشنیز: مع: کُزْبرَة .کزبر
پر : . شکستن: ]کَسرَ ـِـ[کَسر  .کسر

. نفراهم آوردن مرغ وقت فـرود آمـد  
  .عقاب: کاسر

  . شدنشکسته: انْکسار و تکسر
  . بسیار شکستن: تَکْسیر
ــر ســقۀ: ک ــه ش ــرودین خیم : . ف

. ر وي گوشت کـم باشـد  استخوان که ب
استخوان بازو از جانـب  : . کُسور: ج

و . آرنج، و او را کسر قبیح نیـز گوینـد  
 کلمـۀ سـه  [الفتح فی هؤالء الثَالثَۀِ لغۀٌ 

  . ]اندپیشین را کَسر نیز گفته
دامــن بــهدامــن همســایۀ: مکاســرَة

  . پیوستهخیمه
. کسر: ج. اي از شکستهپاره: کسرَة

  . و قطَعمثل قطْعۀ 
. چوب سـخت : ود صلْب المکْسرِع

برِ فالن طَیکْسستوده به آزمودن: الم .  
زمین با بلندي و : أرض ذات کُسورٍ

  . پستی
کـان  : کَسـرات و هـزَرات   رجل ذو

مـردي کـه در هـر    [یغْبنُ فی کلّ شیء 
  . ]کاري زیان بیند

: کَسـیر . ریـزه هیـزم : کُسار الحطَبِ
  . شکسته

مثل مرْضَـی و  . جمع کَسیر: کَسرَي
ــریض م . :  ــرْس ــاهان فُ ــب پادش لق

و هـو معـرَّب   . کک: کسرَي. ]ایرانیان[
رَوخُس . ـرِيسو ک رَوِيسـ : ک : ج. منسـ

ــه    ــاس، و قیاس ــالف القی ــرَةٌ، بخ أکاس
  . کسرَونََ، مثل عیسونَ و موسونَ

ـ  [کَشْر  .کشر دنـدان سـپید   : ]کَشَـرَ ـِـ
کَشَرَ . تبسم کردن مردم: . کردن شتر

افْتَـرَّ، و ابتَسـم، کـلُّ     الرجلُ، و انْکَلَّ، و
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دذلک تَبآن مرد خندید [ نانُو منه األس
  . ]و دندانهایش آشکار شد

:  .کمـان  گوشـۀ چوبک : کُظْر .کظـر 
میـان دو اسـتخوان   [میان چنبر گـردن  

  . ]ترقوه
  . شدن کوهان شتربزرگ: إکْعار .کعر
  . کَناعرُ: ج. شتر بزرگ: نْعرَةکَ
و هـو شـیء   . گنـدم  کفـۀ : کُعبرَة .کعبر

یخرُج من الطعام اذا نُقِّی غلیظُ الـرأْسِ  
ر یتــه ســم ظــامِ س العؤُمجتمــع، و من

با سر سـفت و  آن چیزي است [الکَعابر 
کـه  ) سـاق گنـدم   ةبند نـایژ (مانند  گره

هـاي خـوراکی   هنگام پاك کردن دانـه 
  دور ریختــه  ) نــد گنــدم و جــو   مان(

از آن اســـت کـــه ســـر . شـــودمـــی
ــتخوانها ــزرگاســ ــابر  ي بــ   را کعــ

  . ]اندنامیده
  . پاره کردن به شمشیر: کَعبرَة

ــر .کفــر ـــ. کُفْ ــرَ ـُ : . ناگرویــدن: کَفَ
  .کک: کُفُور و کُفْران. پاسی کردنناس

ـ کَفَرَ . کَفْر . قَرْیـۀ : . پوشـیدن : ـِـ
همـا قَرْیتـانِ   : تعقـاب  کَفْرُ کَفْرُ تُوثَی و

: حـــدیث. منســوبتان الــی رجلــینِ   

 ي قَرْیۀًأفْراً، فْراً کَمنها کَ جکم الرومیخْرِ
رومیـان شـما را   [قَرْیۀً من قُرَي الشام 

شهر به شهر از شـهرهاي شـام بیـرون    
. تـاریکی شـب  : . گـور : . ]رانند

  . کک: کفْر
. کشـاورز : . شـب تاریـک  : کافر

: . دریـا : . جـوي : . کـک : کَفّار
. که جامه باالي زره پوشـیده باشـد  آن
 :مـؤمن   . ناگرونده و هـو ضـد . :

مثـل  . کُفّار، کَفَرَة و کفـار : ج. ناسپاس
  . کَوافر: ج. نث: کافرَة. جائع و جِیاع

  . خاکستر زیر خاك پوشیده: مکْفُور
  . پوشیدهمرد سالح: متکفِّر
 ال .کـافر خوانـدن کسـی را   : إکْفار

ــۀ،   ــلِ القبلَ ــن أه ــرْ أحــداً م ي ال أتُکْف
ــر    ــی الکُفْ ــبهم ال ــیچ[تَنْس ــس از ه ک

و کـافر   مسلمانان را به کُفْر نسبت مده
  . ]مخوان

: . نمودن کسـی را فروتنی: تَکْفیر
: . دست بر سینه نهادن پـیش کسـی  

ناچیز : . سوگند و جز آن دادن ةکفّار
ـ : . ا: کَفّـارة . کردن گنـاه را  وب منس

  .کردن به کفر
. درخت شکوفۀ: . معروف: کافُور
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آن : گوینـد [و یقال هـو غـالف زهـر    
: . کک: کُفُرَّي. ]پوشش شکوفه است

  . نام مردي
  . کَفرات: ج. کوه بزرگ: کَفر

: . روي تـرش کـردن  : إکْفهرار .کفهر
  . رنگ شدن رويتیره

ابـر سـیاه   : . رويتـرش : مکْفَهِرٌّ
  . توبرتو

  . کَمرٌ: ج. سر نره: رَةکَم .کمر
  . بریده سر نره: مکْمور
  . نره بزرگ سر: کمرَّي

. غلبه کـردن بـه بزرگـی نـره    : کَمر
  . غَلَبته بعظَمِ الکَمرَةِ: کامرْتُه فکَمرْتُه ـُـ

: قَمطَـرَة . نوعی از رفتـار : کَمتَرَة .کمتر
  . کک

کُمتُر و کُماتر، مثل کُنْـدر و کُنـادر،   
بم التبـاال و سـخت و   مـرد کوتـاه  [د

  . ]ستبر
: کُمثْـراة . ]گالبی[امرود : کُمثْرَي .کمثر
  . یکی

. افزونی: . گشتن: کار ـُـ. کَور .کـور 
 :  ــدن آن ــتار و پیچی ــیچ دس : . پ

لفـالن  . اشتر و گاو بسـیار : . شتافتن
   نعـوذ بـاهللا مـن    . من اإلبـلِ و البقـر

ور، الحصـان بعـد   النُقْي من أرِ بعد الکَو
فالنـی  [الکمال، أو من القلّۀ بعد الکثرة 

بـریم  پناه می. شتر و گاو فراوانی دارد
  . ]به خداوند از کاهش پس از فزونی

: ج. پــاالن بــا ســاختگی آن: کُــور
: . آهنگـري  ةکور: . أکْوار و کیرانٌ

  .زنبور خانۀ
  . کُور: ج. شهرستان و ناحیه: کُورة

  . انگبین با موم :لحکُوارةُ النَ
جامـه   بقچـۀ [جامه ة پشتوار: کارة

  .]که بر پشت برند
یچیــدن پگــرد کــردن و در: تَکْــویر

ي أطَعنَه فکَـوره،  . انداختن: . چیزي
ــاه  ــه[ألْق ــداختشب ــزه زد و ان : . ]نی

یکَـور اللیـلَ علـی    «آیه. زیادت کردن
ویرُ اللیلِ علی النهار کْتَ: و یقال. »النهارِ
اهتَغْشتُه ایـ «آیه. ی  .»س کُـورت ماذا الشَ

: و قـال قتـادةُ  . غُـورت : عباس قال ابن
کُـورت  : قـال أبوعبیـدة  . ذهب ضَوءها

شب «[مثلَ تکویر العمامۀُ تُلَف فَتُمحی 
افکنـدن  : گویند. »افکندمیروز را بر 

شب بر روز همان پوشانیدن شب است 
فـروغ  آنگاه که خورشـید را  «. روز را
. فـرو بـرده شـود   : عبـاس ابـن . »گیرند
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ماننـد   :ابوعبیـدة . فروغ گرددبی: قتاده
بستن دستار یعنی درهم پیچیده شود و 

: . دستار پیچیـدن : . ]ناپدید گردد
  . پوشانیدن: . رنگ گردانیدن

دامن به کمـر  [درچیده شدن : تکور
ــاري  ــراي ک ــادن: . ]زدن ب : . افت

  . چکیدن
  . اشتن اسب در دویدندم برد: اکْتیار

: مکْـور . مرد نـاکس : رجلٌ مکْوري
  . کک
ـ  . کَهر .کهر : . برآمـدن روز : کَهـرَ ـَـ

ابـر   :کَنَهـور . بانگ برزدن و قهرکـردن 
  .بزرگ

  .نام کوهی: . آهنگري دمۀ: کیر .کیر
  فصل المیم

  . مئَرٌ: ج. کینه و دشمنی: مئْرَة .مأر
  . دندشمنی کر: مأْر و ماءرة

  . مفاخرت کردن: مماءرة
  . کار سخت: مئرٌ أمرٌ

جمـاع  : . کشـش : ]متَرَ ـُـ[متْر  .متر
  . بریدن: . ختنااند: . کردن
ما به . خرد: . گران لشکر: مجر .مجر
 ،خـرد اسـت  بی[ي عقلٌ أ[ . :  بیـع

  .ستور در شکم بچۀ
. شطَو هو الع. تشنگی :نَجر=  مجر

عـرب تبـدل النـون مـن     ال: السکیت ابن
  ،لْوالـد تُهـا  ي أالمیم، مثل نَخَجتخَجم

  تازیـان مـیم را بـه نـون بـدل      : گوید[
ــی ــد مـ ــد، ماننـ دول را در آب : کننـ

گرانبــاري : . ]جنبانـدم تـا پــر شـود   
  . گوسفند از بچه در شکم

گرانبارشدن سـتور از بچـه   : إمجار
: ممجِرٌ و مجـرَةٌ  .چنانکه نتواند خاست

  .نع
شـکافتن  : مخَرَ ـَـ. مخْر و مخُور .رمخ

. کشـــتی آب را و بانـــگ کـــردن آن
ــواخرَ فیــه«آیــه ــه أ، »م ــوارِي فی ي ج

. ])دریــا( »شــکافندگان آب در آن«[
 :بر زمین آب رها کردن .خْرٍبم نات :

  . ابرهاي بهاري
  . برابر باد ایستادن: استمخار
ــار ــزي  : امتخ ــر چی ــدن از ه بگزی

  .نیکوي آن را
  . گزیده: مُخْرَة

  .مرد دراز: یمخُور. خرابات: ماخُور
. مـدر : ج. دیـه :  .کلوخ: مدرة .مدر
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. اهل دیـه و صـحرا  : رو الوبأهلُ المدرِ 
 : نام دیهی به یمـن .  رِيـدفـالنٌ الم 
  .]نام مردي[

ها که سنانش اسـتخوان  نیزه: مدرِیۀ
  . باشد

ه بالمـدر  تحأصلَ: مدرت الحوض ـُـ
انـدود کـرده و ســامان   را گـل  آبگیـر [

  . ]دادم
ـ : مثَل. نام مردي بخیل: مادر لُ أبخَ
و او (ر تـر از مـاد  چشمتنگ[ من مادرٍ

مردي بود از هالل بن عـامر کـه یـک    
سـیراب   آبگیريبار شترانش را از آب 

 آبگیـر انـدك آب آن   ةماندکرد و پس
را پر از کلـوخ   آبگیررا آلود، و سپس 

اش کــرد تــا مبــادا دیگــران از پلیــدي
  .)]بنوشند

  . جاي کلوخ گرفتن: ممدرة
رــد ــرد[: أم ــده، و  ]م ــاه برآم تهیگ

  کفتــار  : . حاجتگــاه بسیارشــونده 
  . رنگتیره
  . شدن بیضهگَنده : مذر ـَـ. مذَر .مذر

: أمذَر. معده تباه شدن: . م: إمذار
خبیـث  : . به حاجتگاه بسیارشـونده 

  . کک: تمذُّر. شدننفس 

رَّقَـت  فَتَ: اطَّرَقَت إبلُه شَذَر مَذَر، تبع
  . ]شترانش پراکنده شدند[

و فـی  . شدن شـیر بریده: امذقْرار .مذقر
  اب حینَ قتلتْه الخـوارجحدیث ابن خب

فسالَ دمـه فـی المـاء    : رٍهنَ علی شاطئِ
آمـده  [اخْتلطَ بالمـاء   ي ماأامذَقَرَّ،  فما

انی که خوارج ابـن خبـاب را   است زم
در کنار جویباري کشـتند، خـونش در   

  . ]آب ریخت ولی با آن آمیخته نشد
ــرّ .مــرر ــرار: ج. تلــخ: م أم . : ــدر   پ

ــیمقبیلــه ــنُ . اي از تم موضــعی : بطْ
  . نزدیک مکّه

  . تلخی و تلخ شدن: مرَّ ـَـ. مرارة
  . درویشی و پیري: أمرّانِ

اي کـه در  تلخـه : مارورة و مرَیـراء 
  . گندم باشد

و هـو  . اي از قـریش پدر قبیله: مرَّة
 ُکَ بنبع . :س  پدر قبیلهاي از قَـی

ـ  بـنُ  و هو . عیالنَ عـرَّةَ أبـو  . فوم: 
  . کنیت ابلیس

ــرِّي ــه : م ــان و  [آبکام ــنی ن چاش
مـردم  [و عند العامۀ مخفَّـف  . ]خوراك

  . ]آن را مرِي گویند
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ـ  . نـد  کل: . رسن: مرار : مـرَّ ـُـ
از کنــارش [مـرَّ بــه و علیـه   . گذشـتن 
  . کک. مرُور. رفتن: . ]گذشت
: مرّ، مرار و مرّات: ج. یک بار: مرَّة

  . بارها
  . و هو حجرٌ. رخام: مرْمرْ

مرْمـارة و  . جنبیدن از نشاط: تَمرْمر
اندام و جنبـان  زن نرم و نازك: مرْمورة

  . از نشاط
یکـی از طبـایع   (صفرا [زهره : مرَّة

  . تیزي خرد: . قوت: . )]چهارگانه
رسن : . مرد توانا و با زهره: مرِیر

  .مرائر: ج. تافتهدراز سخت
که زردي بـر وي غالـب   آن: ممرُور

  . باشد
  . عزیمت و آهنگ: مرِیر و مرِیرَة

 ةرود[روده تلـخ : . تـر تلـخ : أمرّ
دیـدم از  : ینَیت منـه األمـرَّ  قلَ. ]بزرگ

  . وي سختیها و تلخیها
نام مردي از طَـی کـه خـط    : مرامرٌ

نبشــتن او بیــرون آورده اســت و ایــن 
هشت کلمه که ابجد هوز است نامهـاي  

فرزندان اوست و ایشـان را آل مرامـر   
  . گویند

: استَمرَّ مرِیرُه. استوار شدن: استمرار
اسه  تحکمزْمعزم و آهنگش استوار [ع

  . رفتن پیوسته: . ]تگش
  . گذشتن و جاي گذشتن: ممرّ

. ل و م. کردنشدن و تلختلخ: إمرار
 : سخت تافتن رسـن را . :  سـخن

مـا  : ما أمرَّ فالنٌ و ما أحلَی. تلخ گفتن
فالنی نه تلخ گفت [قال مرّاً و ال حلْواً 

کاویـدن و  : و ممـارة  . ]و نه شیرین
  . او را درپیچیدن به کسی تا افکند

کـارتر از  محکم: فالن أمرُّ عقْداً منه
  . اوست

  . تلخ کردن: تَمریر
و هو فُعال سنذکره فـی  . رمح: مرّان

  . النونباب
  . أمازِر: ج. دلسخت: مزِیر .مزر

  . دل شدنسخت: مزُر ـُـ. مزارة
ـ ذَ. بگنی ارزن: مزْر أبوعبیـد أنّ   رَکَ

البِتْع نَبِیذُ : بِذَةَ فقالاألنْ سرَابنَ عمرَ قد فَ
العسلِ، و الجِعۀُ نبیذُ الشَعیر، و المزْر من 

ر، و الخَمرُ مـن  مالذُرة، و السکَرُ من التَ
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العنَب، و السکُرْکَۀُ خَمرُ الحبشَۀ، و هـی  
     ـقُرْقَعة أیضـاً، و یقـال لهـا السمن الذُر

  را هـا   بـاده عمـر  گویـد کـه ابـن   [أیضاً 
 انگبـین  ةبـاد بِتْـع  : برشـمرد ونـه  گاین

، مـزر  )و رازك(جـو   ةبـاد است، جِعـۀ  
خرما، خمر انگـور   ةبادذرت، سکَر  ةباد

مردم حبشـه، و آن نیـز    ةبادو سکرکۀ 
ــز   ــقرقع نی ــه آن س ــت و ب از ذرت اس

  . مرد گول: . .]گویند
  . جهت چاشنیآشامیدن به: مزْر

  . اندك آشامیدن شراب: تمزُّز
ــر ــرَةُ .مش ــین و : األرض مشْ روي زم

  . نبات آن
: . گیـاه رویانیـدن زمـین   : إمشار

ــاق    ــرون آوردن ط ــاخ بی ــرگ و ش ب
درختان بـزرگ  [تَمشیرُ العضاه . ]تاك[

  . جدا کردن: تَمشیر .کک: ]و خاردار
لطیفۀٌ، وهی أمارةُ : أُذُنٌ حشْرَةٌ مشْرَةٌ

گوشـهایی  [سان نْو الثَرْوة فی اإل ۀِمعالنَ
برخـورداري   نشانۀ ، کهیباباریک و ز

  .]و دارایی است در انسان
شـهري  :  .نث=مذ. شهر: مصرُ .مصر

: ج. حــد میــان دو چیــز: . معــروف
رَي الـدار بمصـورِها،   اشْتَ: یقال. أمصار

خانـــه را بـــا آنچـــه [ودها دي بحـــأ
: المصـرانِ . ]گرداگرد آن اسـت خریـد  

  .کوفه و بصره
مثــل . صــرانم: ج. روده: مصــیر

قـال  . مصـارِین : جـج . رغیف و رغْفان
مصیرٌ علی مفْعلٌ من صار الیـه  : بعضهم

الطعام، و انّما قالوا مصرانٌ کما قالوا فی 
جمع مسیلِ الماء مسالنٌ، شبهوا مفْعـالً  

مصـیر بـر   : انـد برخی هم گفتـه [بفَعیلٍ 
ــت از ــل اس فْعــه او : وزن م ــوراك ب خ

هـم مصـران گفتنـد    جمع آن را . رسید
 آبـراه گـذر  (گونه که جمع مسیل همان
ــی وزن ) ســیل ــد، یعن را مســالن گفتن

 .]به وزن فعیل همانند ساختند امفْعل ر
  . خرماي تباه: أْرةِمصرانُ الفَ
ـ  [مصر  بـه سرانگشـتان   : ]مصـرَ ـُـ
دوشیدن آنچه در پسـتان  : . دوشیدن

  . باشد از شیر
  . یدنباقی شیر را دوش: تمصر

ــور صــاده: م ــه م ــز و ناق ــه ب   اي ک
هو مـن  : قال األصمعی. شیر باشداندك
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و مثلهـا  : قال. أْنالمعز خاصۀً دونَ الضَ
من الضأْن الجـدود، و جمعهـا مصـائرُ،    

صمثل قَلوصِ و قَالئ . سبـدو قال الع :
: اصـمعی [جمعها مصار، مثـل قـالصٍ   

، و مصور تنها بز را گوینـد، نـه مـیش   
ــدك ــیش ان ــد م ــدود گوین ــیر را ج . ش

  . ]داندعدبس جمع آن را مصار می
  . بزشیر شدن مادهاندك: تَمصیر

جدود و  نَعجۀٌ ماصرُ و لَجبۀٌ و: یقال
  . شیرمیش اندك: عزُوز، کلّها بمعنًی

-سـد، مـرز، راه  [الحـاجز  : الماصر

  .]بندان
 ـدکما یقال م ،رَ األمصارصنَ فالن م

  . ]فالنی شهرها ساخت[المدن 
ـ . مضُور .مضر گزشـدن  زبـان : مضَرَ ـُـ
  . گزشیر ترش زبان: ماضر. شیر

  . طعام از شیر ترش: مضیرَة
بن نزار  و هو مضَرُ. نام مردي: مضَرُ

   ضَـرُ الحـ و انّما قیـل لـه م راء و قیـل  م
فـی     ألخ ـیطیه ربیعۀُ الفـرسِ ألنّـه أُع

 حـدیث . و أخاه الخیلَالمیراث الذهب :
کـأنَّ أصـله   . مضَرُ مضَّرَها اهللاُ فی النـار 

 ـه اللضْر اللبنِ، و هو قَرْصسـانَ و  من م

ــه لــه  ذْیدلیــل نامگــذاري مضــر و [ح
برادرش به دو نـام بـاال آن اسـت کـه     

رسید و  زرهنگام تقسیم میراث، به او 
خداوند مضـر  . به برادرش گروه اسبان

آن  ریشـۀ گـویی  . را در آتش سوزاند
گـز  از ترش شدن شیر است، یعنی زبان

  .]شدن و سوزاندن آن
ي أتبـع،   ،ذهب دمه خضْـراً مضْـراً  

ــدراً ــال أیضــاً. ه ــراً : و یق ــراً بِضْ خضْ
 .و بـه رایگـان رفـت    خونش تباه شد[

  . ]اندباء نیز گفتهبا کلمه را 
خویشتن به مضَـریان ماننـد   : تمضُّر

  . کردن
  . أمطار: ج. انبار: مطَر .مطر

. کک: إمطار. باریدن: مطَرَ ـُـ. مطْر
  . ل و م. و بارانیدن

ــر ــور و تمطُّ ــر و مطُ در زمــین : مطْ
ذَهـب  . شتاب رفتن اسب به: . بشدن

رِي مطَرَ به البعیرُ فال أدشتر رفـت  [ن م
  . ]دانم که بردشو نمی

  . باران خواستن: استمطار
ران کــه در بــا  [بــارانی : ممطَــر

  . ]پوشند
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  . نع: معرٌ. افتادن موي: معرَ ـَـ. معر .معر
ــر عــم: أم ــرد ک ــويم   جــاي : . م

  زمـین  [أرض معـرَةٌ  : و منـه . نبـات کم
  . ]گیاهکم

برگشـتن  : . افتـادن مـوي  : تمعر
  . رنگ روي

  . درویش شدن: إمعار
ــر ــرَة .مغ ــرخ: مغَْ ــل س گ . : ــاران ب

  . سودمند
ـ مـرد سـرخ  : رأمغَ اسـب  : . ويم
  . أشقر

بیرون آمدن شیر با خـون از  : إمغار
مـیش  : ممغار. پستان گوسفند به علتی
  . که او را این عادت باشد

  . شتاب رفتنبه: مغَرَ ـَـ. مغْر
  . چیزي تلخ و صبر: مقِْرٌ .مقر

مقَرَ عنُقَه، عـن  . کوفتن: مقَرَ ـُـ. مقْر
گردنش را کوفـت  : گوید[یت السکابن
  .]شکستو 

. کک: إمقار. تلخ شدن: مقرَ ـَـ. مقَر
 ماهی: سمک ممقُور. و ترش شدن شیر

  . شور
ـ [مکْــر  .مکــر حیلــه و : ]مکَــرَ ـُــ

. نع: ماکر و مکّار. بدسگالیدن و فریفتن

 ]کْرَةکُور: ج. یدرخت: ]و مراخُ . مف
. ]آن درخـت اسـت   ةمیو[ثمرُه : المکْرِ
 :ل سرخکَـرَه  . کـردن رنـگ   به گم

آن را با گـل  [خَضَبه فاخْتضب : فامتکرَ
رنـگ کـرد، آن هـم    ) گل اُخـرا (سرخ 
  .]رنگ شدسرخ

  . ساق گرداندامزن آکنده: ممکُورة
ـ  . . موج: . راه: مور .مور : مـار ـُـ

موج : . نادیدن: . جنبیدن و گشتن
قال . »تَمور السماء موراً یوم«آیه. زدن

: و قال أبوعبیدة. تَموج موجاً: كالضحا
مار الـدم علـی   . و األخفش مثلَه. تَکَفَّأُ

: المـائرات . وجه األرض، و أماره غیره
 روزي که آسمان به جنبشـی  «[الدماء

بــه مــوجی : ضــحاك. »ســخت بلــرزد
: و اخفـش  ابوعبیده. هم شود سخت در

بـر زمـین روان    نخـو . د و بخرامدبخز
بـر زمـین روان    خونش را دیگري. شد

   .]خونها. ساخت
  . درازگوش ریختۀپشم : موارة
: . کک: یارانْم. ریختن پشم: تمور
بـه چـپ و راسـت در افتـادن     [ناویدن 

 بـاد بـا  : مور. ]موي در رفتن یا در باد
  . گرد
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پشـم  سـنگخوار نـرم  : قَطاة المارِیۀُ
  . تابان

رْجِسس اي عجم استاز نامه: مار .
اي اسـت   مار کلمه[کک : یسمار سرْجِ

سریانی بـه معنـاي آقـا و سـرور کـه      
ــار     ــه ک ــان ب ــراي قدیس ــیحیان ب مس

سـرجس و سـرجیس هـم دو    . برنـد  می
  .]نامند
  . کابین و کابین کردن: مهرَ ـَـ .مهر

کالممهورةِ إحدي : مثَل. کک: إمهار
مانند زنی که کابینش یکـی  [خََدمتَیها 

زنـی کـه از   (شد هاي او برنجناز پاي
سر نادانی آنچه از آن اوست کـابینش  

  . )]شد
  . زن آزاد: مهِیرَة
  . استادي و استادي کردن: مهارة

إبـلٌ  . ايپدر قبیلـه : دانَیح مهرَةُ بنُ
  . منسوب به وي: مهرِیۀٌ

عظْـــم فـــی زور الفـــرس : مهـــر
: . ]اسـب  سینۀباالي استخوانی در [

. ، مهـار و مهـارة  أمهـار : ج. اسب کـره 
فرس . مهرٌ و مهرات: ج. کره ماده: مهرَة
  . اسب باکره: ممهِرٌ

مـا  . کـک : میـر [خواربـار  : میـرَة  .میر
نه دارایـی بـود او   : میرٌ عنده خیرٌ و ال

  .]را نه توشه
ــر یــ: م ــار ـِ ــار آوردن: ـم . خوارب

خَـرَج فـالنٌ یمیـرُ    : یقـال [کک : امتیار
رفت تا توشـه  : ه، و خَرَج یمتار لهمأهلَ

 .]اش را فراهم کنـد و نیازهاي خانواده
میـار، مثـل   : ج. آرنـده  خواربـار : مائر

  . کُفّار، و میارة، مثل رجالَۀ
  فصل النون 

به همـزه  : . برداشتن: نَبرَ ـِـ. نَبر .نبر
   .کردن حرف را

آواز برداشــتن : . همــزه: نَبــرَة
  . سرودگوي

کرمی که پوست شتر به رفـتن  : نبر
 .]مانند کنه یا خـرمگس [ وي ورم کند

. جاي غله ریخـتن : . نبار و أنْبار: ج
نـام  : أنْبار. مثل نقْسٍ و أنْقاس. أنْبار: ج

  . شهري
 دسـتش تـاول  [فَّطَت نَتَ: انْتَبرَت یده

  . ]زد و پینه بست
قت و سر نره مالیدن به: ]نَتَرَ ـُـ[نَتْر  .نتر

: حـدیث . درشـتی بول و کشیدن آن بـه 
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     یعنـی بعـد ،نْتُرْ ذَکَرَه ثَـالثَ نَتَـراتفلْی
، پیشـاب کـردن  پـس از  ) مـرد ([البول 

خــود را بگیــرد و  ةبایــد ســه بــار نــر
  .]بکشد
سـخت  [نیزه ربـوده زدن  : نٌ نَتْرٌعطَ

کمان کـه زه را  : قَوس ناترَةٌ. ]نیزه زدن
  . پاره کند از سختی

ـ نَت[نَتَر  تبـاه شـدن و ضـایع    : ]رَ ـَـ
  . شدن کار

: . پراکنده و پراکندن: نَثَرَ ـُـ. نَثْر .نثر
انداختن زره از تـن  : . بینی افشاندن

  . مرد
مرواریــد [در منَثَّــرٌ، شــدد للکثــرة 

  . ]بسیار افشان
آنچه بریـزد از  : نُثار. پراکندنی: نثار

  . هر چیزي
ــتنثار ثــار و اسنبینــی افشــاند: انْت .

هنگـامی  [ت فـانْثُرْ  اذا استَنْشَـقْ : حدیث
که با دم خود آب به بینی کشـیدي آن  

  . ]را بیفشان
. سـتور و سـرفیدن او  عطسـۀ  : نَثْرَة
 :  سـبیل [گشادگی میان دو بـروت[ 

نزدیـک   ةنام دو ستار: . مردم و شیر
. به یکدیگر از منازل ماه در برج أسـد 

 :کک: نَثْلَۀ. فراخ ةزر .  
خون آوردن بـه زدن نیـزه از    :إنْثار

  . کسی
: . چوب تراشیدن: نَجرَ ـُـ. نَجر .نجر

: . گرم کردن آب بـه سـنگ تفسـان   
ــدن  ــخت ران ــرٌ . س نْجــل م ــرد : رج   م

ــده ســخت ــل و : . ]شــتران[رانن اص
  . زمین مکه و مدینه: . حسب و گونه

سنگ تفسـان کـه آب بـدو    : منْجرَة
  .گرم کنند
  . به سنگ کردهآب گرم: نَجِیرَة
: مثَل. لون: . اصل و حسب: نُِجار

ي فیـه کـلّ لـونٍ    أها،  إبلٍ  نُِجارِکلُّ 
و ایــن در حــق کســی . مــن األخــالق

خـوي کـه بـه یـک رأي نباشـد      متلون
  . استعمال کنند

ــرانُ ــام شــهري از یمــن: نَج : . ن
: . در بـر وي گـردد   پاشنۀچوبی که 
  . مرد تشنه

تشنه شدن تشنگی و : نَجِرَ ـَـ. نَجر
هاي گنـدم  دانه[شتر از خوردن حبوب 
و منـه شَـهرُ   . ]و جو و سبوس و ذرت

وقـت  ماهی که در گرما آیـد بـه  : ناجِرٍ
  . تشنگی شتر
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ـ . نَحر .نحر : . شـتر کشـتن  : نَحرَ ـَـ
بریدن سینه و بر سینه زدن و در سـینه  

منْحـر  . سـینه پـیش : و منْحر . شدن
  . اول روز: رِالنها . جايقربان: أیضاً

و مـن  . شـتران  ةبسیارکشند: منْحار
ــرب ــالم الع ــا : ک ــار بوائکَه ــه لَمنْح : انّ

ـ یقـال ل . بسیارکشنده شتران فربه را ن م
ــ وصیف ــالج ــردن و [ود ب در نشــان ک

  . ]دستی گویند ستودن کسی به گشاده
ــرَة ــاه، و  : نَحی ــین روز از م بازپس

  . ]نَواحر: ج[بازپسین شب از وي 
حنیکوداننده: رِیرن .  

  .اسب سینۀدو رگ : ناحرانِ
انْتحـرَ  . خویشتن را کشـتن : انْتحار

سرِقَ السـارِقُ  : مثَل. نَحرَ نفسه: الرجلُ
از . آن مرد خـودش را کشـت  [فانْتَحرَ 

بـر  : . ]دزد دزدیدند، خودکشی کرد
انْتحرَ القـوم علـی   . چیزي بخیلی کردن

قـوم بـر   [ تَشاحوا علیه حرْصـاً : الشیء
آن چیز آز ورزیدند و هـر یـک آن را   

  . ]براي خود خواست
بــه [نَحـرَ بعضُـهم بعضـاً    : تَنـاحرُوا 

  . ]کشتار هم پرداختند
ریزه پوسیده و ریزه: نَخرَ ـَـ. نَخَر .نخر

استخوانهاي پوسیده : عظام نَخرَةٌ. شدن
و کاواك که باد بر وي برسد آواز آیـد  

ي أهـا نـاخرٌ،   ب مـا  .یکی: ناخر. از وي
أح کس آنجا نیستهیچ[د[ .  

 . سختی وزیدن بـاد : نُخْرَةُ الریحِ
ــرَة پــیش بینــی اســب و خــر و : و نُخَ

  . خوك
سوراخ : منْخر، و منْخر إتْباعاً للخاء

و مثله منْتنٌ، و همـا نـادرانِ، ألنّ   . بینی
ایـن دو کلمـه   [مفْعالً لیس من األبنیـۀ  
عــل از بناهــاي کمیابنــد، زیــرا وزن مفْ

 ةمیم پیـرو کسـر   ةو کسر کلمه نیست
  . کک: منْخُور. ]خاء و تاء است

شتري که تا انگشـت در  ماده: نَخُور
: نَخْـورِي . بینی وي نکنند شـیر ندهـد  

  . سوراخ پستانفراخ
بانـگ کـردن   : نَخَرَ ـُِـ. نَخیر و نَخْر

  . بینی
تنهـا و  : . افتـادن : نَدر ـُـ. نَدر .نـدر 
  . ب شدنغری

أنْـدر مـن   . از شمار افکنـدن : إنْدار
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آن را فـرو افکنـد و بـه    [الحساب کذا 
. نافکنـد به شمشیر : . ]شمار نیاورد

ه بالسیف فأنْدید ها ضَرَبدسـتش را  [ر
  . ]به شمشیر زد و انداخت

. ي أحیاناًأیتُه فی النَدرةِ و النَدرةِ، قلَ
کـک  : لقیتُه فی النَـدري، و فـی نَـدري   

  . ]گهگاه دیدمش[
نـام  : . أنـادر : ج. گاهخرمن: أنْدر

منسـوبون  : األنْـدرِیونَ . دیهی بـه شـام  
ماع ثالث و یخفَّف فی الشعر الجت. الیها

ب، کقول عمـرو  صرِّ و النَجیاءات فی ال
  : بن کلثوم
  ]أال هبی بصحنک فاصبحینا[

  درِیناـمور األنْـبقی خُـو ال تُ
و در شعر، چون سه حـرف یـاء کنـار    [

ـ خگیرنـد، م  هم قرار می شـود،  ف مـی فَّ
  : مانند سخن عمرو

  )ت بیدارمان کن بامدادایالهـرخیز و با پـب(
  .]ا منه بر جا شراب اندرینـبشکن از خمه سر

. بـیم : نُذُر. بیم کردن: إنْذار و نَذیر .نذر
. انّها جمع نَذْرٍ، مثل رهن و رهـن : یقال

انّها جمع نَـذیر بمعنَـی منْـذور    : یقالو 
  . ]مثل قَتیِل بمعنَی مقْتول[

ــذْر ــان : نَ ــذور: ج[پیم ــه. ]نُ : و من
قـالوا  : قال األخفـش . کذا نَذَرت ـُِـ هللاِ

نَذَر علی نفسه نَذْراً، و نَذَرت مالی نَذْراً 
. چیـز را بـراي خـدا نـذر کـردم     فالن[

ــر خــود پــذیرفت، و : گوینــد نــذري ب
  . ]اییم را نذر کردمدار

نام : منْذر. رسانندهبیم: منْذر و نَذیر
  . مردي
فمن فتح المـیم  . شاعري: مناذر ابنُ

ـ  ر، و منْذن لم یصرفْه و یقول انّه جمع م
  . فهضمها صرَ

ــذرِ أو  آلَ یــدرِی: هــم المنــاذرة المنْ
جیماعۀَ الحۀِ و المبهالۀِ، مثل المعسام .  

قـوم از  [نَذر القوم بالعدو، اذا علموا 
یکدیگر را : تَناذُر. ]دشمنانش آگاه شد

  . بیم دادن
  .مزهاندك و بی: نَزْر .نزر

عطـاء  . انـدك شـدن  : نَزُر ـُـ. نَزارة
نْزُورفرزندزن کم: نَزُور. قلیل: نَزِیرٌ و م .  

الحاح کردن و خوار داشـتن  : تَنْزیر
ي یلَـح  أحتّـی ینْـزَر،    یعطـی  فالن ال[

چیـزي  فالنـی  (علیه و یصغَّرَ من قدره 
و خـواهش   پافشـاري جز آنکه نبخشد 
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  . )]کنند و در برابرش خوار گردند
زارـ تَ. ايپـدر قبیلـه  : ن ـ انْتَ: زَّرنَ س ب

ـه   [فیهم  لَخَالیهم و دزارِیخود را بـه ن
شـان  مانند کرد و نسبت داد و به قبیله

  . ]درآمد
. أنْسـر و نُسـور  : ج. کرکس: نَسر .سرن
 :ــت ــام ب ــم  : . ن ــان س ــدود می غ

برکندن : نَسرَ ـُِـ. . نُسور: ج. گوسفند
  . باز گوشت را به منقار

اي از لشـکر  پـاره : . منقار: منْسر
منْسـر،  . لشکر بـزرگ باشـد   مقدمۀکه 

  . کک: مثال مجلس
ــور، مــع فیســتول[بیمــاري : ناس[ .

  . ]نَواسیر و نَواصیر: ج[. کک: ناصور
ـ ن ةدو ستار: نَسرانِ رطائر و نسـر  س

  . واقع
انّ : مثَـل . کرکسی کـردن : استنسار

ــ ضــاثَ بأر ــرُ البغ تَنْسســدگان [نا ی پرن
کوچک و غیرشکاري در سرزمین مـا  

هــر کــس (کــرکس و شــکاري شــوند 
ــایۀ ــی   همس ــزرگ و گرام ــا شــد ب م

این به جایی استعمال کنند کـه  . )]گردد
  .ضعیف در وي قوي شود

  . عامربنی نام جوي: نسار
ــر .نشــر ــوي خــوش: نَشْ ــاه : . ب گی

ـ . . خشک دگرباره سبزشده : نَشَرَ ـُـ
بریـدن چـوب   : . دگرباره سبز شدن

فـاش کـردن   : . گستردن: . به اره
  . خبر

هـاي  ریـزه نرمه: نُشارة. اره: منْشار
  . چوب که به اره بریده شود

. ج= مفـ. ه و پراکندگانپراکند: نَشَر
 :  پراکنـده شــدن گوســفند بــه شــب

  . جهت چرا
ما تُبقیه الدابـۀُ مـن   : مع. نشْوار، فار

 آنچه از گیاه که چارپایـان بـر  [العلف 
  . ]، نشخوارنهند جا

و . نُشُـرٌ : ج. باد همـوار : ریح نَشُور
 ،»بشْـراً الذي یرْسلُ الرِیـاح  « آیهقُرِئَ 
خداونـدي کـه   «[و نَشْـراً   و نُشْراًنُشُراً 

ــا را مــی ــدن باده ــراي پراکن فرســتد ب
کـه  چنـین آمـده،    هم لساندر . »ابرها
   .]خوانش کنونی قرآن استجز 

نام : . نَواشر: ج. رگ بازو: ناشرَة
  . مردي
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روز : یـوم  . زنـده شـدن  : ورالنُشُ
  .رستخیز

: أنْشَـرَهم اهللاُ . زنده گردانیدن: إنْشار
 کیـف «عباس آیهقرأَ ابنُو منه . أحیاهم
ثـم اذا  «یۀ آج بواحتَ[نُنْشرُها  ،»نَنْشزُها

قـال  . ، قرأَ الحسنُ نَنْشُرُها]»شاء أنْشَرَه
: قـال . ذَهب الی النَشْـرِ و الطَـی  : الفراء
م اهللاُ فَنَشَـرُوا    والوأنْ یقـولَ أنْشَـرَه هج

از آن است که . شان کردخداوند زنده[
: گونــه خوانــده اســتعبــاس ایــنابــن

و به ایـن  (» کنیمشان میچگونه زنده«
ســپس هرگــاه کــه «:آیــه برهــان آورد

، و )»بخواهد زنده کرده و برانگیـزدش 
ــده اســــت  ــین خوانــ    :حســــن چنــ

حسن : فراء گوید. »شان کنیمپراکنده«
معناي گستردن و درپیچیدن را گرفتـه  

درست آن است که : و باز گوید. است
شـان کـرد، پـس     خداوند زنـده : بگوید

  . ]آنها هم زنده شدند
ــیر ــتن : تَنْش ــردن و نبش ــون ک . فس

ـ عفلَ: حدیث ه، یعنی ساً أصابَبلَّ طراً، ح
ي رقاه أشَّرَه بقُلْ أعوذُ برب الناس، ثم نَ

شاید افسون شده باشـد، سـپس او را   [

برم به پروردگـار  بگو پناه می« آیۀبه 
  . ]تعویذ بست و درمان کرد» مردم

  . ]پناهبازوبند، چشم[تعویذ : رَةنُشْ
در واي : . پراکنده شـدن : انْتشار

ــره   ــدن ن ــتن آن[ش ــاد : . ]برخاس ب
  . گرفتن پی ستور از ماندگی

ـ . نَصر .نصر : . یـاري دادن : نَصرَ ـُـ
مثل صحب  .یکی: ناصر .دهندگانیاري

. أسداي از بنیپدر قبیله: . و صاحب
 :باریدن باران . :دادن عطا .  

مثـل  . أنْصـار : ج. گـر یـاري : نَصیر
  . شَریف و أشْراف

: انْتصـار . یاري خواسـتن : استنصار
یکـدیگر را یـاري   : تَناصـر . داد ستدن

  . کردن
نام دیهی به شام که نَصاري : نَصران

ة رجل نَصرانی و امـرأَ . منسوبند به وي
نَصاري جمع نَصـرانٍ و  . منسـ: نَصرانیۀٌ

ــ مان و . رانۀٍنَصــد ــدامی جمــع نَ مثــل نَ
  . نَدمانۀ

ترسـا  : تَنْصـیر . شـدن  ترسا: تنصر
ــه و : حــدیث. نگردانیــد دانوهواه یفــأب
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ــرانه  ــرینش  [(ینَصـ ــر آفـ ــرکس بـ هـ
پس پدر و س) شودخداوندي زاییده می

ــرانی   ــودي و نصـ ــادرش او را یهـ   مـ
  . ]گردانندمی

ــر .نضــر ــر: ج. زر: نَضْ ــدر : . أنْضُ پ
ــهق ــریشبیل ــار. اي از ق ــک، و : نُض ک

کـک، و  : نَضـیر . خالص از هر چیـزي 
اي از یهـود  چیزي تازه، و پـدر قبیلـه  

  .خیبر
قَدنُضار گز قدح از چوب: ح .  

تازه : نَضَرَ ـُـ. . روییتازه: نَضْرَة
نَضَـرَ  . ل و م. کـردن  و با آب شـدن و 

ه رویـش تـاز  [اهللاُ وجهه وجهه، و نَضَرَ 
و  ند رویش را تـازه کـرد  شد، و خداو

  . ]شادابی بخشید
روي تازه: نَضُرَ ـُـ و نَضرَ ـَـ. نَضارة

  . شدن
. روي گردانیدنتازه: تَنْضیر و إنْضار

ــرَ: حــدیث ــرَ اهللاُ ام ــمع منَضَّ قــالَأً سی ت
روي خداوند تازه[ ي نَعمه اهللاُأفوعاها، 

و شاداب گرداند انسانی را کـه گفتـار   
و آن را از بـر کنـد، یعنـی     مرا بشنود

ــد و   ــراوان ده ــد او را روزي ف خداون

  . ]شاد سازد
رُ أخْضَرُ ناضرٌ، کقـولهم أصـفَ  : قولهم

ـ ض ناصـع، و أح یع، و أبقفا ئٌ مرُ قـان :
زرد سـیر، و سـپید   : ماننـد [سبز سـیر  

  . ]پاك و روشن، و سرخ سیر
  . نَواطیر: ج. باغبان: ناطر و ناطُور .نطر

  . ]در شام[نام موضعی : ونُناطرُ
نگریسـتن  : ]نَظَرَ ـُـ[نَظَر و نَظَران  .نظر

. نظرت الی الشـیء . در چیزي به تأمل
متَجاوِرونَ یرَي : حی حاللٌ و : یقال

نـازکی بـه آن چیـز    بـه [بعضهم بعضـاً  
اي کنـار هـم و   قبیله: گویند. نگریستم
یکـدیگر، چنانکـه برخــی از    همسـایۀ 

چشـم  : . ]ر را ببینندآنها برخی دیگ
  .کک: انْتظار. داشتن

نَظَرَ . داشتزخم و زیانچشم: نَظْرَة
روزگار به زیـان  [هم کَالدهرُ الیهم فأهلَ

. در آنان نگریست و نابودشان سـاخت 
  . ]چشمش شور است: به نَظْرَةٌ: یقال

رگ از دو دو : ناظرانِ. چشم: ناظرَة
وي  جانب بینـی کـه اشـک چشـم از    

   .بگشاید
الســواد األصــغرُ الــذي فیــه : نــاظر
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سـیاهی کوچـک درون   [إنْسانُ العـین  
در ( چشــم کــه مردمــک در آن اســت

آینــه کــه هرگــاه    ماننــد: تهــذیب
روي آن بایســتی، خــودت را در  روبــه
  . دیدبان و نگاهبان: . ])بینی آن می

. تأْخیر کـردن و زمـان دادن  : نَظرَة
رنگـی  پس د«[» فنَظرَةٌ الی میسرَةٍ«آیه

: اسـتنظار . کـک : إنْظـار . ]»تا گشایش
  . مهلت خواستن

اسم األمر : نَظارِ. چشم داشتن: تنظُّر
 ،اسـم  [ي أُنْظُـرْ  أمنه، مثل نَزالِ و تَراك

بـدار، درنـگ    چشـم : امر از آن اسـت 
  . ]کن

هـم نگریسـتن    با[ معروف: مناظَرَة
  . ]در کاري و چگونگی انجام دادن آن

. جــاي نگریســتن: منْظَــر و منْظَــرَة
آشـکارش از  [منْظَرُه خیرٌ مـن مخْبـرِه   

رجل منْظَرانی و مخْبرانـی،  . ]بهنهانش 
مـرد  [ةٌ حسنۀُ المنْظَرِ و المنْظَـرَةِ  و امرأَ

زن خــوبروي و . ســیما و آگــاهخــوش
  . ]زیباچهره
. قـومی : بنوالنَظّارِ. نگرندگان: نَظّارة

  .منسـ: إبلٌ نَظّارِیۀٌ

مانند: یرنَظ . نحـو  . مثلُـه : الشیء
دید و نةُ   . نَدـه و نَظُـوررةُ قومیفالن نَظ

ــورهم فــی کــلّ شــیء أقومــه،  ي منْظ
قـومش اسـت، یعنـی در     یگانۀفالنی [

ــه    ــد و ب ــه او روي کنن ــاري ب ــر ک   ه
  .نَظائر: ج. ]اش امیدوار باشندنیکی

  . نام مردي: منْظُور بن سیارٍ
ـ . نَعر .نعر ـ نَع . آواز و آواز کـردن : رَ ـِـ
ي أفـالن نَعـار فـی الفـتَن،     . کک: نَعیر

سرکش اسـت و همـواره   او [سعاء فیها 
ــخت   ــهاي سـ ــه آزمایشـ ــود را بـ خـ

  . ]افکند درمی
ــرَة ــورمگس : نُعـ ــهاي [غُـ مگسـ

سبزرنگی که پس از مـرگ جانـداران   
ة و یقـال للمـرأَ  . ]چرندبر بدن آنها می

ــی  ــل أُنْثَ ــت: لکّ ــطُّ،   ماحملَ ي أقَ
لْقوحاً ماحملتم . ـه  و فـی رأْس ،ي أ

سـرش  . هرگز بار برنگرفته اسـت [کبرٌ 
  . ]پر باد است

عرقٌ . برجوشیدن خون: نَعرَ ـَِـ. نَعر
 ،ارار أنَعرگی کـه خـونش بنـد    [ي فَو
. رفتن در شهرها: . کک: نَعور. ]نیاید
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فیهـا   ي ذهـب أالد، نَعرَ فـالن فـی الـبِ   
  . ]ی به شهرها رفتفالن[

  . نَواعیر: ج. دوالب ةکوز: ناعورة
میرُ الهالفکـر  : فالن نَع عیدفالنـی  [ب

  . ]است و دوراندیش دورآهنگ
ــار ــر: إنع ــت أراك   ب ــردن درخ ک

  . ]درخت مسواك[
ـ . نَغَر .نغر : . برخشـم شـدن  : نَغرَ ـَـ

فـالن  : السـکیت ابـن . برجوشیدن دیگ
فـالن  [مرُ علیه ذَتَیي أیتَنَغَّرُ علی فالن، 

ــم   ــی خشـ ــر فالنـ ــیبـ ــرد  مـ و گیـ
  .]ترساندش می

شـاةٌ  . لغۀٌ فی أمغَـرَت : أنْغَرَت الشاةُ
بـا شـیر گوسـفند    [منْغار، مثـل ممغـارٍ   

  . ]خون آمد
مانند گنجشک [مرغکی ریزه : نُغَرَة

: نُغَیـر . و نغـران  نُغَر: ج. ]با منقار سرخ
لَ النُغَیرُ عفَ یا أباعمیرِ، ما: حدیث. مصغـ

) با تـو (کوچک  ةاي اباعمیر، آن پرند[
  .]چه کرد

گروه مـردم از  : نَفَرُ الرجلِ و نَفَرَتُه .نفر
  . کک: نَفْر و نَفْرَة و نَفیر. سه تا ده

گـروه بازگشـتن   گـروه : نَفَرَ ـُِـ. نَفْر

: . غلبـه کـردن  : . حاجیان از منَی
ــده. آماســیدن ــرَ جِلْ : یثحــد. ورِم: نَفَ

ي ورِم أب فنَفَرَ فَمه، صلَّلَ رجل بالقَخَتَ
 سـاقۀ مـردي بـا   . پوستش آماس کرد[

نی دندانهایش را پاك کـرد و دهـانش   
زخـم شـد و آمـاس    ) اشدر واقع، لثه(

  . ]کرد
ـ  . نفار و نَفُور : . رمیـدن : نَفَـرَ ـُِـ

  . همه بیکبار پیش آمدن به کاري
پیش قومی که به کاري : رَةنَفیر و نَفْ

  .روند
: اســتنفار. رمانیـدن : إنْفـار و تَنْفیـر  

، »حمـرٌ مسـتَنْفرَةٌ  «آیـه . و رمیدن. کک
: مسـتَنْفَرَة  .]»خرانی رمنده«[ نافرَةٌ يأ

  . ترسیده
روز بازگشتن حاجیان از : یوم النَفْرِ

ــم ذي ــی، و آن روز دوازده ــۀ من الحج
: یوم النَفَر و یوم النُفُـور و النفیـرِ  . است
  . کک

داوري کـردن در حسـب و   : منافَرَة
در نژاد [ي غَلَبه أنافَرَه فنَفَرَه ـُـ، . نسب

چشمی کـرد و او را بـه   و تبار با او هم
  .]داوري کشید، و بر او چیره شد
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بـه  [قَضَـی بالغَلَبـۀ لـه    : نَفَّرَه علیـه 
. ]چیرگـی او بـر دیگـري داوري کــرد   

  . کک: أنْفَرَه
باً، کأنّه عندهم تَنْفیـرٌ  لَقِّبه لَقَ: نَفِّرْعنه
لمـا  : قـال أعرابـی  . العین عنـه للجِنِّ و 

ی قُنْفُذاً، وانمقیل ألبِی نَفِّرْ عنه، فس تدل
ـ  ی أبو کَنّان  اءـدبـر او  اي پاشـنامه [ا الع

، گویی با این کار پري و چشم بـد  بنه
یـک تـازي   . ك دور سـازند درا از کو

ه پـدرم  چون بزادم، ب: باش گویدبیابان
اي به او بـده، و او مـرا   پاشنامه: گفتند

ام را پـدر  خارپشت نـام کـرد و کنیـه   
  . ]نهاد) تیزترین دونده(دونده 
  . مغلوب: منْفُور. غالب: نافر

مـرَّ   صیحٍ و نَفْرٍ، و قد کلِّ یتُه قبلَقلَ
او را [نخسـت دیـدم   : فی بـاب الحـاء  

وآمـد  آواز رفـت  پیش از هر بانـگ و 
  . )]ددر بامدا(

این کلمه بـه  [یت یت إتْباع لعفْرِنفْرِ
  . ]آیددنبال عفریت می

: . چیـدن مـرغ  دانه: ]نَقَرَ ـُـ[نَقْر  .نقر
. ]کاريکنده[کنداکري کردن در چوب 

 :صور دردمیدن . : و . عیب کـردن

بِی علی بنی  ةٌ لزوجها، مرَّمنه قالت امرأَ
نَقَـرَي،   نـات بِی علی ب تَمرَّ نَظَرَي، و ال

رون، ظُنْتَمرَّ بی علی الرجال الذین یي أ
علی النساء اللـواتی یعـبنَ    یو ال تمرَّ بِ

: زنی به شـوهرش گفـت  . منْ مرَّ بهنَّ[
بده،  چران گذرمرا از کنار مردان چشم

. ]مـده  ولی از کنار زنان عیبجو گـذر 
 :قال الشاعر. ستور راندن به بانگ :  

  د النَقُرْـۀَ إذْ جنُ ماوِیا ابـَأن
  ]و جاءت الخیلُ أثابِی زمرْ[

أراد النَقْرَ بالخیل، فلما وقف نقلَ حرکۀَ 
    علمسـاکنۀً لـی الراء الی القاف اذا کانـت
أنّها حرکۀُ الحـرف فـی الوصـل، کمـا     

ــرْ: تقــول کبب ــرْ، و مــررت و . هــذا بکُ
ئْت لم و إنْ ش. بصالنَالیکون ذلک فی

السـکون، و انْ کـان   و وقفت علیتنقلْ 
   :شاعر[قبلُه ساکناً 

گ ـبان اي هستم کهماویهد ـرزنـمن ف
  آوردبرمی

گروه بر سر آبشخور گرد و اسبان گروه(
  )آمدندمی

خواهد رانـدن اسـبان را بـه بانـگ     می
بگویـد، چــون قافیـه را ســاکن کــرده،   
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حرکت راء را به قاف سـاکن پـیش از   
ــا دانســته شــو د کــه ایــن خــود داده ت

حرکــت، حرکــت همــان حــرف اســت  
هاي زمانی که ساکن نبود، مانند نمونه

ن کـار را در حالـت نصـب    یا .شدهداده
توانی حرکت راء را هم نقل می. نکنند

نکرده و با اینکـه پـیش از آن سـاکن    
ــاکن   ــم س ــت، آن را ه ــازي  اس و (س

مـا  . انگشـتک زدن  . )]النَقْرْ: بگویی
نداد ترا چیـزي، و  پاداش . أثابک نَقْرَةً

  . این را جز به نفی استعمال نکنند
  . که بر نشانه رسد تیر: ناقر

ـ «آیـه . صـور : ناقور ذا نُقـرَ فـی   إف
پـس آنگـاه   «[ور الص ي فیأ، »الناقور

بـرانگیختن  (که دمیده شود در شـیپور  
  . ]»)مردگان

دعـۀً  : تُهم النَقَـرَي ودعـوتهم خاص .
اصۀً مـن بـین   ةً خوعدعوتُه د: نَقَرْت به
آنـان را  [ قَـرَ بمعنًـی  نَقَرَ و انْتَ. الجماعۀ

میـان  او را ویـژه از  . ویژه فراخوانـدم 
  . ]گروه فراخواندم

چاهـک در  : . سیم گداخته: نُقْرَة
گـودي  [قفـا   مغاکچـۀ  :القَفا  .زمین

فرورفتگی کوچکی در : . پس گردن
رشته ماننـدي  : فَتیل. خرما هستۀپشت 

ــان  ــفیدرنگ در می ــکاف س ــتۀش  هس
   .]خرما

فرورفتگی خردي در [چاهک : نَقیر
شیاري که [ناوه : . خرما دانۀ ]پشت

:  .]خرماسـت  هستۀگنـدم و   دانۀدر 
ۀٍ ینْقَرُ فینْبذُ فیه فیشتد نَبِیذُه، بشَأصل خَ

و هو الذي ورد النَهچـوب   ةکند[عنه  ی
درختی که گـود کـرده و در آن    تنۀیا 

تند و تیـز باشـد،   اش  بادهسازند و باده 
و آن کاري است که از آن نهـی شـده   

: یـرِ قهو کـریم النَ . تبع: حقیرٌ . ]است
  . ]است هاو نژاد[کریم األصل 

و [نوعی از بیمـاري گوسـفند   : نُقَرَة
ــب     ــه موج ــا ک ــاي آنه ــاو در پاه   گ

. نَقَر. ]شودخوردگی پی پایشان میپیچ
  . نع: شاة نَقرَةٌ. م: نَقرَ ـَـ
: نَقـرٌ . خشمناك شـدن : نَقرَ ـَـ. نَقَر

  . نع
  . مناقر: ج. چاه سرتنک: منْقُر
: . ]تبرآهنی، کلنگ[میتین : منْقَر

  . اي از تمیمپدر قبیله
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 ابـزار [اسکنه : . نوك مرغ: منْقار
  . مناقیر: ج. ]نجاران کنسوراخ چوب

ــر ــزي: تَنْقی ــدن از چی : . بازکاوی
  . بانگ کردن مرغ

  . باز ایستادن از چیزي: ارإنْق
اي قلعـه  ]جـایی کـه در آن  [: أنْقرَة

جمع نَقیرٍ،مثل رغیف : . است در روم
آن [و أرغفَۀ، و هی حفْرةٌ فـی األرض  

ــد و   ــین کَنن گــودي اســت کــه در زم
  . ]ستوران را آب یا گیاه دهند

  . ناشناسایی: نَکرَة، ضد معرفت .نکر
. ناشـناختن :  نَکرَ ـــَ . نُکْر و نُکُور
  . کک: إنْکار و استنکار

ــر ــردن : تَنْکی ــون ک ــراي [دیگرگ ب
  . ل: تنکُّر. ]ناشناخت کردن

. کـار زشـت  : . ناشـناخته : منْکَر
ـ لَ«آیه[شگفت : . کک: نُکُر و نُکْر  دقَ

براسـتی کـه کـاري    (» ئْت شَیئاً نُکْراًجِ
  . )]شگفت کردي

نْکَـرِ  ییرُغْتَ: یر و إنْکارنَککَّـرَه  نَ[ الم
  . ]غَیرَه فتَغَیرَ الی مجهولٍ: فتَنَکَّرَ

: نَکـرٌ و نَکُـرٌ  . زیرکی: نَکارة و نُکْر
ـ . زیرك چقـدر  [رَه و نَکْـرَه  ما أشَد نُکْ

  . ]زیرك و هوشیار است

کار سخت [تد واشْ عبص: نَکُرَ األمرُ
  . ]و دشوار شد

: قال أبوسفیان. کارزار کردن: مناکَرَة
معـه   داً الّا کانـت مداً لم یناکرْ أحإنّ مح

ــوالُ  ــد[األه ــیچ )ص(محم ــا ه ــس ب ک
کــارزار نکــرد مگــر آنکــه آن کــس  

  . ]گرفتار ترس و بیم بود
  . ناشناخته آوردن: تناکُر

 ،نْکُوري الذي علـی غیـر   أطریق ی
  . ]پوشیده و پنهان[راه نبهره : دصقَ

پرسنده در  فرشتۀدو : منْکَرٌ و نَکیرٌ
  .گور
و . کک: نُمر. نُمور: ج. پلنگ: نَمر .نمر

. نـث : نَمرَة. هو شاذّ و لعلَّه مقصور منه
 :ايپدر قبیله .رِيـ : نَم : نُمـارة . منسـ

  . نام مردي
اي پـدر قبیلـه  : نُمیرٌ. نام مردي: نمرٌ
  . از قیس
ـ . نَمر . رنـگ شـدن  پلنـگ : نَمرَ ـَـ

دو پیسـه، ابـر   [ابر بیسـه  : سحاب أنْمرُ
  . ]رنگ

ــرَةً  طــا م ــرَةً أُرِکَه ــا نَم ــال . أرِنیِه ق
فأخْرَجنـا منـه   «ههذا مثل آی: األخفش

 پیسـۀ ) ابر(تو [، یرید األخْضر »خَضراً
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ــارانش را   ــن ب ــا، م ــن بنم ــه م آن را ب
ایـن ماننـد   : گویـد . نشانت خواهم داد

و از آن گیـاهی  «سخن خداوند اسـت  
  . ]»سبز بیرون آوردیم

: نَعم أنْمرَ. ]ابرش[ر اسب چپا: أنْمرُ
التی فیها سو ب شـتر سـیاه و   [یاض واد

  . نُمر: ج. ]سپید
. بیم کردن: . دگرگون شدن: تنمر

 :پلنگی نمودن .  
ــرَة د، . صــوف جامــۀ: نَمــع عــن س

نَبطی فی حبوتـه، أعرابِـی فـی    : حدیث
دانشمندي در [نَمرَته، أسد فی تامورته 

اش، و  اشی در پشمینهببیاباناش، جامه
  .]أسد با آبدستانش قبیلۀیکی از 

حسب . ]گوارا[آب ساده : ماء نَمیرٌ
 : تبار پاك و ناب[طاهر و خالص[ .  

. آهـوان رمنـده  : . روشنی: نُور .نـور 
 :ل، مثل . زنان دور از تهمتو هو فُع

علی  نّهم کرهوا الضمۀَقَذال و قُذُل، الّا أ
ـ  و هـی    نَکِّالواو فس ،واحـدها نَـوار ،ت

ـ    ة النافرةُالمرأَ نّ عن الرجـل و عـن الجِ
وزن آن فُعل است، و چـون ضـمه را   [

بـر واو ناپســند داشــتند، آن را ســاکن  
زنـی کـه   : واحد آن نوار اسـت . کردند

  . ]از مرد و پري برمد
ـ  . نَور و نوار : . ترسـیدن : نـار ـُـ

ــائرَة. ل و م. گــریختن و گریزانیــدن : ن
  . دشمنایگی

روشن کردن و روشـن  : إنارة و تَنْویر
  . گل کردن درخت: . ل و م. شدن

دست :  .روشن شدن صبح: تَنْوِیر
به سوزن آزدن و نیل ریختن بر وي تا 

روشن : استنارة. ]خالکوبی[نشان ماند 
  . شدن

مؤنَّثۀ و هی مـن الـواو،   . آتش: نار
کلمــه مونّــث و [ألنّ تصـغیرها نُــویرَة  

ــین ــرا در   ع ــت، زی ــل آن واو اس الفع
. ]تصغیر، واو آن به جاي خود برگـردد 

 :یرانٌ: ج. نشان ستورةٌ و نأنْوِر ،نُور .
: مثَـل . مـا سـمتُها  : الناقـۀ ما نار هـذا  

داغ و نشان ایـن ناقـه   [ارها نارها جـِنُ
چیست؟ نـژاد و تبـار آن همـان داغ و    

بـردن از آشـکار بـه     پی(نشانش است 
  .)]پنهان

ـ تَ. دیـدن آتـش  : تنور : ورت النـار نَ
مالیدن در  ]واجبی[آهک : . صرْتهابتَ

  . خود



    صراح اللغۀ/  768
 

  . آهک: نُورة
دودي که نگـار بـدان سـیاه    : نَؤُور

بـا  [ الواو المضمومۀُ همـزةً  قُلبت. کنند
آن هـم درسـت   بـی (قلب واو به همزه 

  .)]نَوور: است
. کـک : نُوارة. أنْوار: ج. شکوفه: نَور

  . نُوار: ج
کـه در راه   ]هـا  نشانه[نشانها : منار

  . برپاي کنند
: ج. پایـه چـراغ : . معروف: منارة

و بـالهمز  . بـالواو علـی األصـل   . مناوِر
منائرُ، مثل مصائب، و هی أیضـاً  : أیضاً

 صاوِبمناور با واو است [فی األصل م
با همزه بـدل از واو  . اصل کلمه پایۀبر 

منـارةٌ مفْعلَـۀٌ   : یقال. ]توان گفت نیز می
من اإلستنارة، و هی المیقَدة، و المئْذَنَـۀ  

ــد،  [ ــش افروزن ــر آن آت ــه ب ــدي ک بلن
  . ]گلدسته که بر آن اذان گویند

ملکی از ملوك یمـن کـه   : ذوالمنارِ
  . وضع مناره او کرده است

نام دو کـوه اسـت   : بِحار منْور و ذو
  . سلیمدر بنی

یجمع کمـا   ال. روز: لیل نَهار، ضد .نهر

نْ جمعتَه إف. لعذاب و السراباجمع ی ال
. علی القلّۀ فأنْهر، و علـی الکثـرة فنُهـر   

 :ي، و آن نـوعی از مـرغ    بچۀبارح
 و هو نَهـار بـنُ  . نام شاعري: . است

  . تَوسعۀَ الیشْکُرِي من تمیم
  . کنندهروز غارتبه: رجل نَهِرٌ

فی «آیه. أنْهار: ج. جوي :نَهر و نَهر
 و قـد یعبـرُ  . ي أنْهـار أ، »جنّات و نَهرٍ

و یولُّـونَ  «بالواحد عن الجمع، کما آیـه 
در «[فی ضیاء و سـعۀٍ  : و یقال. »الدبرَ

گـاه  . »بوستانها و جویبارهایی بـزرگ 
ــه کــار   ــراي بیــان چنــدتا ب   یکــی را ب

پشـت  ) بـه کـارزار  (و «برند، مانندمی
بمانیـد و زنـدگی   : (گوینـد  .»کنندمی

. )]هـا (و فراخـی ) ها(در روشنی) کنید
 :تنهار. رفتن آب در زمینکک: اس .  

. آب راندن و خون و جـز آن : إنْهار
 :  زخم فراخ زدن بـه نیـزه . : روز

  . کردن
  . فراخ شدن: استنهار

و «آیـه . بانگ بـر زدن : نَهر و انْتهار
و «[تَزْجرْ ي ال أ، »تَنْهرْ أما السائلَ فال
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نیازمنـد را نهیـب مـزن و     ةاما پرسـند 
  . ]»مران

  . نام شهري: نَهرَوانُ
  . روبه انداختنجاي خاك: منْهرَة

مـن  : حدیث. مواضع هالك: نَهابِرُ .نهبر
جمـه اهللاُ فـی    عبأذْه هـاوِشن مماالً م 

دزدي پــیش  ز هرکــه مــالی را[ نَهــابِرَ
ــدایش در    ــس خ ــرد آورد، پ ــود گ خ

  . ]هالک از کفش بیرون بردم
  . یکی: نُهبرَة. کوهها از ریگ: نَهابِیر

پـود  : . ]ماسوره[جامه علَم: نیر .نیر
. نیران و أنْیار: ج. یوغ آماج: . جامه
 :نام کوهی . نشان راه: الطریق .  

براي جامه نقش و [: نرْت الثوب ـِـ
أنـار الثـوب و هنـاره،    . ]نگار گذاشتم

جامه را دو ال [ کک: أراقَ و هراقَ مثل
ــت ــرَین . بافــ ــوب ذو نیــ ال  دو: ثــ

  . ]شده بافته
کـه قـوت او دو   آن: ینِرَنیرجل ذو 

نام مـردي  : نیار. چند قوت یار او باشد
  . از قضاعۀ

  فصل الواو
  .ترسانیدن: وأَر ـِـ. وأْر .وأر

. در پــی یکــدیگر رمیــدن: اســتیآر
ــدة  ــن أبوعبی ــمعی ع ــ: األص اس تأَرتَو

هذا اذا : أبوزید. تَتابعت علی نفارٍ: اإلبلُ
ــان   ــلَ، و اذا ک ــعدت الجب فص ــت تفرَّق

ها فی السفارنل قیله :ترتَأْوقـال . اس :
شـتران در  : گویـد [عقَیـل  هذا کالم بنی

ــد ــی یکــدیگر رمیدن ــد. پ ــن : ابوزی ای
هنگامی است که پراکنـده شـده و بـه    

ــ  ــد، و اگــر ب ــر رون   ه دشــت و کــوه ب
: هــاي کــوه برونــد، گوینــد   دامنــه

  . ]استأورت
و . زمین سخت خشک: أرض وئرَةٌ

سـختی گرمـاي   [هو مقلوب من األُوار 
ــوزش   ــید و س ــۀخورش ــش،  زبان آت

  .]أُور: ج. تشنگی، دود
جـانوري اسـت خردتـر از    : وبرَة .وبر

گربه که او را به پارسی ونک گوینـد و  
ــعور  ــی س ــه ترک دار خرگــوش ســم[ب

  . نام مردي: . وبر و وِبار: ج. ]هیکو
یکـی از  [روزي از ایام عجوز : وبر

ــان   ــرزن در پای هفــت روز ســرماي پی
  . ]زمستان

  . زمین عاد: وبارِ، مثل قَطامِ
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نـاك  پشم شتر و پشـم : وبِرَ ـَـ. وبر
 ما. نع: ]و أوبرُ[وبِرٌ . کک: إیبار. شدن

جـا  کـس در آن هـیچ [د ي أحأبها وابِرٌ، 
  . ]نیست

  .سماروغ ریزه: بنات األوبرِ
ــوبیر رفــتن خرگــوش در زمــین : تَ

  . اقامت کردن به جایی: . درشت
  .تنها و طاق: وِتْر .وتر

ـ . کینه: وتْر ت اهـل عالیـه   و این لغ
جزیـره  مردمی که در جاهاي بلند شبه[

و بالکســر . اســت ]کننــدزنـدگی مــی 
الثـانی و بـالفتح فـی    ألهل الحجاز فـی 

مـردم  [تمیم بالکسر فیهما ول، و لبنیاأل
تمـیم  حجاز آن را وتـر گوینـد و بنـی   

  . ]وِتر
. کینه ناسـتدن : وتَرَ ـِـ. وتْر و وترَة

 :تَرَه حقَّـه . کم کردن از حق کسیو :
، »و لَنْ یترَکم أعمالَکم«و منه آیه. نَقَصه

حقّش را . فی أعمالکم[صکم قُنْي لن یأ
ــرد  ــم ک ــان  و «. ک ــز از کارهایت هرگ

  . ]»نکاهد
خـویش   کشـتۀ  کینـۀ که آن: موتُور

  . درنیابد

: . رگ پوست نـره : وتَرَة و وتیرَة
  . تیراندازي حلقۀ: . خرك بینی

 مازالَ علی . روش و نهاد: وتیرَة
همواره بر یـک راه  [ي طریقۀٍ أواحدةٍ، 

ــود ــار : . ]و روش ب ــتی در ک . سس
ي فُتـور  أ، ه لیست فی عمله و سـیرِ 

  . ]در کار و رفتنش سستی نیست[
بـزه کـردن   : . طاق کـردن : إیتار
  . زه کمان: وتَر. کک: تَوتیر. کمان را

ــواتَرَة ــدن  : م ــدیگر ش ــی یک در پ
. دو روز میان روزه داشتن: . گسسته

نامه در پـی  : . ضد مدارکۀ و مواصلۀ
ناقـۀ  . یکـان یکدیگر فرسـتادن یکـان  

که یکی زانو خواباند آنگـاه  آن :مواترَةٌ
که هر دو را بیکبـار  زانوي دیگر، نه آن

  . ]که بر سوار گران آید[نهد 
ـ تُ. یک پس یکدیگریک: تَتْرَي ونُ نَ

انْ . و ال تنون، و هی فی األصل وتْـرَي 
ـ تُ کان ألفُها للتأْنیـث ال   ونُ و انْ کـانَ نَ

اصل آن . با و بی تنوین[تنون  لإللحاقِ
اگر الف آن بـراي تأنیـث   . تْرَي استو

و ایـن نیکـوتر   (گیرد باشد، تنوین نمی
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، و اگر براي الحاق باشد، تنـوین  )است
» ثُم أرسلْنا رسلَنا تَتْـرَي «هآی[گیرد می

سپس فرستادگانمان را یکی پـس از  «(
  .)]»دیگري فرستادیم

ة امرأَ. بستر نرم: وِثْر، وثیر و وِثار .وثر
  . پرگوشت ]زن[ :وثیرَةٌ

. نرم و سپرده شـدن : وثُرَ ـُـ. وثارة
بسـیار پیـه شـدن،    : وثارة: قال أبوزید

  . بسیار گوشت شدن: چنانکه وثاجۀ
آب گشن در رحم که ناقـه از  : وثْر

ـ . . وي آبستن نشود بسـیار  : وثَرَ ـِـ
  . گشنی کردن

بسیار خواستن چیزي را و : استیثار
  . بسیار آمدن

: ج. ]اسـب [نمـدزین  : الفرسِ میثَرَةُ
  . میاثرُ و مواثرُ

  . داروي دهان: وجور .وجر
ــر جـــ. و ــرَ ـِ جــان : و دارو در ده

  .کک: إیجار. ریختن
  . نیزه در سینه زدن :رإیجا

ــر یجــه وي کپچــه: م ــه دارو ب اي ک
  . ریزند

درمان [دارو کردن به وجور : اتِّجار

  . ]کردن با دارویی که در دهان ریزند
وجِـرٌ و  . ترسـیدن : ]وجِرَ ـَـ[وجر 

  . نع: وجِرَةٌ
  . کفتار گلۀ: وِجار
نام صـحرایی میـان مکـه و    : وجِرَة

  .بصره
کرمکی سـرخ بـر زمـین    : وحرَة .وحر

: ج. ]زهردارمانند چلپاسه و [ چفسیده
  . وحرٌ

: وحـرٌ . کینه داشتن: ]وحرَ ـَِـ[وحر 
  . و هو اسم مثل وغْرٌ. کینه
ــار: وذْرة .وذر ــی . گوشــت ةپ ــال ف یق
اي گونـه [یا ابنَ شـامۀِ الـوذْرةِ   : متْالشَ

  . مثل تَمرَةٍ و تَمرٍ ،وذْر: ج. ]دشنام است
: . گوشـت پاره کردن پاره: تَوذیر

  .نیش فرو بردن به جراحت
و األصل وذره یذَره، مثل . دعه: ذَره

وذره و ال : وسعه یسعه، و الیقـال منـه  
ــال ــارِك   : واذر، و یق ــو ت ــه و ه تَرَکَ

ـ  . رهایش کن، واگذارش[ ، ابه ایـن معن
تنها فعـل مضـارع و امـر آن بـه کـار      

  . ]رود
  . کوه: . پناه: وزر .وزر
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 ةپشـتوار : . بـزه : . گرانی: وِزر
وزر ـِـ و . . أوزار: ج. جامه و سالح

رزوی زِرو ال «یهآ. پشت برداشتن بر: و
رةٌ وِزوازِر ـلُ   يأ، »أُخْـرَي  تَزِرمال تَح

لَ أُخْرَيلَحاممال : قـال األخفـش  . ۀٌ ح
ــرَي   ــإثْمِ أُخْ ــۀٌ ب مآث ــأْثَم ــیچ «[تَ و ه

باري بار گناه دیگري را برنخواهد  گنه
  . غلبه کردن: . ]»داشت

پشـتی و  هم: موازرة. معروف: وزِیر
  . ا: وِزارة. وزیري کردن

وزارت خواستن و وزارت : استیزار
  . کردن

  . وزیري نمودن: توزر
ــزار ــردن: اتِّ ــاه ک ــی . گن ــال ف و ق

مأْزورات لمکان مأْجورات، و : الحدیث
 کلمـۀ به جاي [موزورات  یلَقلَ دلو أُفْرِ
 ت را به کار برده اسـت سنخ کلمۀدوم 

، آمـد  تنها مـی و اگر  ،)یافتگان پاداش(
 شـد نـه همــزه  تـه مــی بایـد بـا واو گف  

  .])گنهکاران(
اسـتوار  : . در پنـاه آوردن : إیزار

  . کردن
ـ  . وشْر .وشر روشـن کـردن   : وشَـرَ ـِـ

. و تنـک کـردن دنـدان    ]برق انداختن[

ـ لَ: حدیث ـرَةَ    نَعؤْتَشـرَةَ و الماهللاُ الواش
خداوند از رحمتش دور ساخته اسـت  [

زنی کـه دنـدانهایش را تیـز و نـازك     
ــد و آن ــه کن ــراي او  ک ــار را ب ــن ک ای

  . بریدن چوب به اره: . ]بکند
. کـک : مئْشار و منْشار[اره : میشار

  .]مواشیر و میاشیر: ج
 قبالۀفرمان، [عهد و چک : وِصر .وصر

. عهدنامـه : . ]خانه و بـاغ و جـز آن  
ـ : حدیث رَي منِّـی أرضـاً و   تَانَّ هذا اشْ

علـی  ها، فال هـو یـرُد   وِصرَمنِّی  ضبقَ
عطرَ و ال یـی الـثَ  الوِصینایـن مـرد   [نَ م

آن را از  لـۀ قبـا زمینی از من خرید و 
من گرفت، اکنون نه قبالـه را بـه مـن    

دهد و نه بهـاي آن را بـه مـن    پس می
و هو لغۀٌ فـی إصـر   . ]کندپرداخت می

ــان[ ــک]پیمـ و [إرثٌ و وِرثٌ : ، کقولـ
  . ]إسادةٌ و وِسادةٌ

ـ : وضَر .وضر بـوي  : . ربشریم و چ
ــرُ. . نــاخوش ــرَ تَوضَ ضریمنــاك : و

  . شدن
. یبنَی منه فعلٌ و ال. حاجت: وطَر .وطر
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  . أوطار: ج

ـ  . وعـورة . دشوار: وعرٌ .وعر : وعـرَ ـُـ
: اسـتیعار  .م: تَـوعیر . کک: توعر. مص

  . دشوار یافتن
: یقال. ي قلیلُهأفالنٌ وعرُ المعروف، 

رٌ، و وعرٌ قلیلٌ وعو خیـر  فالنی کم[تْح
  . ]اندك و ناچیز: گویند. است

  . کم کردن: إیعار
سـختی گرمـا و خشـم و    : وغْرَة .وغر
  .کینه

پرشـدن سـینه از   : وغرَ یوغَرُ. وغَر
  . خشم و کینه

. گرم کردن از خشم کسـی را : إیغار
 :  جوشـانیدن آب و شـیر . : تمــام

 همـۀ [رسیدن عامل خـراج زمـین را   
: یقال. ]ن را بررسیدن و گرفتنخراج آ

اإلیغار أنْ یجعلَ الملک األرض للرجل 
و قـد یسـمی ضَـمانُ    . من غیر خَـراج 

ــدة   ــی لفظــۀٌ مولَّ ــاراً، و ه الخــراجِ إیغ
ایغــار آن اســت کــه پادشــاه : گوینــد[

آنکـه خـراج   زمین را به مرد دهـد بـی  
گــاه تضــمین خــراج را ایغــار . بگیــرد

ت کـه تـازي   اي اسگویند، و آن کلمه

أوغَرَ مالَه، أي حمـاه  : یقال. سره نیست
فی موضعٍ منیع، و هو الموضع الحرِیـز  

اش را در جـایی دور  دارایی: الجبلفی
  . ]از دسترس در کوه نهاد

شیر به سـنگ تفسـان   : غیر و غیرَة
  . کردهگرم

گرم کردن شیر و آب و جز : تَوغیر
  . آن

  . بانگ لشکر: وغْرُ الجیشِ
 . بسـیار : . مـال بسـیار  : وفْر .فرو

: موفُـور . ل: وفُور. تمام کردن: وفَرَ ـِـ
  . تمام

گـوش، آنگـاه    نرمـۀ موي تا : وفْرَة
موي انبـوه کـه بـه روي شـانه     [جمۀ 
مـویی کـه تـا زیـر     [، آنگاه لمۀ ]برسد
که بـه کتـف    ]گوش آویخته باشد نرمۀ

  . فرود آید
سیار گـردد و  ب[تُوفَرُ و تُحمد : مثَل

فـزون و سـتوده    یشخـدا (ستوده شود 
ـ  این را آنجا گوینـد کـه کسـی    . )]داکن

آنکـه از وي بـه   هد بیدبخشیده را باز 
  .خشم شود
فْراءـزادةٌ  : یقال. اتبنزمین تمام: وم

من أد نْقَصو . یمها شـیء ، للتی لم ی
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مشک آبی کـه درسـت و   [سقاء أوفَرُ 
کردنـی  سـیراب  . کم و کاست باشدبی
  .]کم و کاستبی

وفِّرْ . تمام کردن حق کسی را: تَوفیر
  . ]حقّش را همه به او بده[علیه حقَّه 
: رَ حقَّـه فَواسـتَ . تمام ستدن: استیفار

  .]را گرفت حقّش همۀ[فاه واستَ
ـ . حرمت نگـاه داشـتن  : توفُّر فَّرَ وتَ

حرمت و حقـوقش  [رعی حرُماته : علیه
  . ]را پاس داشت

  . ]آنها بسیارند[کثیر : متَوافرُونَهم 
: وقرَ یـوقَرُ . . گرانی گوش:وقْر .وقر
و قیاس مصدره بالتحریک . ن شدناگر

وقرَت أُذُنُه . الّا أنّه جاء بالتسکین ]وقَر[
گران کـردن  : . ]گوشش سنگین شد[

ـ . گوش را أُذُنَـه، و وقـرَت   : وقَرَ اهللاُ ـِـ
ـرْ أُذُنَـه    : یقال. أُذُنُه، فهو موقورق اللهـم

ــاخت، و  [ ــر س ــش را ک ــد گوش خداون
خداونـدا گوشـش را   . گوشش کر شـد 

  . شکافتن استخوان: . ]کنکر 
: چنانکه وسق. بار خر و استر: وِقْر
  . بار شتر

. بار شدنگران: . بار کردن: إیقار
زن آبستن، [ة موقَرَةٌ، و نخلۀ موقَِرَةٌ امرأَ

ــوقر. ]خرمــابن گرانبــار ــار: م و . گرانب
  . ]و شاذّ[هو علی غیرالقیاس : موقَر

سم [وقرَت الدابۀُ . شکوخیدن: وقْرَة
چارپــا بــه چیــزي برخــورد و بــه ســر 

  . ]درآمد
خداوند به سر [أوقَرَها اهللاُ . م: إیقار

وقْـرَةً فـی    کانـت : مثَـل . ]درانداختش
چـون فرورفتگـی و نشـان در    [صخْرَةٍ 

ن به جـایی اسـتعمال   و ای. ]سنگ بود
کنند که کسی در مصیبت صبور باشد و 

  . در وي آن مصیبت اثر نکند
. آهسـتگی کـردن  : و مـص . وقار، ا

. وقاراً، و وقَرَ یقـرُ قـرَةً   وقُرَ یوقُرُ: یقال
، »و قرْنَ فی بیوتکُنَّ«آیه. آهسته: وقُور

بکسر القاف من الوقار، و قد مـرَّ بیانُـه   
ــرار   ــی القَ ــتوار در  «[ف ــنگین و اس س

  . ]»هایتان بمانید خانه
حلــیم : . بــزرگ داشــتن: تَــوقیر
ــمردن  ــودن: ش ــوقَّرٌ. آزم ــل م : رج

  . آزموده
و هو فی األصل ویقُور . قارو: تَیقُور
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دلَفأُبراث و     تالواو بالتـاء کمـا فـی و
  . تُراث

تبع : فَقیر وقیر. مغاکی در کوه :وقیر
: وقیـرَة . ]چیز و گرانبار از بـدهیها بی[

هـاء آن  [ گوسـفند  رمۀ: قرَة و . کک
  . ]به جاي واو است

وکُــور و : ج. مــرغ خانــۀ: وکْــر .وکـر 
بـه خانـه درآمـدن    : کَرَ ـِـو .. أوکار

ــه[: . وي ــتر و   ]ايگون ــدن اش دوی
  .پر کردن مشک: . اسب

نــوعی از دویــدن اســب و : وکَـرَي 
: ناقـۀٌ  . ]دویدن همراه با جهش[شتر 
  . کوتاه ناقۀ

پرکردن مشک و شکم و جز : تَوکیر
مهمانی بنـاي نـو   : . کک: إیکار. آن

  . دادن
  . مهمانی بناي نو: وکیرَة

دان، چینـه [پـر شـدن خَـبج    : رتوکُّ
  . مرغ ]ژاغر

  فصل الهاء
. گوشت گرفتن شـتر : هبِرَ ـَـ. هبر .هبر

شـتر  : بعیـر هبِـرٌ وبِـرٌ   . نع: هبِرٌ و أهبرُ
  .نث: هبراء. ناكپرگوشت پشم

. هبور. ج. رازمین همو: هبر و هبِیر
 :صاحب [ها سنگهاي بزرگ بر پشته

ــخُو صــراح ــحون را ص ــده و ص ر خوان
: درسـت آن . ه کرده اسـت مسنگها ترج

زمینهاي هموار و فراخ میان زمینهـاي  
  . ]هابلند و پشته

ــرَ ـُـــ. هبــرَة بو  ،گوشــت ةپــار: ه  
  . کردنپاره

  . کک: هبار. کپی بسیارموي: هوبر
  . نام مردي از قریش: هبار

نام مردي که مفقـود  : سعد هبیرَةَ بنَ
أي [ هرگز نیایم: یک آت ال: مثَل. شد

در این سخن، هبیـرة  . حتّی یئُوب هبیرَةُ
جاي دهر نشسته و بنا به ظـرف بـودن   

  . ]منصوب شده است
. سـر  ةشـور [سـر   سبوسـۀ : هبرِیۀٌ

  . ]کک: هبارِیۀ و إبرِیۀ
أُم . خرکـره : . کفتـار بچـۀ  : هنْبِر

  . خر ةماد: الهِنْبِرِ
. شـگفت : . فایدهسخن بی: هتْر .هتر
 :رٌ. سختیتْرٌ هاتانّـه  . توکید است: ه

شگفت شگفتها، و این مـرد  : لَهِتْرُ أهتارٍ
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  . زیرك داهی را گویند
  . خرف شدن از پیري: إهتار

شیفته شـدن بـر شـراب و    : استهتار
  .جز آن

بـر یکـدیگر دعـوي باطـل     : تَهاتُر
  . کردن
. . جـدایی : . روزنـیم : هجر .هجر
ججران. جدایی کردن: رَ ـُـهکـک : ه .

هجـرَةُ الحبشــۀ و  : هجرَتـانِ . ا: هجـرَة 
. پریشان گفتن بیمار. . هجرَةُ المدینۀ

انّ قَـومی  «آیـه . سخن پریشان: مهجور
ي قـالوا  أ، »اتَّخَذُوا هذا القرآنَ مهجـوراً 

قــومم ایــن قــرآن را «[فیــه غیرالحــقّ 
، »تنـد بنیـاد گرف سخنان پریشان و بـی 

ــار ــی درب ــاروا آن  ةیعن ــدن : . ]گفتن
. جدا مانـده : . شتر تنگ برکشیدن بر

 :   گشن شتر که گردن او را بـر پـاي
  . نع: هاجر. بسته باشند
بریدن از جایی به دوسـتی   :مهاجرَة
  . بریدن: تَهاجر. جاي دیگر

  .سخن بیهوده: هجر
رمـاه  . فحش و بیهوده گفتن: إهجار

هو م حٍ و : جِـــراتبهـــاجِراتــائ بفَضـ
ــواحش  ــه [فَ ــر او را ب ــواییها و تی رس

روز بـه گرمـاي نـیم    :. ]بستننگها 
ــدن ــال   . آم ــا یق ــرِینَ، کم ــا مهجِ أتَین

ــلین،  ؤْصــاجِرَة و  أم ــت اله ــی وق ي ف
یا خنکاي (روز در گرماي نیم[األصیل 
فزون شدن شـتر  : . ]آمدیم) شامگاه

 ناقـۀ : قـال الفـراء  . در پیه و در رفتـار 
رفتـار  شتري که به: مهجِرٌمهجِرَةٌ و بعیر 

هـو الـذي   : یقـال . و فربهی فزون باشد
 ینْتَعتُونَـه ي أیتَناعتُه الناس و یهجرُونَه، 

ــردم  : گوینــد[ آن کســی اســت کــه م
 اش سـخن نشانش کننـد و در فزونـی  

  . ]گویند بسیار
تَهجیـر و  . روزگرماي نـیم : هاجِرَة

: تَهجرَ أیضـاً . وقت رفتن در این: تهجر
هاجِرُوا و ال : حدیث. به بالمهاجرینشَتَ

هجرت کنید، نه اینکه نمایش [تَهجروا 
  . ]آن را دهید

این از [منه  مرَأکَ: هذا أهجرُ من هذا
  . ]تر استآن بزرگتر و گرامی

. شورگیاه خشک و شکسـته : هجِیر
 :روزگرماي نیم . :حوض فراخ .  
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ام شهري که خرمـا بـه وي   ن: هجرٌ
کمبضعِ تَمـرٍ  : مثَل. ص. مذ. نسبت کنند

مانند کسی که خرما به هجر [ هجرٍ الی
: مانند اینکه در فارسی گوینـد (برد می

  . )]بردزیره به کرمان می
علی غیرقیاس. منسـ: هاجِرِي . :

  . البنّاء
. خــو و عــادت: هجیــر و هجیــرَي

  . کک: إهجِیرِي
زه : . رســن پــاالن شــتر: ارهجــ

  . کمان
باطل شدن حـق و  : هدر ـِـ. هدر .هدر

. جوشیدن شراب: . خون و مانند آن
  . کک: تَهدار

  . مباح گردانیدن خون: إهدار
ــدرةٌ ــاقط : رجـــل هـ مـــردي سـ

مـردم  [ساقطون : قوم هدرةٌ. ]فرومایه[
  . ]پست و فرومایه

ه فهو  ضربـدرِئَتُه ـِــ ه رتيأراً، د 
 ــین  [ســقطت ــر زم زدش و شــش او ب

  . ]افتاد
بانگ، و بانگ کردن کبوتر و : هدیر

ــتر ــه. ش ــوادر  : و من ــلٌ ه ــتران [إب ش

کالمهـدرِ  : مثَـل . کک: تَهدیر. ]پربانگ
و آن گشـنی باشـد کـه او را    : فی العنَّۀ

بسته باشند تا گشنی نکنـد و او فریـاد   
ـ می ه کند، و این در حق کسی گویند ک

کـاري  [ کند و بر کاري نباشدفریاد می
  . ]از دستش برنیاید

شیري که باالي وي جغـرات  : هادر
شده باشد و زیـر وي زردآب   ]ماست[

  . بود
ردأه برآمده شکم: جوف .  
رْفَجالع رده :ظُمبارهنـگ  [نباتُـه   ع

  . ]آبی دراز و بزرگ شد
ـ  . هـذْر . بیهـوده : هـذَر  .هذر : هـذَر ـُِـ
ــذّار و . وده گفــتنبیهــ ةٌ، هــذَر ه ،رــذ ه

ذارهگويبیهوده: م .  
  . بسیارگفتن: إهذار

سـخن و  مرد شـتاب : رجل هذْرِیانٌ
ــبک ــدمت س ــک در [خ چســت و چاب

  . ]سخن و کار
هرَرةٌ، مثـال قـرْد و   : ج. گربه: هرّ .هرر
: هـرَّة . مکـروه : . نام زنـی : . قرَدة
ـ : ج. نث رْبمثل ق ،رَرـرَب هۀ و ق . رأْس
 :نام موضعی .  
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. ا: هـرّ . کراهت داشـتن : هرَّ ـِـ. هرّ
ـ  هـو ال : مثَل عرِیـ  ف  ال: رَّ مـن البِـرَّ  الهِ

ـرُّه  یعرف مبـن یه ممکْرِهو یقـال . ن ی :
ـ   ي الأم، و البِـرُّ زجـرُه،   نَالهِرُّ دعاء الغَ

ـرِ  یعرف الدمن الزَج هـرّ را از بـرّ   [عاء
هـرّ  : و گویند). داند هیچ نمی(د داننمی

خواندن گوسفندان اسـت و بِـرّ رانـدن    
آنهــا، یعنــی خوانــدن را از رانــدن    

  . ]شناسد نمی
بیماري کـه پوسـت شـتر را    : هرار
 هـرَّت . بیمار شـدن شـتر  : . بریزاند

ناقۀ مهرورةٌ، و . اإلبلُ تُهرُّ، فهی مهرورة
 آمـاس (شتران به بیمـاري  [بعیر مهرور 

  . ]دچار شدند) میان پوست و گوشت
 بانگ سگ از سـرما : هرَّ ـِـ .هرِیر

] الکَلْـب رْدرَّ البسـرما سـگ را بـه    : أه
سـگ   ةزوز: هرِیرُ الکَلْـبِ . زوزه آورد

: مثَـل . که آرامتر از پارس کردن است
شرّي است کـه سـگ   : شَرٌّ أهرَّ ذا نابٍ

ــت  ــته اسـ ــه زوزه واداشـ :  .]را بـ
. ی را از شـراب و جنـگ  نابایستن کس

 ،رْبو الح رَّ فالنٌ الکأْسهماأهي کَرِه .
فَّش نَس و تَاذا یبِ: هرَّ الشبرِقُ و البهمی

ــام و جنـــگ را خـــوش  [   فالنـــی جـ
ها و سبزیها خشـک   خاربوته .داردنمی

  .]و پراکنده شدند
  .در روي بانگ کردن: مهارة

ـ رْه. خواندن گوسفند: هرْهرَة رْه ت
رَّکْتُـه  ألغۀ فی فَرْفَرْتُه، : الشیءآن [ي ح

  . ]را راه انداختم
آب بسیار که از وي بانـگ  : هرْهور

و آن [جرْیِـه   حکایـۀُ هرْهرْ آید، و هو 
  . ]بانگ روان شدن آب است

  . دو ستاره: هرّارانِ
: . به عصـا زدن : ]هزَر ـِـ[هزْر  .هزر

  . ]مالیدن و فشردن[درخستن 
مزَرذو . زده در همـه چیـز  زیـان : ه

راتو ذو کَس زَراتکک: ه .  
  . شیر: هزَبر .هزبر

  . مرد بدخو: رجل هزَنْبرٌ و هزَنْبرانٌ
و قیـل  . درختی: هیشَر و هیشُور .هشر

 گیاهی: و گفته شده[نبات[.  
ـ  هصر[هصر  .هصر شـاخ درخـت   : ]ـِـ

: ت بهصنَ، و هصرْهصرْت الغُ. شکستن
ر لْــتــه أم شــاخه را خــم کــرده و [أْس

ــی  ــتم ب ــت  شکس ــه آن را از درخ آنک
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  . کک: إهتصار. ]جداسازم
شـیر  : هصور، هصار و هصر: هیصر

  . درنده
  . دراز: هقَور .هقر
ـ . هکَر .هکر  شـگفت  سـخت : هکرَ ـَـ

   نــع: هکــر. کــک: هکْــر. داشــتن
  . ]آیندهشگفتبه[

ریخــتن آب و : مــرَ ـُِـــه. همــر .همــر
دادن : . شیر همۀدوشیدن : . اشک

  . چیزي به کسی
مارهرٌ و ممهم ،ارمبسیارگوي: ه .  

: مـار انْهِ. تیـز رفـتن اسـب   : اهتمار
  . رفتن آب

  . فرودریدن: هار ـُـ. هور و هؤُور .هور
 مثـلُ . نع: هائرٌ، و هارِئٌ علی القلب

کــائ ــ ش ی الســاک ــالحِ و ش الحِالس   
: . ]ماننـد سـراپا مسـلّح   . شکافدل[

  . ]بدگمانی[. ا: هورة. تهمت کردن
  . افکندن دیوار و جز آن: تَهویر
فرودریدن و افتادن در چیزي : تهور

گذشتن بیشـتر شـب، و   : . باکی بی به
  . بیشتر زمستان و شکستن سرما

  . هالك شدن: اهتوار

  .بلند ةتودریگ: تَیهور
  . هییر و تهیر، مثل تَهویر و تهورتَ .هیر

أیر و إیر، بإبدال . شَمال: هیرٌ و هیرٌ
  . کک: الهمز

: . کـک : یهیرَّي. مغ طلحص: یهیرّ
أکْـذَب  : مثَل. سراب: . سنگ سخت

ـ أمن الیهیرّ،  تـر از  فریبنـده [راب ي الس
  . ]آبنما

  فصل الیاء
  .نام جایی در ریگ: یبریِنُ .یبر
سنگ : رٌ أیرُّجح. صلب شدن: یرَر .یرر

انّـه لَیبصـرُ   : و فی حدیث لقمان. صلب
فی الح أثَرَ الذَررِّ جاو نشان پاي [ر األی

  .]دبینمورچگان را بر سنگ سخت می
رّانُ حاررّانُ یو ح ،داغ و [تبـع  : یار

  . ]سخت
: یسر و یسر، نقیض عسر و عسر .یسر

  . آسانی
توفیـق  : . آسـانی کـردن  : تَیسیر

. بسیار شیردار شدن گوسفند: . دادن
رجل میسرٌ، و هو خـالف  : ه قولهمنو م

ــب  ــیر   [المجنِّ ــل و ش ــه نس ــردي ک م
سـوي  : . ]گوسفندانش بسیار گـردد 
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ي شَـأْمۀً  أقعد فالنٌ یسـرَةً،  . چپ رفتن
  . ]فالنی به شومی گرفتار آمد[

ریسـمان را  [فرو رویه تافتن : یسر
ــاب دادن    ــایین ت ــپ و پ ــوي چ ــه س ب

خالف شَزْر که ریسمان را بـه سـوي   (
  . )]راست و باال تاب دادن است

  . آماده شدن: تیسر و استیسار
. تـوانگري : . سوي چـپ : میسرَة

بعضـهم   و قرأَ. فراخی: . کک: میسرَة
ــه ــی  «آی ــرَةٌ ال ــرَةٍفنَظ سیــرِه ، »م سیم

و هـو غیـر   : خفـش قـال األ . باإلضافۀ
جائز، ألنّه لیس فی الکالم مفْعـلٌ بغیـر   

عو م کْرُما منٌ فهمـا جمـع   الهاء، و أمو
عۀٍ و مکْرُمنَۀ مدهیـد (پس مهلتـی  «[و (

ایـن روا  : گوید. »تا گشایش و فراخی
هاء نیست، زیرا در زبان وزن مفعل بی

  . ]در پایان آن نیامده است
سرَ ییسـرُ، بـال   ی. قمار کردن: میسر

المضارع، و کـذلک ییعـرُ و    حذف یاء
یینع، بخالف یعـد و یصـلُ و أخواتـه،    
لتَقَوي إحدي الیاءینِ بـاألُخْرَي، فلهـذا   

یِیجـلُ، و هـم   : أسـد قالوا فی لغۀ بنـی 
ل ،لَماالیقولون یِععلـی   تثقالهم الکسرةِس

إف. الیاءحذفوها فکیف لم ی: لٌنْ قال قائ
هـذه  : التاء و األلـف و النـون؟ قلنـا   مع

الثالثۀ مبـ د ۀٌ مـن الیـاء، و الیـاء هـی     لَ
دلیلُه أنّ فَعلْت و أفْعلُ و فَعلْنـا  . األصل

آنکه حـرف یـاء   بی[مبنیات علی فَعلَ 
در مضارع بیفتد، زیرا یکـی از دو یـاء   

ــی    ــتوار م ــري اس ــا دیگ ــرددب از . گ
د یِیجـلُ  اسـ اینجاست که در زبان بنـی 

گوینــد ولــی یِعلَــم نگوینــد، زیــرا در 
  دوم کســره را بـر یــاء ســنگین   کلمـۀ 

چـرا یـاء را   : اگر کسی گوید. دانندمی
ــون     ــف و ن ــاء و ال ــرف ت ــه ح ــا س ب

خود این سـه حـرف   : نینداختند؟ گوییم
بدل از یـاء هسـتند و اصـل آنهـا یـاء      

آن  همــۀدلیــل آن هــم اینکــه . اســت
  .]اندشده فَعلَ ساخته پایۀها بر صیغه

خطهاي کـف دسـت از هـم    : یسرَة
: ج. ]ستور[داغ بر دو ران : . گشاده
سادأی .  

دســتها و پایهــاي ســبک : یسـرات 
  . ]چابک[

ۀٌ حـ داب ـورِ سسسـتور نیکـو   : نُ التَی
  .ستور فربه: . ردارنده قوائم راب
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: ج. ]قماربـاز [مقامر : یاسر و یسر
: ]باشدکه در سوي چپ آن[ . أیسار

شترکش که گوشت را : . نقیض یامن
: یسـرَ القــوم الجــزُور . بهــره کنــدبهـره 

گوشت [وا أعضاءها مساجتَزَروها و اقْتَ
تکـه کـرده و میـان خـود     شتر را تکـه 
خُـذْ  : یاسرْ بأصـحابک . ]بخش کردند

از سـوي چـپ همراهانـت    [بِهم یساراً 
ــرْ. ]بیــا ــر. کــک: تَیاسنْکه و بعضــهم ی

ــی تَیاســ [ ــهبرخ ــرْ   رْ را ب ــاي یاس معن
بـر او آسـان   [ساهلَه : یاسرَه. ]نپذیرند

  . ]گرفت و با او نرمی کرد
که بـه هـر دو   آن: رجل أعسرُ یسرٌ
  . دست برابر عمل کند

کـردن گوشـت جـزور    بهـره : اتِّسار
ائْتسـار و  . را ]شتر یا گوسفند کشتنی[

  . کک: ایتسار، بالهمز و بغیرالهمز
. تـوانگري : . چـپ  دست: یسار

  . نام مردي: . کک: یسارة
  . نیاز شدنبی: إیسار
أنْظرْنی حتّی یسارِ، مبنی علی : یقال

به مـن  [الکسر، ألنّه معدولٌ عن میسرَة 

نیـازي مهلـت   تا هنگام توانگري و بی
یسارِ مبنی بر کسـره اسـت، زیـرا    . بده

  . ]معدول از میسره است
ــرَي سچــپســتد: ی . :بهشــت .

  .چپ: أیسر
  . اندك و آسان: یسیر

  . درختی: . نام جایی: یستَعور .یسعر
اي کـه ملْـواح   بزغالـه : یعر و یعرَة .یعر

تـا بـدان شـیر را شـکار     [شیر سـازند  
از آن [هو أذَلُّ من الیعـرَة  : مثَل. ]کنند

  . ]بزغاله هم خوارتر است
  . ماده کردن بزبانگ : یعرَ ـِـ. یعار
میش که وقت دوشیدن بـول  : یعور

هو بالباء من البعـرِ و البـول   : یقال. کند
پشـکل   ریشـۀ بعـور اسـت از   : گویند[

  .]انداختن و پیشاب کردن
 ]شـتر [گشن دیگـري را بـر   : یعارة

ماده عرض کردن تا اگر گشن را قبول 
و [و ذلک لکَرَمها . کند بمانند، و الّا فال

آن و این از سرشت ارجمند  ،هنه، ن گر
   .]شتر استماده
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  باب الزاي
  

  فصل األلف 

ـ  أبزَ[أُبوز  .أبز برجسـتن آهـو در   : ]ـِـ
  . کک: أبوز. نع: أباز. دویدن

أرز، : و هی ست لغـات . برنج: أرز. أرز
ز، أُرز، أُأُرزنْرو ر زز، ر .  

  . درخت ارزن: أرزة
ةأرج. خت صنوبردر: ز :أرز .  

ـــ . أُروز ــت آن[أرز ـُ ـــ: درس  :]ـِ
ــز آن در   ــت و ج ــدن درخ ــتوار ش اس

کمـۀ  ي محأناقـۀ آرِزةٌ،  : و منـه . زمین
  . ]نیرومند و استوار قۀنا[

انَّ فالناً : یقال. لیلۀ آرِزةٌ، شب سرد
ـ نَّج و تَشَي تَأأرز،  اذا سئلَ بض، و اذا قَ
اه یعـ د فالنـی  [ی الـی الطعـام   تَزَّ، یعن

هــم و  چـون چیــزي از او بخواهنـد در  
ــه مهمــانی   ترنجیــده شــود، و چــون ب

ــکفته ــدش شـ ــحال  و فراخواننـ خوشـ
ــردد ــل : أروز. ]گ ــن البخ ــبض م . منق
رِز الـی المدینـۀ   انّ اإلسالم لَیأْ: حدیث
 ضَـم ي تَنْأرِها، رِز الحیۀُ الی جحکما تَأْ

ــع ــه و در[ و تجتمــ ــم از  گرفتــ   هــ
اسـالم بـه سـوي مدینـه     . خشکیناخن

کشیده شده و در آنجا اسـتوار خواهـد   
شــد، همچــون مــار کــه در ســوراخش 

ــره  ــزبچنب ــرد ن ــا گی ــأْ. ]د و ج رِزم :  
  . جايپناه
: . عدبانگ کردن ر: أَز ـُـ. زأزِی .أزز

. آواز جـــوش دیـــگ و جوشــیدن  
 ـلِّی و لجوفه صانّه کـان ی: حـدیـث

  او نمــاز [کــاء مـن الب  جــلکـأزِیزِ المرْ 
که شکمش از شـدت  خواند درحالیمی

رفـت، همچـون   گریه باال و پایین مـی 
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  . ]جوشش دیگ
  . سخت جوشیدن دیگ: تزازائْ

ــرانگیختن: أز ــدن: . ب . برآغاالنی
ینَ رِینَ علی الکافنا الشَیاطسلْانّا أر«هآی

رِیهم علی المعاصـی  ي تُغْأ، »تَؤُزهم أزاً
را بر سر کافران فرسـتادیم  وان دیما «[

: . ]»تا سخت به گناه برانگیزندشـان 
ت الشـیء، اذا ضـممت   أزز. درآمیختن

آن چیـز را بـه هـم    [بعضَه الـی بعـض   
  . ]درآمیختم

ــابی : إوزة و إوز .أوز ــطّ و مرغ : ج. ب
  . إوزون

  فصل الباء
  . بیرون آمدن: ]برَز ـُـ[برُوز  .برز

ردنبیرون ک: رازإب .  
از میان صف بیـرون  : بِراز و مبارزة

  .شدن به حرب
ـ : بِراز لِ الغـذاء، و هـو   کنایۀٌ عن ثُفْ
) گـوارش ( ةمانـد کنایه از پس[الغائط 

. جـاي حاجـت : رَزمب .]تنخوراك در 
  . گاه بیرون شدنبه حاجت: تبرُّز

ــراز گشــادگی فــراخ: ب . : جــاي  
  . درخت گشادهبی

: . ه کــردنپیــدا و گشــاد: ریــزبتَ
  . فزون شدن بر اقران خود

رْزامرأة . مرد پارسا و زیرك: رجل ب
  . نث: برْزةٌ

بکتاب م ،و هو علی أرُوز ،ي منشور
بوحاتم و قال لعلّـه  أکره غیرقیاس، و أنْ

 واةَکـاره، ألنّ الـرُ  ه إلنْو ال وج. بورمزْ
نوشـته یـا نامـه و    [کلُّهم علی أنّه لغـۀٌ  

ابوحـاتم ایـن   . مهرو بی فرمان گشوده
پذیرد و گویـد کـه شـاید    کلمه را نمی

ـ  . باشد) شدهنوشته(مزبور   یولـی دلیل
 همـۀ براي نپذیرفتن آن نیسـت، زیـرا   

  یـــــان لغـــــت درســـــتی آن را ورا
  . ]اندپذیرفته

  . بچهگوزن: غَزبرْ .برغز
جامه و : بزّاز. متاع: . سالح: بزّ .بزز

ـ : بزَّ ـُـ. . متاع فروش : مثَـل . ودنرب
ـ  أعزَّ بزَّ،  منْ السـلَب   ذَي من غَلـب أخَ

کسی که چیره گردد، جامه و سالح و [
ـ اب. ]ربایـد گیرد و میستور را می زازت :

  . ا: بِزِّیزَي. کک
  . سالح: . هیئت: بِزَّة
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  . کردن شترنشاط و بازي: زبغْ .بغز
  . هانوعی از جامه: باغزِیۀ

ت مـن  یأْلم: قال ثعلب. مخضَ: بِلزٌ .بلز
ة بِلزٌ، امرأَ: الصفات علی فعلٍ الّا حرفانِ

 از : گویـد . درشت و سـتبر [و أتانٌ إبِد
ــفتها ــل   ص عــر وزن ف ــه ب ــز دو کلم ج
خــر انــدام، و مــادهزن درشــت: نیامــده
  . ]رمنده

: . درشتیراندن به: ]بهزَ ـَـ[ز به .بهز
  . نام مردي

  . واز و بِیزانٍأب: ج. معروف: باز .بوز
  . بزاة: ج. کک: بازِي، مثال قاضی

  فصل التاء
ـ  . و تَـرْز [تُروز  .ترز سـخت  : ]تَـرِز ـَـ

هرچـه سـخت و   : تـارِز . شدن گوشت
  . صلب باشد

: . سخت کـردن خمیـر را  : رازإتْ
  . خشک کردن دوندگی گوشت اسب را

  . گوشتمرد کوتاه چفسیده: تَیاز .تیز
ـ . زتَی ـ : تاز ـِـ دن تیـر کـه در   لرزی

  . نشانه زده باشند
  فصل الجیم

. آب به گلو خستن: جئزَ ـَـ. جأَز .جأز

آب در [ت بــه غَصصــ: ت بالمــاءجئــزْ
گلـوگیر  [. ا: زجـأْ . ]گلویم گیـر کـرد  

  . ]شدن به آب یا خوراك
  . بخیل: زجِب .جبز

ـ . نـان خشـک  : جبِیز ـ أخْ خُب زَه رَج
ــزاً،  ــانش را خ[ي یابِســاً أجبِی شــک ن

  . ]بیرون آورد
ز و جـرَز،  ز و جـرُز، و جـرْ  جـرْ  .جرز

لغات ـرْ . نباتزمین بی: أربعالج زِ جمع
ـ   حةٌ، مثـل ججِرَز   ـرَة، و جمـعرٍ و جِح

رَزِ أجالجب و أسبمثل س ،بابراز.  
جزمین که علف او را : روزةٌأرض م

  . خورانیده باشند
  . سطبري: . سالتنک: جرَز
  . جِرَزة: ج. گرز: معز، جرْ
: سیف جراز. بریدن: جرَز ـُـ. زجرْ

ــرّان  ــیر ب ــراز . شمش ــۀ ج ــۀ: ناق  ناق
  . بسیارخوار

کـه  آن: ة جـروز رجل جروز و امرأَ
  . تمام خوان را بخورد و هیچ نگذارد

اسـم اسـت   [تیصال م لإلساس: زةٌجرْ
براي آنچه انسان را به تنگنا افکنـده و  

  . ]از پاي درآورد
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زن : . ســـخت ســـرفۀ: جـــارِز
  . نازاینده

زمـین خشـک کـه ریـگ     : جارِزة
  . فروگرفته باشد

  پوستین زنانه : زجِرْ
  . کک: بزقُرْ. گربز: بز، معجرْ .جربز
. جرامیـزُ : ج. حوضـچه : موزجرْ .جرمز
  . زبیر بودة نام مردي که کشند: ابن 

گردآمـدن بـه   : مـاز رِنْمزَة و إججرْ
  . جایی
  .گذشتن شب: مزرْجتَ

جمـع جرامیـزَه، اذا   . اعضا: جرامیزُ
 ضتقببثیاعضایش را براي جسـتن  [ ل

  . ]و پرش فراهم آورد و آماده کرد
ـ  زَّج. جزّ .جزز فریـز کـردن پشـم    : ـُـ

درودن گندم و خرمـا  : . ]چیدن آن[
  . و جز آن
  . داس، و دو کارد فریز: مجزّ

  . قت درو و فریزو: زمنُ الجِزازِ
ــ بــه درو رســیدن کشــت و : زازإج

ــزَّ الــزَ. خرمــا و جــز آن أجرحــانَ : ع
مٍ نَعٍ و غَرصار ذا ز: أجزَّ الرجلُ. جزازه
هنگـام درو کـردن کشـت فـرا     [مجِزَّةٍ 

ــید ــت و  . رس ــردن کش ــام درو ک هنگ
  .]چیدن پشم گوسفندان آن مرد رسید

بـه درو رسـیدن کشـت   : تجزازاس .
ــ ــرُّتجزَّ الاس ب :اس ــد ــه  [تحص ــدم ب گن

  . ]درویدن رسید
اجزاز و اجزتبریدن: ازد .اج تَـزَز ت

و اج ــیح الشززــه د ــه را [تُ ــاه درمن گی
  . ]بریدم

. خشک شدن خرما: جزَّ ـِـ. جزُوز
ـ . کـک : زازإج رٌ فیـه  تَم ،أ ـبي ی س
ــدکی خشــک شــده  [ ــه ان ــایی ک خرم

  .]باشد
مثـل  . گوسفند فریزکردنـی : جزُوزة

پشم : جِزَّة. الحلُوبۀ و الرَکوبۀ و العلوفۀ
  . سالهیک

هاي ادیم و چرم و جز ریزه: جزازة
  . آن

: جِـزَة جِزْ. اي از پشـم پاره: جزِیزَة
و گوي رنگـین از پشـم کـه بـر     . کک

  . هودج آویزند
ـ  . . سنان سطبر: زجلْ .جلز : جلَـزَ ـِـ

شمشـیر و   دستۀو تازیانه و  پی بر تیر
پی : جِالز. کک: لیزتَج. ن پیچیدنجز آ

  .پیچیده
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ــواز ــردار   : جِل ــن ب ــار و دام پایک
. ]پاسبان و پیشکار چسـت و چابـک  [

  . جالوِزة: ج
فندق[چلغوزه : زجِلَّو[ .  

پیـر و ترنجیــده  گنـده : فَزِیـر جلْ .جلفـز 
  . کارکن

ـ . زجم .جمز   نـوعی از رفتـار   : جمزَ ـِـ
  . شتاببه

  . تیز بسیاررو شتر: جمازة و جماز
  . خر تیزرو: حمار جمزَي

  . اعه از صوفرد: جمازة
مز: ج. اي از خرماپاره: زَةجمج.  
منوعی از خرما: زانج .  
یماي چون انجیرمیوه: زج .  

تخت که مـرده را بـر وي   : جِنازة .جنز
و آنچـه مـرده بـر وي نباشـد     . بردارند

  . نعش و سریر خوانند
رخت عروس و مسـافر و   :جهاز .جهز
  . فرج زن: . کک: جِهاز. مرده

سـاختن جهـاز عــروس و   : هیـز تَج
دوانیـدن  : . لشکر و مـرده و مسـافر  

او را [ جهزَ علیه الفرس. اسب بر کسی
  . ]لگدکوب اسبش ساخت

 تَجهـزْ . آماده شدن کـاري را : تجهز
کار آماده شوبراي آن[رِ لألم[ .  

نخسته را کشت: هازإج .علیـه   هِزْأج
  . ]به زخمی امان نده و او را بکش[

. اسـب سـخت دونـده   : فرس جهِیزٌ
ضَرَب فی جهازِه، یعنـی رمیـد، و   : مثَل

اند که بـار او  اصل آن از ستوري گرفته
به شکم آید و برمد و روي بـه صـحرا   

  . گیرد
فـالن  : مثَـل . گـول  زنی نام: جهِیزَةُ

ة واقَعهـا  أَو هی امـر . جهِیزَةَ أحمقُ من 
فحملــتفــی ب ــد ــا، نطْ، فتحــرَّك الول ه

طْ: فقالتنْ فی بی ی شَـیءاو زنـی  [قُـرُ  ن
بـا او خوابیـد و آن   ) شوهرش(بود که 

ــین در     ــون جن ــت، و چ ــار گرف زن ب
در درونـم  : گفتجنبید، میدرونش می

  . ]زندبشکن میو چیزي است که بوق 
ــوز ــواز .ج ـ . ج ــ ــاز ـُ ــی و : ج روای

آب که ستور و کشـت را  : . رواشدن
ــد گذشــتن از : . آب دادن: . دهن

  . جایی و راهی
پـس  : . بریـدن مسـافت  : إجازة

ــتن از وي : . افکنــدن جــایی بــه رف



    صراح اللغۀ/  788
 

ــام : . گذرانیــدن اجــازت دادن بــر ن
ــی ــله: . کس ــتوري : . دادنص دس

در شعر، مصـراع دیگـري را   : . دادن
 یکـی روي  ]قافیـه را [: . تمام کردن

و ایـن  [طـاء آوردن   گر رويدال و دی
. ]ابوزیـد  گفتـۀ همان إکْفـاء اسـت بـه   

اسی، اذا أسنفالناً فأجاز تجزت قاك ماء
ــک  ــأألرضـ ــی [ک تیو ماشـ از فالنـ

خواســتم بــه زمــین یــا چارپایــانم آب 
  . ]دهد، او هم داد

درگذشــتن از جــایی بــه : مجــاوزة
  . جایی

درگذشــتن، و درگذاشــتن : تَجــاوز
  . گناه

کـه  [نام موضعی به منَی : مجازِذوال
  . ]در جاهلیت بازاري آنجا بود

روا داشتن: ویزتَج .زوآن را [بـه   ج
  . رواگردانیدن: . ]روا دار

عنِّـی   وزجاللهم تَ. عفو کردن: تجوز
زخداونـــدا از مـــن [عنِّـــی  و تَجـــاو

: . سبک گذاردن نمـاز : . ]درگذر
  . سخن به مجاز گفتن

. اه گذر و گذشـت و رفـتن  ر: مجاز

 :ضد حقیقت .  
ــع  ــوزة، م ــوز: ج ــو: ج. گ ز و ج

وزاتج . :بار آب دادن ستور را  یک
کـلّ   . گَوزستان: مجازة. یا کشت را

ــۀ[وســطه : شــیء : ج. ]هــر چیــز میان
وازأج .  

وسفیدمیان گوسفند: زاءج . :  نـام
  . برجی

: . گذرنده: . روا و روان: جائز
: ج. ]تیـر شـاه  خانـه، ر ستون تی[باالر 

وزانٌأجةٌ و جوِز .  
. جِیزٌ و[جِیزٌ : ج. وادي کرانۀ: جِیزَة

جِیزَة آن اندازه از آب است که رهـرو  
ــه آبشــخور دیگــر   را از آبشــخوري ب

أسقنی جِیـزَةً و جـائزَةً   : یقال. رساندمی
جایزه هم همـین کلمـه    ریشۀ. و جوزةً

سیار معنـاي  است که به دلیل کاربرد ب
   .]هرگونه پاداشی را یافته است

: . جـوائز : ج. صله و عطا: جائزَة
  . شربتی آب
  . هانوعی از بردها و جامه: تَجاوِیز

  فصل الحاء
ـ . زحج .حجز : . بازداشـتن : حجزَ ـُـ
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بستن دست و پاي شتر تا نعلـین او را  
  . بردارند

حجـاز  بـه : . بازایستادن: حجازانْ
  . شدن

. یکـدیگر را منـع کـردن   : اجزَةمح
ــل ــلِ   انْ: مثَـ ــاجزةَ فقَبـ أردت المحـ

بـین القـوم رِمیـا ثـم      کانـت . المناجزَة
صــارت جأیــزَي، ح  ــوا ثــمي تَرام
خـواهی بـازداري،   اگـر مـی  [تَحاجزُوا 

میان آن قـوم  . پس کارزار را هم بپذیر
یـا  (تیراندازي بود، سپس بازایسـتادند  

  . )]دندبا هم آشتی کر
یجازحنانَیکک، مثل ح :زْأُحبینَ  ج

  . ]قوم را به هم پیوند ده[القوم 
  . تاریکی: ةحجزَ

 ألنّهـا حجـزَت  . بالد عـرب : حجاز
بین نَجو الغَو زیرا زمینهاي بلنـد و  [ر د

رسـن  : . ]پیونـدد  پست را به هم می
: جوزمح. وپاي شتر بدان بندندکه دست

  . بستهوپاي شتر دست
بر میان بستن زارا: تجازإح .  

جبند شلوار[ازار  نیفۀ: زَةح[.  
: حرِیـزٌ  . جـاي اسـتوار  : زحرْ .حرز

  . تعویذ: . استوار جاي نیک
ــرُّز اح ــراز و تح ــردن و : ت پرهیزک

  . خویشتن نگاه داشتن
گَوز که کودکان به وي بـازي  : حرَز

وکنند، و هو الجالم زلْحبـه   کوك ی ـبع
ح بمثَل فی مـن طَمـع فـی الـرِ    . یالصبِ

تَغـی  واحرَزا و أب: س المالِه رأْحتّی فاتَ
 واحرَزاه، فحـذفت الهـاء  : یرید .النَوافال

کسی که در پی سـود چنـدان    ةدربار[
اش را نیــز از کــه ســرمایه  آز ورزد

دردا کـه سـرمایه   : دست دهد، گوینـد 
  .]بشد واندر پی سودم هنوز

  . اي از تمیمقبیله: مازحرْ .حرمز
وقـت  : . یکی: حزَّة. رخنه: حزّ .حزز

فـی أي حـینٍ و   : فی أي حزَّةٍ[ و هنگام
ـ [ . ]وقْت رخنـه  : . بریدن: ]حزَّ ـُـ

  . در چوب افکندن
زازاحبریده شدن: تحزُّز. بریدن: ت .  
تیز کردن: زیزتَح . :هم سودن  بر

و البعیــر  .انــدازه کــردن: . دنــدان را
کرَتـه و  الذي أصـاب مرفَقُـه طـرف کرْ   

ف ماه قیلأد ،أله حازا اذا لمم ده فهـو  یم
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 گوشـۀ به شتري که آرنجش [الماسح 
اش بگیرد و آن را زخمـی سـازد   سینه

حاز گویند، و اگر آن را زخمی نسـازد  
  .]به آن شتر ماسح گویند

  گوشـت   ةپـار :  .ازار نیفـۀ : حزَّة
  . زا بریدهدرابه

دل از خشم و جـز   سوزش: حزازة
 :فـی نَفْسـی منـه    [کـک  : حزّاز. آن

  .]تاب و اندوهی است از آن در دلم
   .]سر ةشور[سر سبوسۀ : حزاز
حِـزّان و  : ج. جاي درشـت : حزِیز

  . أحزَّة
سـپوختن از پـس   : حفَزَ ـِـ. زحفْ .حفز

تُه حفَزْ. یسوقُه: فزُ النهاراللیل یح. پشت
. رانـد  شب روز را مـی [تُه نْعطَ: حمرُبال

  . ]زدم هبه او نیز
: . بــر ســر پــاي نشســتن: احتفـاز 

ــدن   ــتن درچی ــدکی  [خویش ــاي ان و ج
ــی ]. گــرفتن اذا ): رض(حــدیث عــن عل

ــ صــرأَ لَّت ــزْ، الم تَفاذا أةُ فلْتَح ــام ي تَتَض
و اذا س تلَسججدي کمـا    ،تو ال تُخَـو

هنگـامی کـه زن نمـاز    [یخَـوي الرجـلُ   
گزارد بایـد دامـن درچیـده و تنـگ     می

هنگام سـجده و برخاسـتن    یعنی ،بنشیند
ــو   ــازو و پهلـ ــردان بـ ــون مـ از آن چـ

  . ]نگشاید
وبـن شَـریک    لقب حـارث : فَزانح

الشَییبان .  
. دامـن بـر زدن بـه کـاري    : تحلُّز .حلز
  . کک: تهلُّز

نـام  : . زن کوتاه و بخیـل : حلِّزَة
: چنـین اسـت  [کذا رجل حلِّزٌ و . مردي

  . ]مرد کوتاه یا بخیل
  . گز شدن شراب و گیاهزبان: زحم .حمز

ــ مــرَه تیــزك: زَةح  نــام عــم :. تَ
س بـن  کنیت أنَ :أبو حمزَةَ. )ص(رسول
 ،بـه سـبب تـره چیـدن    ). رض(مالک 

  . رسول او را این کنیت فرمود
سـختی و سـخت   : حمزَ ـُـ. حمازة

: حـامز . دلسـخت : لفؤادحمیزُ ا. شدن
: ، حـدیث )رض(عبـاس  و عن ابن. کک

تَنُهـا و  ي أمأمزُهـا،  ضلُ األعمـالِ أح أفْ
تـرین و  برترین کارهـا، سـخت  [واها أقْ

  . ]دشوارترین آنهاست
حمالب ــوز ــانِم ــخت: ن ــرهاي س س

  . ]مرد توانا و نیرومند[انگشت 
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ــوز ــو .ح ةحــاز ـ . ز و حی ــ ــاز ـُ : ح
بـه  : محـاوزة . کک: تیازاح. گردآوردن

  . هم درآمیختن
وحیـُِـ. زز و ح راندن نرم: حاز .  

ــ أحزِيــده : و ــبک رانن ــرم و س . ن
أحيذکک: و .  

نرمـی و سـبکی رانـدن    بـه : ویزتَح
  . ستور سوي آب

لـک   مـا . درپیچیدن: تحوز و تحیز
وز الحیۀِ، و تتحیـزُ تَحیزَهـا   حوز تَحتَتَ
چه شده که چون مـار بـه خـود    تو را [

  . به گوشه رفتن: . ]پیچی؟می
. لُه من الواوأص. هرچیز کرانۀ: حیز

یکک: زح .  ـین و هـینمثل ه .یـاز أح :
  .]ها کناره[کنارها 

 ـوةحناحیـه : ز .  ـ ضَـتُه  بی: کالملْ
  . ]سرزمین میانۀقلمرو و [

از : . برگشـتن از چیـزي  : یازحانْ
  . جاي دیگر رفتن ومان بهخان

دو گـروه از هـم بـه کرانـه     : تَحاوز
  . شدن

  فصل الخاء
نـان  : . نان پختن: خَبزَ ـِـ.زخَب .خبـز 
. پـز نـان : خَباز. مرد با نان: خابِز. دادن

 : رانـدن . : دســت بــر زمــین زدن
  . شتر

نان: زخُب .کوماج: زَةخُب .  
گیـاه  [سنجاب باب: خُباز و خُبازي

  . ]کوچک پنیرك، خطمی
ــرْ  .خــرز ـــ. زخَ ــرَز ـُِ ــوزه : خَ درز م

  . دوختن
  .درفش: رَزمخْ. دوزنده: خَرّاز

درز مـوزه و مشـک و جـز    : زةخُرْ
  . آن

ـ  الظَه ةخَـرْ . پشـت  ةمهـر : رِخَرَزز :
ـ  : خَرَزات الملـک . یکی ه جـواهرُ تاجِ

  . ]گوهرهاي تاج شاه[
خار بر : خَزَّ ـُـ. . معروف: خَزّ .خزز

بـه نیـزه و تیـر    : . نهـادن  سر دیوار
  . کک: تزازاخْ. دوختن

مثـل   ،خزّان: ج. خرگوش نر: خُزَز
  . دانصرَد و صرْ

نام کوهی کـه بـر   : خَزاز و خَزازي
پگاهـان بـه   [سر او آتش افروختنـدي  

  .]تاراجآغاز  نشانۀ
  . توانا: خُزَخز، مثال هدبِد

ــز .خنــز ـــ. خَنَ ــزَ ـَ ــوي گــرفتن : خَن ب
  . گوشت
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  . منشیتکبر و بزرگ: وانَۀزُخُنْ
ــوز ــی  .خ ــی عل ــازِ، مبن ــرخازِب   : الکس

ــس ــزهمگ ــس: . ری ــگ مگ : . بان
: بازخزْ. درد گلو: . گربه: . گیاهی

  . کک
  . اي از مردمطایفه: خُوز

  فصل الدال
ــوبِدر .درز ــروف: ز الث ــع. مع : ج. م

  .آن بیضۀشپش و : وزِرالد ناتب .دروز
رد ةَأوالدفرومایگان :ز . :  مـردم

  . درزي و دوزنده
ـ . توانـا و دوربـین  : دالمـز  .دلمز لَمزد :

  . ]کک: دلَمز[ دالمزُ: ج. صور منهمقْ
. ]داالن: مـع . فار[ معروف: لیزده .دهلز

  . دهالیز: ج
  فصل الراء

  . گوشت قار آکندهقُچ: ش ربِیزٌکَب .ربز
  . پر کردن مشک و جز آن: بیزتَرْ

. بت: . عذاب: . پلیدي: زرِج .جزر
و قُـرِئَ بالضـم   . »جرْزَ فاهو الرِج«آیه

ـ  : قال مجاهد. أیضاً ـا  . منَهـو الصو أم
ـ زاً مرِج«آیه ن السـ  »ماء ذاب ، فهـو الع

و الرُجـزَ نیـز   . »و پلیدي را واگـذار «[

آن : مجاهـد گویـد  . خوانده شده اسـت 
ـ و اما همین کلمـه در  . یعنی بت  ۀنمون

ـ  ر بـه دیگ ي درد و شـکنجه اسـت   امعن
  . ]»اي از آسمانشکنجه«

ــز جــزَ . نــوعی از بحــور شــعر: ر جر
شـعري در بحـر رجـز    [الراجِزُ و ارتَجـزَ  

و آن شــعري اســت کــه وزن آن (گفــت 
یکـی از  : . )]شش بار مسـتفعلن باشـد  

ناقـۀ  . نـع : بعیـرٌ أرجـزُ  . بیماریهاي شـتر 
زاءجکک: ر .  

 .رُ مـن الهـودج  غَأصکَب رْم: رِجازة
 :یک طرف بار آویزنـد کـه    آنچه بر

نـام  : تَجِـز مرْ. سبک باشد تا برابر شود
  ).ص(اسب رسول

ـــ. رز .رزز در زمــین جســتن و : رز ـُ
زرفین بـر در  : . استوار کردن چیزي

دم به زمین فرو بردن ملـخ  : . نهادن
  . کک: زازإر. جهت بیضه نهادنبه

اي به او نیـزه [نَۀً طَعنَه طَع: رزه رزةً
  . ]زد

مراد کـردن کـار    آسان و به: زیزتَرْ
ــرزز. را ــک األم ــزاًت ذل ــک ترزی : رَ ل

آن کــار را برایــت آســان   [تُــه وطَّأْ
ــاختم ــاضِ . ]س ــقْ: البی ــو . لُهص و ه
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 ،زــرَز م یــاضــأب صصــاف و [قُول ي م
آن کاغـــذي . صــیقل کــردن کاغــذ   

  . ]ده استخور هارزده و صیقلآ
درنشستن تیر به نشانه: تزازإر . :

  . بخیلی کردن
  . زرفین در: رزةُ البابِ

زر =برنج: زأُر .  
ــته: رِز ــت آهس ــزَي. آواز پس : رِزی
  . ]و درد یا باد در شکم[کک 

گیـاهی کـه بـه وي چیـزي     : رزِیز
  . رنگ کنند

لرزه: زیزإر . :ریزهیخ .  
ــزَّي، مقصــوراً، مرْ .رعــز رْعــزاء، و م ع

اذا . بـن پشـم   ةمویهـاي ریـز  : ممدوداً
تَه و اذا خفَّفـت مددتَـه، و   شددت قَصرْ

عـزٌّ، بحـذف   مرْ. ت فتحت المـیم ئْش انْ
اگر آن را مشـدد سـازي،   [کک : األلف

  . ]کنی ، ممدود مینه، و اگر مقصور
  . در زمین زدن نیزه: رکَزَ ـُِـ. زرکْ .رکز

بـر کمـان    تکیه کردن: تکازإر] :
برجسـتن و  : . و پابرجا شدن استوار

  .]پریدن رگ
بـاش  جـاي : . دایـره  میانۀ: کَزمرْ
او در جایگـاه  : عـزِّه مرْکَزِ هو فی [مرد 

  .]ارج و بلندي خویش است
أو تَسـمع لهـم   «آیه[آواز نرم : زرِکْ

  یــا هــیچ آوازي از آنــان   «(» رِکْــزاً
  .)]»شنويمی

. ده در زمـین کـر مـال پنهـان  : رِکاز
ـ  : حدیث فی الرِکـازِ الخُم در مـال  [س
. ]شده در زمین نیز خمـس اسـت  پنهان

یافتن مال پنهانی در زمین: کازإر .  
لـب و   ]دست و[به : رمزَ ـُِـ. زرم .رمز

به چیزي که بـراي  [ ابرو اشارت کردن
اي در زبـــان هســـت، یعنـــی  آن واژه

  .]نپوشیده و پنهان سخنی را رسانید
مارز. اضطراب کردن: ازتکـک : ترم 

إبِــلٌ . تَحـرَّك : ارتَمـزَ الرجـلُ و تَرَمــزَ  [
  . ]شتران پرجنب و جوش: مزامیزُ
ــزازار ــازة. جنبیــدن لشــکر: می مر :

لشکر انبوه که گویی اطراف و نـواحی  
سـوراخ  : . جنبد به حرکت ایشانمی

شـرم   بیغَمازة، [کار زن بالیه: . مقعد
ــه، أي مــ. و بــدکار ــن مکان م ــأَز ما ار

رِحاز جایش تکان نخـورد : ماب .  مـأَزار
  . ]از آن برگشت: عنه، أي زالَ
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  . دریا: راموز
  . برنج: زأُر= زرنْ .رنز
ـ . ز و رهزانره .رهز جنبیـدن  : رهزَ ـَـ

  . ]نزدیکی زن و مرد[وقت مباضعت به
رزتُـه، أي  [آزمودن : راز ـُـ. زرو .روز

رزت . آزمودمش تـا بـدانمش  : خْتَبرْتُها
آنچه نزد او بود جستم و : ما عند فالنٍ

  .]خواستم
  فصل الزاء

پر  کرانۀ: . زمین درشت: زاءزِی .زأز
  . مرغ

  . زیازِي: ج. پشته: زِیزاة
دۀٌقوازِیز رجلٌ . دیگ بزرگ: ر :

  . کک: قوم . کوتاه ضخم
سـتم  به مرد: زَي و زوزيرجلٌ زونْ

ــه  ــف و ب ــرك  ظری ــتم زی ــدعی [س م
  . ]دروغتیزهوشی و زیرکی به

. حقیـــر داشـــتن و رانـــدن: زوزاة
وزیبهز ـ : ت اسرَتُه و طَقَرْتَحاو را [تُـه  د

  . ]خوار داشته و راندم
  فصل الشین 

. درشت شدن جاي: شَئزَ ـَـ. زشَأْ .شأز

 :آرام گردانیدنبی: آزإشْ. آرامیبی.  
  . آرام کردنبی: ]شَخَزَ ـَـ[ز شَخْ .شخز
  . درشتی: زشَرْ .شرز

: مشـارِز . منازعـت کـردن  : مشارزة
  . بدخو
. سـخت خشـک شـدن   : شَـزازة  .شزز

  . ]سخت خشک[نع : شیء شَزٌّ
  . منقبض و گرفته شدن: زازمئْاشْ .شمز

  . گرفتگی: شُمازِیزَة
نـوعی از  : رِیزو سِه رِیزٌر شُهتَم .شـهرز 
ت، مثـل ثـوبٍ   ت أضَـفْ ئْش نْو ا. خرما

  . خَزٍّ، و ثوب خَزٍّ
چوب سـیاه کـه از   : ز و شیزَيشی .شیز

  . ]آبنوس[ها سازند وي کاسه
  فصل الضاد

  . بخیل: ضرِز، مثال فلزّ .ضرز
  . باالي ناکسزن پست: ضرِزة

مناقۀ ض رْزِمٍ[رِزض شیر و کم: ]قلب
  . قوي
  . هم چفسیدهکام بر : رجل أضَزُّ .ضزز

  . خاییدن اسب لگام را: زازإضْ
سخن نـاگفتن و  : ضَمزَ ـُِـ. زضَم .ضمز

ــودن ــاموش ب ــه : . خ ــیدن ب برچفس
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ــر ضــامزٌ. چیــزي ــه : بعی ــه دب   شــتر ک
مانندي که شتر هنگام مسـتی از  شش[

از دهــان  ]دهــان بیــرون آرد، شقشــقه
  . بیرون نیارد

  . خاموش: ضَموز و ضامز
. خاییـدن خرمـا  : ـضاز ـُ. زضَو .ضوز
 :جور کردن در حکم .  

ـ . زضَی .ضیز کـم کـردن حـق    : ضاز ـِـ
ــی را ــأْ. کس ـ . زضَ ــ ــأَز ـَ ــک: ضَ . ک

ي جائرَةٌ، و هـی  أ، »مۀٌ ضیزَيسق«هآی
فُعبی و حــوب ــی، مثــل طُ ــی، و انّمــا لَ لَ

کسروا الضاد لیسلفیه الیاء، ألنّه لیس  م
عفی الکالم فمـا هـو مـن    ۀٌ، و انّفَلَی ص

ــاء األســ بِ ــعن کالش فْماءــد لَی رَي و ال
ــش«[ ــهبخ ــی ب ــتمکردن ــاد را . »س ض

مکسور ساختند تـا یـاء در آن بمانـد،    
زیرا وزن فعلَی از بناهاي اسـم اسـت،   

  . ]نه صفت
  فصل الطاء

. جامه ]نشان و نگار[علَم : طراز .طرز
: مطَرِّز. با علَم: مطَرَّز. علَم کردن: ریزتَطْ
ریخـت و  [نـورد و نهـاد   : . گـر لمع

  .]روش

ـ  . زطَنْ .طنـز  . فسـوس کـردن  : طَنَـزَ ـُِـ
  . ]ریشخندکننده[نع : طنّاز

  فصل العین
. بن هر چیـزي : . سرین: عجز .عجز

سـرین  : عجِیـزَة . جـاز أع: ج. نث= مذ
  . زن

جـ . زع جِـز و  مع. نـاتوانی : عجزَ ـِـ
عثُّـوا بـد   ال: حـدیث . کـک : جَِزَةمارِ تُل
علْ ي الأجِزَةٍ، متُقیِموا ببدجِزُونَ فیها ةٍ تَع

آنجـا  : فرمود[ساب و التعیش تعن االکْ
  . ]کار و هنر و علم بمانید، نمانید که ز

. پیـر شـدن  گنـده : عجزَ ـُـ. عجوز
العامۀ : السکیتقال ابن. پیر گنده: عجوز

: گویــد[تقولـه بالتــاء، یعنــی العجــوزة  
عجایِزُ و : ج. ]را با تاء گویندمردم آن 

ــزٌ جــۀَ ال: حــدیث. ع ــد انّ الجنَّ ها خُلُتَ
. ]ت درنیاینـد شـ پیرزنان بـه به [العجزُ 
  . تودهریگ: عجوز

جز و عججِزَ ـَـ. زعبزرگ شدن : ع
  . سرین

جعـزُ [ سـرین زن بـزرگ : زاءجأع :
ة تودریگ: . دمعقاب کوتاه: . ]مذ

  . بلند
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گردانیدناتوانن: جازإع . :  عـاجز
درگذشتن چیزي از : . یافتن کسی را

آن چیـز از  [فاتَه : جزَه الشیءأع. کسی
  . ]او درگذشت و او بدان نرسید

ةإعبالشچه که زنان بر سـرین  : جاز
  . ]کک: عجازة[بندند تا کالن نماید 

پیر شدنگنده: جیزتَع . :  به عجـز
بـا  آهسته و : . نسبت کردن کسی را

  . کردن ]کُند[درنگ 
رفتن کسی چنانکه نتوان بـه  : معاجزَة
والّذین سعوا فـی آیاتنـا   «آیه. وي رسیدن

ۀٍ، اذا انّه لَیعاجِزُ الی ثقَ: و یقال. »نَمعاجِزیِ
که ایستاده در برابر و کسانی «[مالَ الیه 

. »هایمان بـه تبـاهی کوشـند    ما در نشانه
واري روي او به مرد امین و اسـت : گویند
  . ]آورد
عــزَةُ األنْم ــاءجِـ ــروف: بِیـ : ج. معـ

عجِزاتم .  
ــوزِ جالع ــام ــســرماهاي : أی س از پ

زمهریر، و آن پنج روز اسـت نزدیـک   
ـ  صنٌّ و صنَّب: عرب بهمـا ورٌ، و رٌ و أُخَی

و یقـال  . فـئُ الظُعـن  رِ و مکْفئُ الجممطْ
مـرٌ و  رٌ و آرٌ و وبصنٌّ و صنَّب: هی سبعۀٌ

ـ و معلِّلٌ و مطْ مؤْتَمرٌ مئُ الجچهـار  [ رِف

و سـه روز  ) فوریـه (روز آخر شـباط  
   .)]مارس(اول آذار 

النخلِأع بیخهاي خرمابن: جاز .  
  . بر عجز ستور برنشستن: تعجز

جفالنٌ. آخرین فرزند: زَةع  ـ و د لْ
یوفالنـی واپسـین   [ج =نـث =ه، مـذ أب

  . ]استفرزند پدر و مادرش 
  . کک: عجِیر. نامرد: عجِیز

: لـزَة عج. قویـۀ شـدیدة  : لَِزَةعِج .عجلز
  . اي در بادیهتودهریگ
دور : . هـم  ستیهیدن با: معارزة .عرز

  . ]از هم[بودن 
  . دور شدن: طَزَةعرْ .عرطز
  . خالف ذُلّ. ارجمندي: عزّ .عزز

. عـزاز : ج. یاب و ارجمندکم: عزِیز
قوم أعزّاءزَّةٌ و أع .  

عزیـز و  : ]عزَّ ـِـ[عزّ و عزَّة و عزازة 
پس (فالنی [عزَّ علیه فالن . گرامی شدن
ــاتوانی ــت ) از ن ــره گش ــر او چی   : . ]ب

عزَّ علـی  . دشوار شدن: . یاب شدنکم
د مبر من گران آ[تد شْي اأأنْ تفعلَ کذا، 
زَّ  . درسـت شـدن  : . ]که چنین کنی عـ

اذا عزَّ اَخـوك  : مثَل. ي حقَّأ، علی ذاك
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. آن بر من درست و دشوار گشـت [فَهنْ 
نرمی پیشـه   ،درک تنديتو گر برادر  با 

ــردن: . ]کــن ــوي ک ــز. ق . کــک: تَعزی
ي أ، یخفَّف و یشـدد،  »فعزَّزنا بثالث«آیه
م پس نیرومنـد سـاختی  «[و شددنا  اقَوین

 .»)فرســـتاده(بـــه ســـومین ) آن دو را(
  . ]زنا هم خوانده شده استعزَ

هم نشاندن بـاران زمـین    در: زیزتَع
ــزٌّ . را ــر ع ــخت : مطَ ــاران س أرض . ب
عةمزمین سخت: زُوز .  

پسـتان  تنـک : عزَّ ـُـ. عزُوز و عزاز
  . نع: عزُوز. شدن ناقه

بــزرگ : . گرامــی داشــتن: إعــزاز
بت  . کسی آمدن غم بر بما أُصـ زَّ علیأع

علـی   ظُمي عأزت بما أصابک، به و أُعزِ
. ]آنچه بـه تـو رسـید   آمد بر من گران [
 :پستان شـدن ناقـه  تنک . :  دشـوار

به زمین سـخت  : . برداشتن گاو بار را
  . رسیدن
مـنْ  : مثَـل . غلبه کردن: عزَّ ـُـ. عزّ
ي أ، »طـابِ عزَّنی فی الخ و«آیه. عزَّ بزَّ

 ره شد ربـود هرکه چی[عازنی و غَلَبنی 
یعنی هر کـه در جنـگ پیـروز شـد،     (

ــگ  ــه و جنـ ــمن را  جامـ ــزار دشـ   افـ
ــی ــردبرم ــن  «. )گی ــر م ــار ب و در گفت

   .]»چیرگی نمود
:  .پسـتان شـدن ناقـه   تنک: تعزُّز

  . عزیز شدن
زازاعي بالبـاء   . عزیز شدن: تعـدو ی

  . ]بفالنٍهو یعتَزُّ . با باء متعدي شود[
: . قـــوت: . عزیـــزي: عـــزَّة

  . چیرگی
ة آهـوبر : . نام زنی معـروف : عزَّة

  .ماده
سـال  : عـزّاء . زمـین سـخت  : عزاز

  . سخت
غلبه : . سخت شدن ریگ: استعزاز

ی  عاستَ. کردن به حق کسی : زَّ فـالنٌ بحقـِّ
تُعزَّ بفـالنٍ  . ینبلَغَ فـی کـلّ    : واسـ ب غُلـ

زَّ بالعلیـل  . شیءتُع ـ : واسـ ضُـه و  رَتد ماشْ
تُعزَّ بکُلْثـومٍ   أُ: حدیث. لهقْی عب عللَغَ سـ
فالنـی بـر حقّـم چیـره گشــت و آن را     [

فالنــی در همــه چیــز شکســت . گرفــت
. خورد و همـه چیـزش را از او گرفتنـد   

خـردش   بیماري بیمار سخت شـد و بـر  
دم   بـنُ (بیماري کلثـوم  . چیره گشت الهـ

که پیامبر هنگامی که به مدینه هجـرت  
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و (ت شـد  سخ) وي درآمد خانۀکرد به 
  .)]در آن بیماري از پا درآمد

ــ عالمــرضِ، فــالنٌ م أزازه ي شــدید
  . ]فالنی سخت بیمار است[

 و قـد . نام بت، و مؤنث أعـزّ : عزَّي
یکون األعـزّ بمعنَـی العزِیـز، و العـزَّي     

  . یزَةبمعنَی العزِ
. ســرین اســب: زاءزَي و عزَیــعزَیــ

دمر و یقصی .تثنیۀ المقصور عزَیانِ، و زَی
زَیزاوانِللممدود ع .  

ــز ــزان .عش ـ . عشَ ــ ــزَ ـِ ــار : عشَ   رفت
   .پايبریده
: ج. ســنان عصــاي بـا : عکَّـازة  .عکـز 

ــزٌ[ عکــاکیز کــدخو و : رجــل ع مــرد ب
  . ]خشک ناخن
آرامی و سبکی و بی: علزَ ـَـ. علَز .علز

بات فـالنٌ  . نع: علز. تفتگی کردن مردم
شب را به درد و نـاآرامی   فالنی[علزاً 

  . ]گذراند و نخوابید
  . درد شکم: ]علَّوص[= علَّوز 

نوعی از طعام عرب که در : هِزعلْ .علهز
گوشـت  : هـزٌ لحم معلْ. سال خورندتنک
  . پختن نرم نشودکه به
. و جـز آن  آهومادهبز و ماده: زعنْ .عنز

 :نام اسبی . :پشته . :اي از قبیله
. عقـاب مـاده : . نام زنـی : . هوازن

نَینام دختري: زَةع .  
ــزَة ــنان : عنَ ــوعی از س ــدر : .ن   پ

  .اي از ربیعهقبیله
ــازاع ــه  : تن ــایی ب ــدن از ج دور ش
  .جایی
  .مرزنگوش: قُزقَز و عنْعنْ .عنقز
: ج. خَلَـق  جامـۀ : وزةوز و معمع .عوز

  .معاوِز
ــ ــار : وازإع ــدن ک ــوار ش : . دش

. حاجتمند گردانیدن :. درویش شدن
عدرویش: وِزم.  

: . درویـش شـدن  : عوِز ـَـ. عوز
  . نایافت شدن

  فصل الغین 
رکاب چرمین که بر پـاالن  : زغَرْ .غـرز 
ــ. . نهنــد ــرَز ـِ پــاي در رکــاب : ـغَ

پـایم  [ز ی فی الغَـرْ لت رِجغَرَز. آوردن
بـه سـوزن   : . ]را در رکاب گذاشتم

م شـدن شـیر   ک: غَرَز ـُـ. . سپوختن
  . ناقه

  . شیرشتر کم: غارِز
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  . نزدیک آمدن سفر و رفتن: ترازاغْ
  . سرشت: غَرِیزَة

. دم فرو بردن ملخ در زمـین : ریزتَغْ
 :ن فَسلَ موو غیـره  یل النخـلِ ما ح .
نهالهـاي پـاجوش درخـت    [غارِیز تَ: ج

  کــه برداشــته و جــاي دیگــري   خرمــا
  . ]کارندمی

 و بهـا  .حدود شام زمینی در: غَزَّة .غزز
النبی ص(قبرُ هاشمٍ جد( .  

  . گروهی از ترکان: غُزّ
. نشاندن به زمـین : ]غَمزَ ـِـ[ز غَم .غمز
 :دنبــه و پهلــوي  دســت نهــادن بــر

. گوسفند تا فربهی و الغري معلوم شود
 :ز. چشماشارت کردن بهکک: تغام .

ــه ــامزُون«آی ــم یتَغ ــرُّوا به و «[»و اذا م
گذشتند به یکـدیگر  نان میهرگاه بر آ

و آنـان را ریشـخند   ( زدندچشمک می
 ]چینیسخن[ غمازي: . ]»)کردندمی

  . کردن
ــامز ــب: المغ ــیئاً  . المعای ــت ش فعل

مزاً د مغْجنَ و وعطَ: تَمزَه فالنٌ علیفاغْ
کاري کـردم و فالنـی بـر مـن     [بذلک 

  .]خرده گرفت و سرزنش کرد
ۀ أنزُ فیالغَمتَغْ الداب  ـن رِجـزَ ملـه  م

که پاي گوسفند یا شـتر را سسـت و   [
. ق الغرلَستوران د: غَمز. ]ناتوان ببینی

  . مرد ضعیف: رجل غَمزٌ
  . متهم: موزمغْ. عیب: غَمیزَة

ــزَأغْ. عیــب کــردن: مــازإغْ ــه  م فی
. کـم حرمـت کـردن   : . ]عیبش کرد[
 :درشکستن گرما .  

وزن وي اي که بر کوهاناقه: ناقۀ غَم
و . جهت فربهی و الغـري دست نهند به

  .هی مثل العرُوك و الشَکوك
  فصل الفاء 

فالنی [متعظِّم متکبر : فالن متَفَخِّزٌ .فخز
  . ]بین و گردنکش استخودبزرگ

ـ  .  .زمین همـوار : زفَرْ .فرز : فَـرَز ـِـ
ـ . جدا کـردن چیـزي از چیـزي    : رازإفْ

  . کک
   .جداکرده از چیزية پار: زةفرْ

ــ ــداختن  : رازإفْ ــه ان ــت دادن ب دس
هنگامی کـه شـکار بـراي شـکارچی     [

تیراندازي از نزدیـک را فـراهم    زمینۀ
  .]کندمی
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جـدا شـدن دو شـریک از    : مفارزة
  . یکدیگر

  . دوخته: روزمفْ. دوزنده درز: رِیزإفْ
ـ  . فَزِیز .فزز شـدن و روان   پـر : فَـزَّ ـِـ

  . شدن جراحت
سـی  ک گردانیدن تـرس سبک: اززاستف

ــه. را ــنِ«آی م ــتَفْزِز ــنهم  واس ــتَطَعت م اس
تــو ــه را از ایشــان   «[» کبص ــر ک و ه

  . ]»خود بلغزان بیم بانگتوانستی به 
ترسـانیدن و رمانیـدن دل از   : زازإفْ
  . کسی

. گوسـاله : فَـزّ . مرد سبک: رجل فَزٌّ
  . زازأفْ: ج

هرچه گـداز دهـد از جـواهر    : فلزّ .فلز
  . کانی
ـ  فاز. زفَو .فوز رسـتن و پیـروزي   : ـُـ

: ویِزتَفْ. هالك شدن: . یافتن به نیکی
وز فَ. بیابان قطع کردن با شتر: . کک

آن [ بهـا المفـازةَ   بکاذا ر: الرجلُ بإبله
  . ]مرد با شترش بیابان را برید

. أفازه اهللا بکـذا . پیروز کردن: إفازة
، »سبنَّهم بمفازةٍ من العـذاب فال تَح«آیه

خداوند بر فـالن چیـز   [جاة منه بمنْ يأ

رهـا و  پـس آنـان را   «. پیروزش کـرد 
  . ]»برکنار از شکنجه مشمار

از [جـاي رسـتن و هالکـی    : مفازة
. مفـاوِز : ج. بیابـان : . ]اضداد اسـت 

  . بانسایه: فازة
  فصل القاف

ـ  .قحز ـ  [ز قَح   : . برجسـتن : ]قَحـزَ ـَـ
  . آرامیبی

  .بیماري گوسفند: قُحاز
برجهانیدن: قیزتَح.  

  . گربز: بز، معقُرْ .قربز
 .نیک پاك بودن از آالیـش : تقزُّز .قزز

برکنار از پلیدي و [نع : قَُزٌّ، ثالث لغات
  . ]آالیش

  . اي از ریسمان پیلهجامه: قَزّ، مع
  . کک: قاقُزَّة. قدح: قازوز و قازوزة

ـ فالن ج .قعفـز  خویشـتن  : فَـزَي س قَعلَ
تنـگ  [ صم: فازعنْإقْ. درچیده بنشست
  . ]و فشرده نشستن

  . برجستن: ]قَفَزَ ـِـ[ز و قَفَزان قَفْ .قفز
. نوعی از رفتـار اسـب و شـتر   : يقَفَزَ

اسبان آمدنـد  [و القَفَزَي لُ تَعدیجاءت الخَ
   )بـا پـرش  ( قَفَـزَي  ةشـیو  کـه بـه  درحالی
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  .]قورباغه: قافزَة. دویدندمی
  . زانقُفْفزَة و أقْ: ج. پیمانه: قَفیز

ــاز ــانور  : قُفّ ــاب ج ــتکش [نک دس
در دست کننـد   انپوستی که میرشکار

ــاز و شــاهین را در دســت   ــدان ب ــا ب ت
دسـت   ]دسـتکش [غالف : . ]گیرند
  . مثنَّی منه: قُفّازانِ. زنان

ــ: تقفُّــز ازه کــردن در دســت بــه قفّ
  . ]کردنحنا رنگینرا به دست یا پا[حنا

  . سپید اسب دستها: فَز و مقَفَّزأقْ
چیزي دلَق کـه هـیچ قیمـت    : قَمز .قمز

  .نیارد
چفسیدهخرما برهم ةپار: زَةقُم.  

ـ : ج. خرد ةتودریگ: زقَو .قوز واز و أقْ
  . قیزان
 ها از ریسمان و قَزینـه جامه: زقه .قهـز 

  . ]ابریشم[ 
  فصل الکاف 

  . کرَزة: ج. خُرجینه: زکُرْ .کرز
شـبان   خرجینـۀ قُچقـار کـه   : کَـرّاز 

  . بردارد
ــرَّز ــاکس: کُ ــال. ن ــاذ: و یق ق الح

باز کـه بسـته باشـند تـا     : . ]زیرك[

بازي که به سال دوم : . پرها بریزاند
  . درآمده باشد

  . پنیر: کَرِیز
شتافتن به جـایی و پنهـان   : مکارزة

  . گریختن از کسی: . شدن در وي
ـ [کَزازة  .کزز تنـدمزه شـدن و   : ]کَزَّ ـُـ

  . خشک شدن
  . کک: قوم . د تندمر: رجل کَزٌّ

رجل کَزُّ الیدنِیعالیـدین ، مثل ج د :
  .مرد بخیل

قـوس  . آوازناكدلو تنگ : بکْرَة کَزَّةٌ
 :   ســب ــا ی ــی عوده ــان ف ــن اذا ک ع
کمانی که چـوبش خشـک و   [طاف عاالنْ

  . ]باشد و نتوان آن را خم کردسخت 
ــزّ  ـــ[کَ ــزَّ ـُ ــردن: ]کَ ــگ ک : . تن

فهـو  . الرجلُ، مج کُزَّ. ترنجیدن از سرما
آن مرد از سرما ترنجیـده شـد   [زُوز مکْ

  . )]زکام شد(
  . ترنجیدگی از سرما: کُزاز

و الالم و . در ترنجیده شدن: لیزازاکْ
الهمزة زائتانِد .  

. گنج نهادن: کَنَزَ ـِـ. . گنج: زکَنْ .کنز
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 دي زکاتُه فهو ؤَتُ کلُّ مالٍ ال: حدیث
پرداخت نشـود   هر دارایی که زکاتش[
  . ]گنج است) مانند(

 پرشـدن : . گردآمدن مـال : تنازاکْ
رجل کَنزُ اللَحمِ و مکْتَنـزُه و کَنیـزُه و   [

  . ]مرد فربه و گوشتالود: مکْنُوزه
هذا زمنُ . درودن خرما: ز و کُنازکَنْ

  . ]اکنون هنگام خرماچینی است[الکَنازِ 
نازز و کُنُو: ج[ گوشتآکنده: ناقۀ ک

  . ]کناز
ـ  : ج. کـوزه : کُوز .کوز واز و کیـزان، أکْ
  . نام مردي: . کوزة
  . آب گرفتن به کوزه: تیازاکْ

  فصل الالم
  . لگدزدن شتر: زلَب .لبز

  . لغزان: لَجِز، مقلوب لَزِج .لجز
: مالحـز . خومرد بخیل تنک: لَحز .لحز

  . تنگیها
کردن با یکدیگر در دشواري: تالحز

  . سخن
سـخت کـردن و   : لَزَّ ـُـ. لَزّ و لَزاز .لزز

  . برچفسانیدن
  .سخت بخیل: ، تبعکَزٌّ لَزٌّ

  . گرسخت خصومت: رجل ملَزٌّ
ـ   خَص ـزازفالنـی سـریش   : مٍفالن ل

چسـبد و  بـه دشـمن مـی   [خصم است 
کند، در دشمنی سرسـخت  رهایش نمی

  . ]است
  . ]کلون در[پشتیوان در : لزاز الباب

  . انهاي سینهاستخو: لَزائز
  . استوار کردن: زیزتَلْ

  . م استوارخلقتاگرداند: ملَزَّز
  . برچفسیدن: مالزة

ســـوراخ : . چیســـتان: لُغَـــز .لغـــز
ــازألْ: ج. کالکمــوش ــ. غ کــک: زَيلُغَّی .

  . چیستان گفتن: غازإلْ
لُ  : مثَـل . لگدزدن برسینه: لَکْز .لکز مـحی

ی بـن   نو هما اب. شَنٌّ و یفَدي لُکَیزٌ ا أفْصـ
آنهــا دو پســر أفصــی بــن [عبــدالقیس 

کـه بـا مادرشـان بـه     (عبدالقیس بودند 
در راه، مـادر بارهـا را بـه    . سفر رفتنـد 

گذاشت و از لُکیز تعریف دوش شَنّ می
اي، مادرشان از شـتر  کرد، در گردنهمی

دوش  بارهـا بـر   ):شن گفت. افتاد و مرد
  . ]شود شن، لکیز تحسین می

و مـنهم  «آیـه . عیب کردن: ـز ـُِلَم .لمز
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رجل لَمـاز  . »منْ یلْمزُك فی الصدقات
ــزَة،  ــاب أو لُمـ ــان «[ي عیـ   و از آنـ

چگونگی بخش  ةبار(اند که در کسانی
-صــدقات بــر تــو خــرده مــی) کــردن

. گیرمرد بسیار عیبجو و خرده. »گیرند
 :چشم اشارت کردن به . . ـ : لَمزَ ـِـ

  .]زدن و سپوختن
درآمیختن و در میـان  : لَهزَ ـَـ. زلَه .لهز

آمیختن سپیدي موي بـا  : . قوم شدن
خالَطَه الشیب، فهـو  : لَهزَه القَتیرُ. سیاهی

ــملْ ــم هــو أشْ ــوز، ث ــه ــم أشْ یب مطُ، ث
موهاي سپید پیري در سـرش آشـکار   [

شد، سپس موهایش جوگندمی و پـس  
مشـت بـر سـینه    : . ]شداز آن سپید 

عِ فی اللَهـازِمِ و  بالجم هو: أبوزید. زدن
ــد[ۀ قَبــالرَ آن مشــت زدن بــه  : گوی

ــد ــر آرواره ةاســتخوانهاي برآم ــا زی ه
. نـع : هـز ملْ. ]بناگوش و به گردن است

 :نیزه بر سینه زدن . :  به سـر زدن
وقـت  شتربچه و بره پستان مادر را بـه 

  . مکیدن
زِرَدائهاي اسبان بـر  از دائره: ةُ الاله

  . نحوس استبناگوش و آن م
: مـالزة . یکـی : لَـوزة . بـادام : زلَو .لوز

  .بادامستان
  فصل المیم

ــرْ .مــرز ـــ. زم شــکنجیدن بــا : مــرَز ـُ
اي پاره: . ]نیشگون گرفتن[انگشتان 

  .برکندن از خمیر
ــرازامو عیبنــاك یــا [پنجــه زدن : ت

  . ]رسوا کردن
بـار   یک: مزّة. مکیدن: مزَّ ـُـ. مزّ .مزز

المـزَّةُ و ال   رَّمتُح ال: حدیث. ]مکیدن[
یـک بـار و   [الرِضاع   المزَّتانِ، یعنی فی

محـرَم  بار مکیدن، در شیرخوارگی،  دو
  . ])ملج (نسازد 

مزمزان خوردن آب و شراب : تمزُّز
  . را

  . ترش شیرین: شراب مزٌّ و رمان 
  . مزهمی خوش: مزَّة. می ترش: مزَّة
و هو فُعـالء،  . نوعی از شرابها: مزّاء

بفتح العین فأُدم، ألنّ فُعـن   غالء لـیس م
أبنالٌ من المهموز: و یقال. تهمیو. هو فُع 

قاق لـیس یـدلُّ   تالشْالیس کذلک، ألنّ 
علی الهـلّاء   ز کما دلَّ فـی مالقُـرّاء و الس
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الفعل مفتوح است که این کلمه با عین[

پـس از ادغــام مـزّاء شــده، زیــرا وزن   
ایـن کلمـه   : گفتـه شـده  . الء ندارندفُع

این گفتـه  . مهموز و بر وزن فُعال است
در ایـن  پایـه اسـت، زیـرا اشـتقاق     بی

یـا نبـودن    کلمه داللت بر مهموز بودن
قـرّاء   کلمـۀ که در دو  کند، آنچناننمی

  .]کندو سلّاء می
ي أ، لـه علـی هـذا    . افزونی: مزّ

  . ]او بر این برتر و افزون است[لٌ فَضْ
  . جنبانیدن: مزَةمزْ

معـز، معیـز،   . سٍم جِنْو هو اس. بز .معز
عموززَي و أُماز. کک: ععبز ةدارند: م .  

وزأُمآهو از سی تا چهل گلۀ: ع.  
ب و زِ، مثـل صـاح  واحد المع: ماعز

حبص . :زَة. بز نرو هـی  . نـث : ماع
ـ : سیبویه. مواعز: ج. زُالعنْ عنٌ زًمي منـو 

نیـث،  حـاق ال للتأْ لْفُـه لإل مصروف، و أل
لْألنّ المحقۀ تَججـن   رِي مرَي ما هـو م

زَي مؤنَّثـۀٌ  المع: قال الفراء. مۀلنفس الک
ــا ــهم ذکَّرَه ــد. و بعض ــال أبوعبی أنّ : ق

عنونَها فی النکرة المنوگوید[زَي کلُّهم ی :
گیرد و هم صـرف  معزي هم تنوین می

براي الحـاق اسـت   شود، و الف آن می
هاي ملحق به باب نه تأنیث، زیرا کلمه

گونه که در اصل کلمه است خود همان
و چـون معـز هـم    (شـوند  دگرگون می

شـود،  گیرد و هم صرف مـی تنوین می
معـزَي  : فـراء ). چنـین اسـت  معزَي هـم 

مؤنث است و برخی هـم آن را مـذکر   
همـه معـزَي را در   : أبوعبیـد . انـد گفته

  . ]اندتنوین داده حالت نکره
مکـان  : عـز أم. زمـین درشـت  : معز

  .کک: زاءأرض مع. ناك سخت سنگ
  . رستن از کاري: مالزانْ .ملز

رستن: تملُّز. رهانیدن: لیزتَم .  
 ةهمـان میـو   شدرست[مویز : زمو .موز

. ]موز اسـت، نـه مـویز    شناختۀدرخت 
وةمیکی: ز .  

: ییـز تَم. جدا کـردن : ]ماز ـِـ[ز می .میز
  . کک

یاز، انْامتز و اسیاز، تمیةمجـدا  : تماز
ي أ، »ظتَکاد تَمیزُ مـن الغَـی  «آیه. شدن

  نزدیــک اســت از خشــم    «[تتقطَّــع  
  . ]»پاره شودپاره
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  فصل النون
  . بازأنْ: ج. پژنامه، یعنی لَقَب: نَبز .نبز

زَ ـِـ. زنَبکـک،  : بیزتَنْ. لقب دادن: نَب
  .ۀو للمبالغ
  . یکدیگر را لقب نهادن: تنابز

  . سپري شدن: نَجِزَ ـَـ. نَجز .نجز
ـ . زنَج . رواکـردن حاجـت  : نَجزَ ـُـ

جزَ حـرٌّ مـا وعـد    أنْ: مثَل. کک: جازإنْ
 أنـت علـی  . ]آزاده برآرد آنچه گوید[

ـ نزدیـک بـه روا  : من حاجتکنَجزٍ  ی ی
  . حاجت خودي

ــا ــردن : جزَةمن : مثَــل. کشــش ک
گیري و کناره[ة زَناجالم زَةُ قبلَاجالمح

  . ]آشتی با هم پیش از نبرد و کشتار
زاسی خواستنیروا: تنجاز و تنج .  

نـاجِزاً بنـاجِزٍ،   . نقد و آمـاده : ناجِز
کقولک یداً بی دست، پایاپاي، بهدست[د

  . ]زودزودبه
ـ  .نحز ـ  [ز نَح : . سـپوختن : ]نَحـزَ ـَـ

کوفتن در : . وپايدرخستن به دست
: حـاز منْ. مشت بر سینه زدن: . هاون
  . هاون

  . نع: بعیر ناحزٌ. شتر سرفۀ: نُحاز

سرفه و ریش کـه در شـتر   : حزانِأنْ
  . پدید آید

  . شدن خداوند شتران ناحز: زحاإنْ
نـوار گرداگـرد   : . سرشت: نَحیزَة

راه باریک کـه از راههـاي   : . خرگاه
   .ریگ وبزرگ شکافته شود به صحرا 

دردنـاك  : . زدن: ]نَخَزَ ـَُـ[ز نَخْ .نخز
  . ]آزرده خاطر کردن[ساختن به سخن 

 مکـانٌ . چشمه و جوي[ زهاب: نَِزٌّ .نزز
 :نُزُوز و أنْزاز: ج. سار چشمه[.  

  . ناك شدن زمینزهاب: زازإنْ
شترمرغ : . مرد تیزفهم زیرك: نَزّ

  . که به یکجا قرار نگیرد
آهـو، و بانـگ    دویدن: نَزَّ ـِـ. نَزِیز
  . کردن او

  . ]سبک و تیزرو[خَفیفۀ : ناقۀ نَزَّة
شــاز و أنْ: ج. جـاي بلنـد  : نَشَـز  .نشـز 
  . نُشُوز: ج. کک: زنَشْ. نشاز

و «آیـه . بلند نشستن: نَشَزَ ـُِـ. زنَشْ
قُرِئَ بالضم و »شُزُواشُزُوا فانْانْ یلَاذا ق ،

و هنگــامی کــه گفتــه شــد  «[الکســر 
   .]»برخیزید، برخیزید

ناسـازواري کـردن   : نَشَزَ ـُِـ. نُشُوز
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. زدن شوي مـر زن را : . زن با شوي
ةٌ خافَت منْ بعلها نُشُـوزاً  و إنْ امرأَ«آیه

و اگــــر زنــــی از «[» أو إعراضــــاً
ناسازگاري و خشونت یا رویگردانـی  

  . ]»شویش ترسید
برداشتن استخوانهاي مرده را : شـاز ْنـإ

دادن به سـوي محلهـاي آنهـا و ترکیـب     
  . بعضی آن را به بعضی

برجستن آهـو  : نَفَزَ ـِـ. ز و نَفَزاننَفْ .نفز
  . و بزغاله

ــزتَنْ ــودك را: فی ــدن ک : . برجهانی
ت فَـزْ أنْ. کـک : فازإنْ. برگردانیدن تیر را

ـ  السهم و نَفَّزْ تَـه  رِي، اذا أدرتُه علـی ظُفْ
روي نـاخنم  ) با دسـت دیگـر  (تیر را [

ــدم  ــاي آن را (چرخان ــا کجیه ــدا  ت پی
  . )]کنم
برجستن آهـو  : نَقَزَ ـِـ. ز و نَقَزاننَقْ .نقز

  . م: قیزتَنْ. در دویدن
ــاز : نُقّــاز. بیمــاري گوســفند : نُق

  . گنجشک ریزه
  . کک: نَقز. ستوران ریزه و الغر: نَقَز
  .آب صافی خوش: نَقَز

ـ . زنَکْ. نکز سـپري شـدن آب   : نَکَزَ ـُـ
ـ : . کک: نَکزَ ـَـ. نَکَز. چاه تن درخس

. سـپوختن : . زدن: . به چیزي تیز
 :ـ . گزیدن مار به پتفوز نَشَـطَ  . طنَشْ
  . به دندان] مار[گزیدن او : ـُـ

ــز ــز .نه ـ . نَه ــ ــزَ ـَ ــپوختن: نَه : . س
برخاستن سـتور بـه   : . جنبانیدن سر

سرزدن گوسـاله و شـتربچه   : . رفتن
دلو در آب زدن تـا  : . پستان مادر را

  .پر شود
ــافتن و غنیمــت فر: تهــازانْ صــت ی

و نزدیک آوردن . کک: مناهزَة. شمردن
ـ . ]زود بالغ شدن[کودك بلوغ را  زَةنُه :

  . فرصت و غنیمت
 شتافتن دو کس به امارت بر: تناهز
  . یکدیگر

  فصل الواو 
ـ  .وجز جـوجِز   وز و مـوججِیـز، مزٌ، و :

. کوتاه کردن سخن: إیجاز. سخن کوتاه
  . نام مردي: زَةوج أبو

  . ی حاجت خواستنیروا: جزتو
ـ [ز وخْ .وخز . نیـزه خسـتن  به: ]وخَزَ ـِـ
 :آمیختن چیزي . :چیزي اندك .  

  . إوز. = مرغ آبی: وز .وزز
زسرمرد سبک: وازو .  

. سـختی : . جـاي بلنـد  : وشَـز  .وشز
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ـ أشـاز األمـورِ،   هم أوأصابتْ دائدها ي شَ
  . ]سختیهاي کارها بدانها روي آورد[

ـ  پـیش آمـدن بـه    : عیزإیعاز و تَو .زوع
بدان کار پـیش  [ر عزَ الی األمأو. کاري

  . کک: زوع. ]آمد
نحن . فازأو: ج. شتاب: ز و وفَزوفْ .وفز

ـفَرٍ  : فازٍعلی أوسـفریم   ةآمـاد [علی س
  . )]یا در شتابیم براي سفرکردن(

نشستن  پاي و دروا بر سر: تیفازاس
  .]برجستن باشدة گویی آماد[

: . به مشت زدن: ]وکَزَ ـِـ[ز وکْ .وکز
  . سپوختن

ـ [ز وه .وهز دسـت   همـۀ بـه  : ]وهزَ ـِـ
ـ اذا ضربتَه بثقْ: تُهوهزْ. زدن ل یبـا  [ك د
  . ]سنگینی دستم زدمش همۀ

رفـتن  [بـار  سپردن شتر گران: توهز
  . ]شتر با بار سنگین

  فصل الهاء
هر چیزي : . بنددست: رِزِيهب .هبرز

  .وب و با دیدار را هبرزي گویندخ
  . مردن: وزةهرْ .هرز
  . جنبانیدن: هزَّ ـُـ. هزّ .هزز

ــزازاه ــدن: ت ــیدن : . جنبی درخش
جنبیـدن  : . وقـت فروشـدن  ستاره به

  . مرکب و شتر به آواز حداء
آواز : . نشـاط و شـادمانی  : هزَّة

  . ايپدر قبیله: هزّانُ. جوشیدن دیگ
وزیدن باد و جنبانیـدن  : هزِیزُ الریحِ

  . درخت را
فتنهــا : هزاهــز. جنبانیــدن: هــزَةهزْ

  .]هافتنه[
: هـزٌ نهـر هزْ . جنبـان : هازسیف هزْ

  . کک
چشـم اشـارت   بـه : ]همزَ ـُِـ[ز هم .همز

همـزه  : . فشردن به پنجـه : . کردن
مـزُ  تَه أ: رابـیٍّ قیل ألع. آوردن در کلمه
ــال  ــارةَ؟ فق ــنَّو: الف ــا، الس ي أر یهمزه

از تـــازي بیابـــانگردي  [غُطُها یضْـــ
  مـوش همـزه    کلمـۀ آیـا بـه   : پرسیدند

 دهـد گربـه بـه او مـی   : دهی؟ گفتمی
اش گیرد و در پنجهیعنی موش را می(

: . سپوختن: . زدن: . ])فشردمی
: ة همـزَة رجل همزَةٌ و امرأَ. عیب کردن

کــک : هـامز و همــاز . نــث= مــذ. نـع 
  . ]گیر و عیبجوبسیار خرده[

ــ خَطَراتُــه التــی : ینیاطهمــزات الشَ
هـا و  اندیشـه [سـان  ب اإلنْطرُها بقَلْیخْ

ســاز کــه  چیزهــاي بیهــوده و پریشــان
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  . ]افکنندبه دل انسان میدیوها 
اندازنـده  کمان سخت: قوس همزَي

  . تیر را
هممهمیخ آهنـین کـه بـر    : مازز و م
تهیگـاه  رایض باشد که بـر   ةموز پاشنۀ

  .زنداسب توسن می
ــز ــ .هن ــعهنْ ــدازه: داز، م طــاه أع. ان

ــابٍ و ال ــدازٍ بالحس ــی[ هنْ ــمار و ب   ش
  . ]اندازه به او بخشیدبی

. گیرنده در بنا و زمـین اندازه: دزمهنْ
فجعلوا الزاء منه سیناً ألنّه مایجیء فـی  

دسـاً  کالمهم بعد الـدال زاء، فصـار مهنْ  
سـین کردنـد، زیـرا    زاء آن را بدل به [

ــس از دال، زاء    ــازي پـ ــان تـ   در زبـ
  . ]آیدنمی
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  باب السین
  

  فصل االلف
ـ  . أبـس  .أبس : . شکسـتن : أبـس ـِـ

: . کـک : تَأْبیس. خوار و حقیر کردن
   .جاي درشت

  . دیگرگون شدن: تأبس
مثـل  . إساس: ج. بنیاد: أُس. أسس

و ع ــس ــاسع ــاس. س ــک: أس : ج. ک
. کـک : أسس. مثل قَذال و قُذُل. أُسس

  . مثل سبب و أسباب. آساس: ج
الف که در : . بنیاد نهادن: سیستَأْ

یک حرف  قافیه میان او و حرف روي
  . باشد

 ـُـ[أس رانـدن گوسـفند بـه    : ]أس
 همین لفـظ أس کـان  : قـولهم  و. و إس

ـ  و و أُس الـدهر   الـدهرِ  أس یذلک عل
تـا بـوده   [علی قدم الـدهر  : إس الدهر

، چنـین بـوده   روزگار چنین بوده است
  . ]آن از کهن روزگار

: . خیانت کردن: ألَس ـِـ. سألْ. ألس
  . دیوانه: لوسمأْ. شوریده شدن عقل

ضـربتُه فمـا   . دردمند شـدن : تَأَلُّس
ــع أألَّس، تَــ زدمــش ولــی [ي مــا توج

  . ]دردش نیامد
ـ  چیـزي  [ي شـیئاً  أسـاً،  ت ألوما ذُقْ

 نام پیغمبري: جمییاس، أعإلْ. ]نخوردم
  . ]نامی غیرتازي[

ـ  .أمس علـی    . دي: سِأم و هـو مبنـی
ـ   عرَب الکسر عند بعضهم و معرفـۀٌ، و م

عند بعضـهم و معرفـۀ، و اذا أُضـیف أو    
معربـاً   صـار  لف والالم أو نُکِّرَدخلَه األ
مضَـی  سـنا و  مضَـی أم : یقال. باالتفاق

األمرُ أمصائ المبارك، و کلُّ غَد ساًس .
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یصغَّر الغَد و البارِحۀ  یصغَّر کما ال و ال
و أی و کیف ،و ما و عند تَی و أينَ و م

الشُهورِ و األُس وع و کما الیصغَّر أسماءب
ــۀِ  عمــرَ الج ــی  [غی ــه را برخ ــن کلم ای

داننــد و نحویـون مبنــی و معرفــه مــی 
ــی برخــی دی گــر معــرب و معرفــه، ول

هنگامی که اضافه شود یـا الـف و الم   
برسرش درآید یا نکره گردد، بـه نظـر   

: گوینـد . شـود آنـان معـرب مـی    همـۀ 
گذشت، و دیروز مبارك  دیروزمان هم

-نیز گذشت، و هر فردایی دیـروز مـی  

هـاي  نمونهین کلمه، مانند دیگر ا. شود
  .]شودشده، مصغّر نمیداده
سـی و  إنْ. مـردم : سـان س و إنْإنْ .أنس
یج. یکی: أنَس :یآیـه . أناس»  ـیو أناس

و «[مثـل صـیاقلَۀ  . کک: أناسیۀ. »یراًثکَ
  . ]»مردمانی بسیار

ــی إنْ ــانُ الع ــم : نِس ــردم چش : ج. م
یقیل. أناس :ـ أص عفـی   لُه ف الن، و زِیـد

تصغیرها یاء کما زید فی تصغیر رجل، 
یوو قال . جِلٌفقیل رأص لُه إنْقومیان، س

فحذفت الیاء تخفیفاً و لهذا ردوهـا فـی   
: گفتـه شـده  [سـیان  أُنَی: التصغیر فقـالوا 

اصل این کلمه بر وزن فعالن بـوده، و  
ی بـه آن افـزوده شـده،    یدر تصغیر یـا 

رجل شـده   کلمۀمانند آنچه در تصغیر 
انـد کـه اصـل    گروهی هم گفتـه . است
کـه یـاء آن    انسان، إنسیان بوده کلمۀ

براي تخفیف افتـاده اسـت، و بنـابراین    
  . ]در تصغیر آن یاء را برگرداندند

آرام : . پژمـانی بی: أنَس ـِـ. سأُنْ
  . یافتن به چیزي

ساناً ألنّه انّما سمی انْ: عباسقال ابن
 یالیه فنَس هِداز ) آفریدهاین : (گوید[ع

ــا او  آن رو انســان نامیــده شــده کــه ب
انـد کـه آن را فرامـوش    تهپیمانی بسـ 
  . ]کرده است
ـ : أُناس ل لغۀٌ فی الناسِ، و هو األص

  . ]أناس است کلمۀو اصل همان [
سـک، یعنـی   سـک و إنْ کیف ابنُ إنْ

ی تبصـاح ي کیف تَرانـی فـی م  أه، سفْنَ
مرا در دوستی با خودت چگونه [ایاك 

  .]بینی؟می
ـ  ـ أسِ فـالنٍ،  فالنٌ ابنُ إنْ ي صه و فی

فالنــی دوســت و همــدم   [تُه خاصــ
  . ]صمیمی فالنی است
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  ـدی و إنْهـذا حلْ ثـی و خــی و سص
و  همـدم سـخن و  هـم  ]ایـن [: سیجِلْ

  . گزیده و همنشین من است
ـ  آرام یــافتن بــه چیــزي: تیناساس .

ــنَأْتَاس بکــذا س بــه فــالن چیــز آرام [ت
حس یافتن وحشی از مردم : . ]یافتم

میزاد بـردن  بوي آد رمندهبراي جانور [
  . ]و نزدیکی او را احساس کردن

  . آرام یافتن: تأَنُّس
 آنچـه [انس دهنده : أنیس و مؤانس

: نسمـؤْ . ]گیرنـد  آرام بـدان  کـه  یا آن
ي أ، ما بالدار . و روز پنجشنبه. کک
أح کس در خانه نیستهیچ[د[.  

: . دیـدن : . انـس دادن : إیناس
علمتـه   يأآنَست منـه رشْـداً،   . دانستن

آنَس مـن  «آیه . از رشدش آگاه شدم[
. ]أي رأَي و شـاهد : »بِ الطُورِ ناراًنجا
 :انس دادن: تَأْنیس. شنیدن.   

  . مزُ أیضاًو یه. نام پیغامبري: سـُِیونَ
هـو  : أبوزیـد . وحشـی  ضـد : سیإنْ

رُ مـن کـلّ شـیء   األیهـو  : أصـمعی . س
نسـان  نـین مـن اإل  اثْ و قال کلُّ. مناألی

یدـ کالساع دین و القَـدمین فمـا   نِ و الزَنْ
، و مـا  سان فهو بلَ منهما علی اإلنْأقْ

أد ر عنه فهو وحشیآن سـوي  : گوید[ب
آن : اصـمعی . چپ از هر چیـزي اسـت  

نیـز  . چیـزي اسـت   سوي راست از هر
اعضاي زوج بـدن انسـان،    همۀ: گوید

مانند دو ساعد، دو زند و دو پا، آنچـه  
ون تن انسان دارد انسی، و روي به در

  ــی ــرون دارد وحش ــه بی ــه روي ب آنچ
  . ]است

یـک  اي که بهقبیله: . مردم: أنَس
ــند  ــیم باش ــاي مق ــادم : . ج ــام خ ن

ـ . . )ص(رسول پژمـان  بـی : أنس ـَـ
ـ [ت بـه اَنَسـاً و أنَسـۀً    أنس. شدن و اه ب

  . ]انس و آرام گرفتم
اي از پدر قبیله: . گرگ: سأو .أوس
. . و نـام مـردي  . مصغـ: سأُوی. یمن

ؤُوسی و عـوض دادن  . عطادادن: آس
  . از چیزي

ۀاسیاسعوض خواستن: ت .  
ساز وي عطا خواهند کهآن: آستَم .  

بـــاقی : . درخـــت مـــورد: آس
ــش ــتر در آت ــانهاي : . دانخاکس نش

  . سراي ]هاي نشانه[
: یئس ـَـ. سیأْ= أیِس ـَـ. سیأْ .یأس
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منـه فـالنٌ، مثـل     آیسـنی . نومید شدن
ی أینفالنی از آن ناامیدم کرد[أَس[.  

  . نومید کردن: ییستَأْ
  فصل الباء

بـؤُس .  . عذاب و سختی: سبأْ .بأس
بیسخت حرب شدن مرد: ؤُس .  

عـذاب  : عـذاب  . شـجاع : بئیس
  . سخت
ـ  . س و بئـیس بؤْ سـخت  : بـئس ـَـ

  . نع: بائس. حاجتمند شدن
م، خـالف  و هی کلمۀُ الـذَ . بد: سبِئْ

عن ـدو هی کلمۀ الم الرجـلُ  بِـئْ . حم س
ـ . ةُ هندست المرأَزید، و بِئْ عالنِ و هما ف

ماضیانِ ال یتَصرَّفان، ألنّهما أُزِیال عـن  
س منقوالن عن نَعم م و بِئْفنع. موضعهما
 ،سئؤْأو بب نعمۀً و أصاب ساً، ي أصاب

 ی المدح و الذم، فشابها الحروفال فنُقال
ــرَّفا  ــم یتص ــۀآن [فل ــوهش و  کلم نک

 کلمـۀ بدگویی است، در برابر نعم که 
ـ . ستایش و خوشگویی است مـردي   دب

آنهـا  . است زید، و بد زنی اسـت هنـد  
شوند، اند که صرف نمی ماضی لدو فع

. انـد شـده بیـرون  زیرا از جایگاه خـود  

نـی بـه نعمتـی    پس نعم از فعل نَعم یع
رسید، و بِئْس از فعـل بـئس یعنـی بـه     

مـدح و   ةویـژ شکنجه و سختی رسید، 
 دلیــل هماننــدي بــا ، و بــهانــد شــدهذم

  . ]شوندحروف صرف نمی
ــؤُس ــؤْسٍ : أب ب ــع ــختی: . جم  س

شـاید  [ی الغُویرُ أبؤُسـاً  عس: مثَل. ]داهیۀ[
غار هم همراه با سـختی و دردسـر باشـد    

هنگـامی کـه   . ر غـار اسـت  غویر مصـغّ (
کسی در گریـز از خطـر بـه جـایی پنـاه      

جــا بــر ســرش ویــران  و همــان بــردمــی
 سٍیوم بؤْ. )]را گویند سخن این ،شود می

  .روز سختی و راحت: و یوم نُعمٍ
  . به سختی رسیدن: إبآس

ئــاس ابانـــدوهگین شـــدن: ت . :
بمـا   تَـئس تَب و ال«آیـه . کراهت داشتن

 و ال زَنْتَحــ ي الأ، »ونعلُــکــانوا یفْ
و آزرده و اندوهگین مبـاش  «[تَک تَشْ

ــی  ــه م ــردهبدانچ ــدک ــئسمب. ]»ان : تَ
  . اندوهگین

ؤْ. سختی: ساءأْبیبس :ـی  خالف نُعم
سختی و تنگدستی، خـالف آسـانی و   [

  . ]فراخی
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ـ . سبج .بجس آب رانـدن و  : بجس ـُـ
  . ل و م. روان شدن آب

شــدن  وانر: بِجــاس و تــبجس انْ
  . ]آب[

حائسـ  ب جبو ب ـ س جابرهـاي  : س
  . ریزان
زمین که : . کم و اندك: سبخْ .بخس

ه بثَمنٍ و شَرَو«آیه. بی آب دادن برویاند
و به بهایی نـاچیز  «[ ي قلیلٍأ، »سٍبخْ

کم کردن : بخَس ـَـ: . ]»فروختندش
قاء و هـی  سبها حمتَح: مثَل. حق کسی

سهکذ. باخرَي المقال ثعلـب . لثَا ج :
ــ و انْ ــۀ ئْش سباخ ــت آن زن را [ت قل

پنـداري، حـال آنکـه    گول و نادان می
ل ثَــم. زیرکــاه و ســتمگر اســت  آب
اگـر  : گونـه اسـت و ثعلـب گویـد     این

تـوانی بـه جـاي بـاخس،      بخواهی، می
  . ]باخسه هم بگویی
 ـخُّ تَبالم خَّسخیسـاً ب :  مغـز  [نَقَـص

  .]کاستی گرفت
  .پنبه: سبِرْ .برس

 کـه در  ]درازي[کـاله  : نُسبـرْ  .برنس
ــرْ. پوشــیدندصــدر اســالم مــی نُستَب :

  .پوشیدن آن کاله
: غـص . ناسـاء و براسـاء  نَساء، برْبرْ
نَسـاء هـو، و أي   رِي أي برْما أد. مردم
  ي أي النــاسِ هــو  أنَســاء هــو،  البرْ

  . ]دانم او از کدام مردم استنمی[
فراوان و انبوه [غَزِیر : جِیسبِرْ .برجس
نـام کـوکبی کـه او را    : . ]چیز از هر

غَزِیـرَة  : ناقـۀ  . مشتري نیـز گوینـد  
  . ]پرشیر[

اي که در هـوا نهنـد   نشانه: جاسبرْ
  . ]و بدان تیر اندازند[

. جِیسمثـل بِـرْ  : عیسناقۀ بِـرْ  .بـرعس 
  . کک: عسبِرْ

ـ . بس .بسس : . نـرم رانـدن  : بس ـُـ
 بسیسه: . پریشان رها کردن ستور را

ســاختن، و آن نــوعی از طعــام عزیــز 
: . ]دستی خوراك اندك و سر[ است
سـلَ  أر: بس عقارِبـه . چینی کردنسخن

 هـا و آزارش چینیسخن[نَمائمه و أذاه 
  . ]را پراکند

رها کردن سـتور بـه آب  : ساسإب .
 :بَِس وقـت  ناقه را بـه  گفتن مر بَِس
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إبساس  که بیآن: ناقۀ بسوس. دوشیدن
یخـرج قـوم مـن    : حـدیث . شیر ندهد

المدینۀ الی الشام یبِسون، والمدینۀُ خیرٌ 
ــو ــا [کــانوا یعلمــون  لهــم ل گروهــی ب
ــیراب ــان  س ــردن ستورانش ــا  (ک ــا ب ی

از مدینه بـه شـام   ) دوشیدن شترانشان
روند، حـال آنکـه   می) و یمن و عراق(

  اســت، اگــر  مدینــه بــراي آنــان بهتــر
إبساس معنـاي سـفرکردن   (دانستند می
آهنگ عبرت گرفتن و عبـادت نیـز   به

  . )]دهدمی
  . پراکندن ستور: بِساسانْ

ـ : مثَـل . نام زنی: بسوس م مـن  أَأشْ
حرب . ]تر از بسوسگجسته[البسوس 

البب به وي در سـختی و  ومنس: وسس
جنگی که چهل سـال میـان دو   [شومی 

  . ]درازا کشیدتازي به  قبیلۀ
سبسسابِس: ج. بیابان خشک: بب .  

ــابِس ــات : بس ــوده[تُرَّه ــابیه . ]ه
ــۀ باسســاهی: ب ــال[ گی ــی : یق ــذْنا ف أخَ

الب ابِسِ، أي أخَـذْنا فـی غیـر    ستُرَّهات
. راهی بیهوده در پـیش گـرفتیم  : القصد

راههــاي کوچــک کــه از راه : ترّهــات

   .]شوندبزرگ و روشن جدا می
ن حِسک به م جِیء: قالی: الکسائی

نَ و من أیأي علی کلّ حال، أو بِسک، 
به مـن جِـدك و    جِیء: أبوعمرو. تشئْ
هك جهر هنگام و از هـر جـا   : گویند[د

: ابــوعمرو. کــه خواســتی آن را بیــاور
  . ]آنچه تالش و توان داري بیاور

نومیـد شـدن از رحمـت    : السإب .بلس
از ایـن معنـا   [ یسو منه سمی إبل. حق

و نام پیشـین او  (اند ابلیس را نام نهاده
ــود ــل بـ ــدوهگین و : . )]عزازِیـ انـ

آواز نکــردن و : . شکســته گردیــدن
علف ناخوردن ناقه از غایـت اشـتهاي   

  . گشن
  . اي مانند انجیرمیوه: بلَس

هم عـائ و مـن د . گلـیم : بالس، مـع 
و آن : أرانیِـک اهللاَ علـی الـبلُس   : یقـال 

جوالهاي بافته از مـوي و جـز   [ غرارها
باشد آکنـده از کـاه، کسـی را کـه      ]آن

عقوبت کنند بر وي اشتهار کننـد و نـدا   
گناهکار را بـر آن بنشـانند و   [فرمایند 

بگردانند و پیوسته نامش را و گناهش 
  . ]را بلند بر زبان آرند
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ــس ــسبلْ .بلع ــاده: ع ــخم  م ــتر ض   ش
  .گوشتسست

سـی و  پـس مانـدن از ک  : نیستَب .بنس
  . چیزي
  . مع. دادنبوسه: باس ـُـ. سبو .بوس
  . خرامیدن: نُسنَسۀ و تَبهبه .بهس
یبسیکی از نامهاي شیر: ه .  
یۀبیسگروهی از خوارج: ه.  
اش  به بـاده که [نام جایی : سانبی .بیس

  . ]بود شناخته
  فصل التاء

ترَسـۀ، تـراس،   : ج. سـپر : ستُرْ .ترس
  . راستْتُروس و أ
مـرد  : تَـرّاس . مرد بـا سـپر  : تارِس

  . سپرساز و خداوند سپر
  . سپر پیش داشتن: ریستترُّس و تَتْ

چـوبی کـه بـراي    [در  فانۀ: رَسمتْ
  . ]استواري در خانه پشت آن نهند

ـ . ستَع .تعس . هـالك شـدن  : تَعس ـَـ
 :ــه ــادنب ــد  . روي درافت ــو ض و ه
آن ضد برخاستن و سـرزنده  [تعاش االنْ
  . ]دن استش

  . هالك کردن: عاسإتْ

هالکی باد او را: ساً لهتَع .  
من  هو. اصل: . طبیعت: تُوس .توس

بنیـاد او  [من أصل صدق : قٍصدتُوسِ 
  . ]است بر راستی سرشته

تُیـوس،  : ج. ]نـر  بز[تکّه : ستَی .تیس
  . بانتکّه: تَیاس. یوساءیاس و متْأتْ

بزتکّه خواه شدن ماده: تتیاساس .  
ۀٌ، فی فالن تَییر  أسرٌ و تصـدي تکب

ــودبزرگ[ ــی خ ــراز فالن ــین و گردنف ب
  . ]است

  فصل الجیم
  . بددل و گول: سجِب .جبس

  . خرامیدن: تَجبس
زحمت دادن خصم را : جِحاس .جحس

: جِحـاش . در حرب و کوشش نمـودن 
  .کک

  . ايقبیله: جدیس .جدس
عمارت و زراعت  زمین بی: جادسۀ

ض لــه أر مــن کانــت: حــدیث. انــدهم
رِفَتۀٌ قد عسۀ حتّی  جادله فی الجاهلی

أسفهی ل ها رَلَمهرکس زمـین بـایر و   [ب
کشت داشته که از جاهلیت تا آنگاه بی

ــام او    ــه ن ــت ب ــالم آورده اس ــه اس ک
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شــناخته شــده باشــد، آن زمــین از آن 
  . ]اوست
ـ  . سجـرْ  .جـرس  خــوردن : جـرَس ـِـ

سـخن  : . ا و ترنّم کـردن زنبور گل ر
ــرم: . کــک: تجــرُّس. گفــتن . آواز ن

ـ س الطَت جَِرْعمس. کک: سجِرْ ي أرِ، ی
ــده را [صــوت منقــاره  آواز نــوك پرن

. ]شــنیدم) خــوردن چیــزي هنگــام (
وارِسنبورانز: ج .  

وقـت  آواز کردن مـرغ بـه  : راسإج
ــتن وي ــدن از : . تیزگذشـ آواز آمـ

. در حـدا  آواز کردن حادي: . پیرایه
 :  قــد . آواز پــاي کســی شــنیدن
ــ أج اذا س ،عــب ی الســن رَسرْمج ــک ع س
  . ]جانور درنده آواز پایم را شنید[

ـ ي طائأس من اللیـل،  مضَی جرْ ۀٌ فَ
  . ]اي از شب گذشتپاره[منه 

حب تَص ال: حدیث. معروف: جرَس
المـ الئ ب أو جــرَس لْــقَــۀً فیهـا کَ ۀُ رفْکَ
با گروه و کـاروانی کـه در   فرشتگان [

ــی   ــا دراي باشــد همراه آنهــا ســگ ی
  . ]نکنند

ــ ــم: ریستَجـ ــردن محکـ راي کـ
مـرد  : مجـرَّس . ]کارآزموده گرداندن[

  .کارآزموده
  .ریزه پشۀ: قسقرْ= جِسجِرْ .جرجس
  . نام پیغامبري: جِیسجِرْ
  .سطبر و درشت: فاسجِرْ .جرفس
ـ [جس  .جسس : . بسـودن : ]جس ـُـ
  . کک: تساساج. نبررسید

جاي انگشت نهادن طبیـب  : مجسۀ
. واهها مجاسـها أفْ: مثَل. از دست بیمار

ــلَ اذا أح ــألنَّ اإلب ــنَس ــی تَلَ اکْت األکْ فَ
ــاظ ــمنها   الن ــۀ س ــی معرف ــذلک ف رُ ب

ــان [ ــاي(دهانش ــت  ) گوی ــاي دس جاه
زیـرا اگـر شـتران    . مالیدن به آنهاست

ــده را در   ــند، بینن ــده باش ــوب چری  خ
شناخت چربـی و فربهـی آنهـا بسـنده     

  . ]است
: جاسـوس . خبر پرسـیدن : تجسس

  . معروف
  . نام مردي: جساس

ــس ــوس .جعـ ــاه : جعسـ ــرد کوتـ   مـ
  . کک: جعشُوش. رويزشت

: بزیـادة المـیم  جعس و جعمـوس،  
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بجعــامیسِ بطْنــه  رمــی. پلیـدي مــردم 
  . ]هرچه در شکم داشت فرو ریخت[

  . ناگوارد شدن: فس ـَـج. جفَس .جفس
  . ناگوارد: جفاسۀ

: . نشستن: جلَس ـِـ. جلوس .جلس
  . بسیار نشیننده: جلَسۀ. نشینندگان

: مجلَـس . جـاي نشسـتن  : مجلـس 
: جِلْسۀ. و کذا الموضع و الموضَع. مص

  .نوعی از نشست
ــۀ جالَسهــو . نشــینی کــردنهــم: م

یسلی و جمن استنشین هم: یجِلْس .  
 القــوم آن قــوم همنشــین [تَجــالَس

  . ]شدند
: جمــلٌ . زمـین درشـت  : جلْـس 

: ، و شَـهد  شـجرةٌ  . ضَخْم محکَـم 
. شـتر درشـت و سـتبر   [ضَخْم و غَلیظٌ 

ــد  ــت تنومن ــفت و   ،درخ ــین س و انگب
 در خانـه  که دائم برآن: ةٌ امرأَ. ]ستبر

  . زمین نجد، و به نجد شدن: . نشیند
  . گلستان: انٌ، معجلَّس
: ج. گــاومیش: جــاموس، مــع .جمــس

  . جوامیس

فسـردن روغـن و پیـه و    : جموس
  . آب

سجام ماء :دجام .  
  .رسنیم خرماي ةغور: جمسۀ

گونه از هـر چیـزي   یک: جِنْس .جنس
  . ها باشد از ويکه در وي گونه

  . جنسی کردنهم: مجانَسۀ
جـنس بـه جـنس فـراهم     : تَجنیس

  . نآورد
ـ  . جـوس  .جوس در میـان  : جـاس ـُـ

سراي و جاي بگشـتن و بررسـیدن از   
فَجاسـوا خـاللَ   «آیـه . آنچه دروسـت 

ي تَخَلَّلُوها فطَلَبـوا مـا فیهـا    أ، »الدیارِ
بیاینـد و  ) ي شما(ها پس درون خانه«[

  . کک: اجتیاس. ]»بگردند
  . گشتن در شب: جوسان

  فصل الحاء
ـ  . حـبس  .حبس بازداشـت  : حـبس ـِـ
و . کـک : احتبـاس . ضد تَخْلیـۀ . کردن

  .نام مردي: حابِس. ل و م. بازایستادن
ــۀ ــال. ا: حبسـ ــمت : یقـ  الصـ

  . ]بستگی استزبان )دراز( خاموشی[
  . خود را در بند داشتن: تحبس
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. وقــف کــردن چیــزي را: إحبــاس
  . ]موقوفه[نع : محبس و حبِیس

  . ]ف کنندآنچه وق[ما وقف : حبس
راه  سنگ یا چوب که بر آب: حبس

جهت گردآمـدن آب تـا سـتور     نهند به
ی مصـنَعۀُ  و تسـم . أحبـاس : ج .خورد

  .]ندانبار را حبس نامآب[الماء حِبساً 
ـ  . حدس .حدس گمـان  بـه : حـدس ـِـ
راهبـر  بی: . دانستن: . گفتن سخن

شـتر   سینۀکارد در : . به راهی رفتن
. وجأْتهـا  :دست فی لَبۀ البعیـر ح. زدن

ــت سدمٍ حــه ــه: بس ــت ب یمحدســتُه . ر
ـ دح. وطَئْتـه : برِجلی ـ : تُهس رَصدر [ته ع

تیـر را  . شـتر کـارد فـرو کـردم     سینۀ
او . آن را پایمـال کـردم  . پرتاب کـردم 

  .]را بر زمین افکندم
: تَحدست األخْبـار و عـن األخبـار   

ــتَ ــت ت و تَرْبخْاسـ ــا را [فَحصـ خبرهـ
و پنهانی آهنگ دانسـتن   هجستجو کرد

  . ]آنها کردم
  . شب تاریک: حنْدس

  . رفتارشتر گران: حنْدلیس .حدلس
ـ . حراسۀ .حرس بـانی  نگـاه : حرَس ـُـ

  . کردن
: مثَل. خود را پاس داشتن: احتراس

ـ ثْلـه و هـو   س مـن م محتَرِ از [ارِس ح
اس دارنـد،  خویشتن را پ کسی چون او

: مانند(است  نگهبانحال آنکه او خود 
اح نااللهمظن حافظْنا مرا سـخن  ایـن  . ف

کسـی کـه بـدکار را سـرزنش     ة دربار
کند و خـودش در کـنش از او پلیـدتر    

گوسـفند  : . )]نیز به کـار برنـد  باشد 
  گوســفند : حرِیســۀ. دزدیــدن در شــب

و منـه  . حـرائس : ج. شـب دزدیـده  به
چـین در کـوه   سـنگ [جبـل  حریسـۀُ ال 

  . ]براي نگهداري گوسفندان
یکـی از  : حرَسـی  .پاسبان: حارِس

  . ایشان
قـال  . األحـرُس : ج. الدهر: الحرْس
  : امرؤ القیس

ـلـلَـنْ طَـمـُرٌ آیـلٌ داثه  
  تَقادم فی سالف األحرُسِ

  ه از آن کیستـویراننشانهاي [
  ]شـگشته در روزگاران پیکهن

ــنا ــاً،   عشْ ــذاك حرْس ــراً أب ي ده
  . ]روزگاري بدان به سر بردیم[
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. کـک : حسیس .آواز نرم: حس .حسس
ها  ال«آیه یسـسونَ حعمسآواز نـرم  «[» ی

دردي کـه بعـد   : . ]»آن را نیز نشنوند
ــان را   ــود زن ــادث ش : . از والدت ح

ي الشـیء  أألْحقِ الحس باإلس، . چیزي
بالشــیء :اذا جــاءمــن ناحیــۀٍ  ك شــیء

هر چیز را به اصلش برسان [فافْعلْ مثلَه 
و با آن همانندش کن، یعنی هنگامی که 

هـم   از سویی چیزي بـه تـو رسـید، تـو    
دانستن و آگاه شـدن  : . ]مانند آن کن

دلی و رقّـت نمـودن   تنگ: . و دریافتن
رقَقْت لـه  : حسست له. کسی و چیزي بر
گیـاه   سرما که: . ]بر او مهربان شـدم [

  . و نبات را بسوزاند
سـُـ. ح سسوختن سرما نبـات  : ح

. گوشت بر آتش انداختن تا بپـزد : . را
ـ حسست اللَ تُه بمعنًـی  ح سـحسو ح و . م

 سوسحم رادگوشت را بر آتـش  [منه ج
: . ]شده در آتـش ملخهاي بریان. پختم

از : . آتش بر باالي کومـاج گسـتردن  
ناهم . کسـی را  ومان برکندن خان سـسح :
ــتالًاستَ ــلْناهم ق ــه. أْص ــونَهم «آی سإذْ تَح

وبـن  کشـتن آنـان را از بـیخ    بـه [» بإذْنه
آنگاه که به اذن او بیخ آنـان  «. برکندیم

کشتن سـرما  : . ]»کشتن برکندیدرا به
یس  . ملخ را سـراد حملخهـاي  [و منه ج

ــه  : . ]ســرمازده ــدن ب ــتور را خاری س
  . شانه

سحستورخار نۀشا: ۀم .  
سحر اإلنسان: ۀمبشَّۀ. دحکک: م .  

پنج حـس سـمع و   : حواس خَمس
یکی : حاسۀ. بصر و شم و ذوق و لمس

: األرضِ  .و سرماي سوزنده. از پنج
پنج آفت سرما و یخچه و باد و ملخ و 

  . ستور چرنده
وسسنَۀ حسال سختقحط: س .  

سـت  أحس. یقین دانسـتن : إحساس
بالخَبر و أحسیت بـه، بإبـدال الیـاء، و    
: کذلک حسست بـالخبر و حسـیت بـه   

ینَین حدي السإو ربما حذفوا . أیقَنْت به
استثقاالً، و هو مـن شـواذّ التخفیـف، و    

مـا  : ما أحست مـنهم مـن أحـد   : قالوا
ــو جدت .ــت سسأح الشــیء :ــو جت د

ت معناه ظَنَنْت و أحسس: أخفش. حسه
فَلَما أحس عیسـی  «وجدت، و منه آیه
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سـین بـه   . خبر را دانستم[» منْهم الکُفْرَ
: ماننـد آن اسـت  . یاء بدل شـده اسـت  

گـاه یکـی از   . گمان دریافتمخبر را بی
انـد  دلیل سنگینی انداختهدو سین را به

ــت   ــاذّ اس ــاي ش ــن از تخفیفه ــه ای   : ک
آن چیـز  . فتمکس از آنان را درنیـا هیچ

ــافتم  ــان زدم و ی ــت. را گم : از آن اس
پس چون عیسـی از آنـان ناسپاسـی    «

  . ]»گمان برد و دریافت
برکنده شدن دندان و جز : انْحساس

  . آن
  . خبر پرسیدن: تحسس

: حاسِسبنوالح. مردنجوا: حسحاس
  . گروهی از عرب

  . بدخویی: . ماهی ریزه: حساس
بزدم و : ذاضربتُه فما قال حس یا ه

متوجـه نشـد و   و  شزدم[جنگ نکرد 
  .]دردش نیامد
به م ـک  ائْتـک و بَِسِسمـن  : ن ح
جا و هر راهـی کـه    از هر[حیث شئْت 

  . ]توانی آن را بیاورمی
ءوۀِ سسفالن بح ء   : باتـوبحـال س

  . ]شب را با حال بدي گذراند[

، و )ص(نام مادح رسول اهللا: حسانُ
ال از وزن او فَعیا فَع ،سالن باشد از ح

  . حسن
  . کوتاه سطبر: حیفْس، مثال هزَبر .حفس

پسـتَک  : حفَیسأٌ، مهموز غیرممدود
  . کک: حفَیثَأٌ. ]باالي ستبرکوتاه[فربه 
. کک: حلَس. گلیم سطبر: حلْس .حلس

ــالس: ج أح .ــسٍ أُم ــان : حلْ ــت أت کنی
گلیمـی کـه   : أحالس البیوت. ]خرماده[

کُنْ : حدیث. زیر فرشهاي فاخره افکنند
 لْسک، حي الأبیت  رَحنشـین  خانـه [تَب

چـارم تیـر   : . ]، در خانـه بمـان  باش
  . قمار

. گلـیم بـر شـتر افکنـدن    : إحالس
ــه   ــا علی ــاً، اذا أمرَرتَه ــتُه یمین لَسأح .

لَأحس السـماء ت :  قطَـراً دم طَـرَتیقـاً  م
ــاً دائ ــ[م ــا او پیم . انی اســتوار بســتمب

  . ]بارانی نرم و پیوسته بارید آسمان
  . پوشیدن نبات زمین را: احتالس

: . کـک : حلْسم. مرد دلیر: حلس
  . حریص

  . سرخی که به سیاهی زند: أحلَس
: . دلیـر : حلْـبس و حالبِـس   .حلبس
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. مالزم چیـزي کـه از وي جـدا نشـود    
  . و الباء زائدة. کک: حبلْبس

. جاي سخت و درشت: أحمس .حمس
 : ــر در مــرد درشــت در دیــن و دلی

و انّمـا سـمی قـریش و کنانَـۀُ     . حرب
ســاً لتشــدمحقبیلــۀ[یــنهم دهم فــی د 

قریش و کنانـه حمـس نامیـده شـدند     
  . ]براي سختگیري آنان در دینشان

سـخت و  [ مص: حمس ـَـ. حمس
: حمـس . ]بودن در دین و جنـگ  دلیر

  . نع
  . دلیري: اسۀحم

سمأح ضُـونَ  . سال سـخت : عامأر
سناكزمینهاي قحط: أحام .  

نـام  : حماس. شدن سخت: تحمس
  . مردي

. شیر: . سخـت: حـمـارِس .حمرس
  . نام زنی: الحمارِسِ مأُ

ــوس .حــوس کــس کــه از هــیچآن: أح
  .نترسد

ـــ[حــوس  گــرد ســراي : ]حــاس ـُ
اسـوا  ح. شـب طلب چیزي بـه گشتن به
ــاللَ یارِ خــد ــوا : ال ــل جاس   درون [ مث

  . ]گشتندو می هها درآمدخانه
هی األُمـور التـی   : الخُطُوب الحوسِ

هم یارد لَّلُخَبالقوم و تَغَشّاهم و تَ لُزِنْتَ
دشواریهایی که بر قومی فرود آیـد و  [

ــه  ــه خان ــرد و ب ــا را فراگی ــان  آنه هاش
  . ]درآید

بودن به  :. دلیري نمودن: تحوس
  . جایی بر عزیمت سفر

ـ  . حیس .حیس . درآمیخـتن : حـاس ـِـ
 : ،طعامی از خرما و روغن و ماست

  . و ساختن آن طعام
  . مردم درآمیخته: حواسۀ

  . شتران گردآمده: حواسات
  فصل الخاء

  . غنیمت یافتن: تخبس .خبس
  . غنیمت یابنده: خَباس

و . غلبه گرفتن چیزي رابه: اخْتباس
  . ]شیر بیشه[أسد خَبوس : منه

. آنچه یافته شود از غنیمت: خُباسۀ
 :جاي غنیمت.  

: و منـه . دیـدار زشـت : خُنابِس .خنبس
 أسد ]ۀ. ]شیر بیشهلیـلٌ  . نث: خُنابِس
 :زٌّ . سخت تاریکع :َقـ د ت یم ثابِ
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بزرگـــی و ارجمنـــدي دیرینـــه و   [

  . ]استوار
: نْطَۀٌ ح. می کهنه: خَنْدرِیس .خدرس

  . گندم کهنه
  . گرخم: خَرّاس. خُم: خَرْس .خرس

  . مهمانی والدت: خُرْس
= زاجـه  [= طعام زن زجـه  : خُرْسۀ

  .)]زن نوزاییده تا چهل روز(زچه 
خَرَّسـت  . طعام دادن او را: تَخْریس

به آن [أطْعمتها فی والدتها : ةعلی المرأَ
خُرسۀ : . ]زن نوزاییده خوراك دادم

  .ساختن
ــرَس ـ . خَ ــ ــرِس ـَ ــی،: خَ   و  گنگ

. خُـرْس : ج. نـع : أخْـرَس . شـدن گنگ
  . م: إخْراس

سحابۀٌ . لشکر آرامیده: یبۀٌ خَرْساءتکَ
 :رعد و برق یب .  

: جبـلٌ  . شیر خفتـه : أخْرَس لبنٌ
  . ]پژواكکوه بی[دي ال صبِ

  . خاموش بودن: اخْرِنْماس
  یو خُراســان ــیخُراس ،ــیخُرْس :

یقال هم خُرْسـانٌ،  . نسوب به خراسانم

الجمـع  سودانٌ و بِیضـانٌ فـی  : کما یقال
: انـد، چنانکـه گوینـد   آنـان خراسـانی  [

  . ]مردم سیاهپوست و مردم سفیدپوست
  . فرومایه: خَسیس .خسس

ــردن: إخْســاس ــایگی ک : . فروم
  . خسیس یافتن کسی را
ــۀ  ــۀ و خَساس سـ . خ ــ ــس ـَ خَس :

  . خسیس شدن
خَس . ـ  خَـس   : . کـم کـردن  : ـُـ

: خُـس . اي که آن را کوك خواننـد تره
  . نام مردي

  . خسیس شمردن: استخساس
برداشـتم او را  : رفعتُه من خَسیسـته 

دنـدان  : اقۀخَسیسۀُ الن. از فرومایگی او
، و ذلـک  جاوزت الناقۀُ خَسیسـتَها . او

فی السنَۀ السادسـۀ اذا ألْقَـت ثَنیتَهـا، و    
تی تجوز فـی الضَـحایا و الهـديِ    هی ال

شتر از زمان درآوردن دنـدانهاي  ماده[
دایمــی گذشــت، و آن در ســال ششــم 
عمرش است آنگاه که دندانهاي پـیش  

افتد، و ایـن شـتر اسـت کـه بـه      او می
  . ]برندکردن میکشتن و برخی

  . اندازهزشت گفتن بی: إخْفاس .خفس
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سخْفکنندهزود مست: شراب م .  
: . بـوي جـانوري گنـده  : ساءخُنْفَ

خُـنْفَس و  .= نـث : خُنْفَساءة .خبزدوك
  . خُنْفَسۀٌ
ــس ــتالس .خل ــس و اخْ ــودن: خَلْ . رب
آن قوم از [تَخالَس القوم . کک: تخلُّس

ــد ــۀ. ]یکــدیگر ربودن ــال. ا: خُلْس : یق
فرصت است که ربـوده  [ خُلْسۀٌالفُرْصۀُ 

اصـلی فرصـت    ةشـد ربوده(شده است 
آنکـه  رود بـی ز دسـت مـی  که ا ،است
  .)]آگاه باشد آدمی

به هم آمیختن گیاه خشک : إخْالس
  . و تر، و موي سیاه و سپید

موي  :. گیاه خشک و تر: خَلیس
  . آمیختههمسیاه و سپید به

نــرم [سـخن رقیــق  : خُالبِــس .خلـبس 
  . )]دروغ(

خَلْـبس  . دل بردن از کسی: خَلْبسۀ
و . خَلَبه: یقال فَتَنَه و ذهب به، کما: قلبه

لیس یبعد أنْ یکـونَ هـو األصـل، ألنّ    
دلـش را  [یـادات  ینَ من حروف الزِالس

: برد و پریشانش کرد، چنانکـه گوینـد  
دور نیست که خلب اصل آن . فریفتش

کلمه باشد، زیرا سین از حروف زایـده   
  . ]است

  . پراکندگی: خَالبِیس
پـنج  : خَمسـۀ . پنج زن: خَمس .خمـس 

جاء فالنٌ خامسـاً،  . پنجم: خامس. مرد
  . ]نفر پنجم بود که آمد[و خامیاً 

روز یـک نوبـت   به هر پنج: خمس
  . نوعی از بردها: . ]براي شتران[آب 

خداونـد  :  .پـنج شـدن  : إخْماس
رجـل مخْمـس، و   . شتران خمس شدن

ساإلبلُ خَوام .  
مقدمـه،  : لشگر با پنج رکن: خَمیس

 جامـۀ : . ره و ساقهقلب، میمنه، میس
ــنج ــزيپ ــوس .گ خْمــک: م ــل . ک حب

خْموستاه پنج: م :ج. شنبهروز پنج :
  . أخْمساء و أخْمسۀٌ
سخَمگوشهپنج: شیء م .  

یـک مـال   پـنج : خَمس ـُـ. خَمس
. پنجم قوم شدن: خَمس ـِـ. . ستدن

القوم تسـوالهم  : خَمأم ـسخُم أخذت .
ملْـتَهم  نت خامسهم، أو کَاذا ک: خَمستُهم

یـک دارایـی آن   پـنج [بنفسک خَمسۀً 
پنجمین نفر آنـان شـدم،   . قوم را گرفتم

  . ]یا با خودم پنج نفر شدند
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ــال ــدي  : یق ــم، و عن راهــۀُ د سخَم
ــۀُ الــدراهمِ، و هــذه الخمســۀُ     خمس

مراهـ  الد بالنصـب، و انْ ش ،  ئْت رفعـت
ــرَي ا جرِیهــا مو تُج و الــدراهم ،لنعــت

: و فی المؤنّث تقـول . کذلک الی العشَرَةِ
پنج درم، : گویند[عندي خَمس القُدورِ 

و پنج درم نزد من اسـت، و ایـن پـنج    
تـوانی   مـی . درم است، با نصب دراهـم 

سـازي، و آن را   دراهم را مرفـوع هـم  
گونـه تـا ده   صفت قراردهـی، و همـین  

باید دانست که اگر ال تعریف بر سـر  (
ید، معدود همواره بنابر تمییـز  عدد درآ

بودن منصوب است، و بنابراین صـفت  
پـنج  : بـراي مؤنّـث گـویی   ). شـود نمی

  . ]دیگ نزد من است
ي أفالن یضْرِب أخْماساً ألسـداسٍ،  

ۀ، و أصله فی یعو الخَد یسعی فی المکْرِ
فالنی در فریب و نیرنگ [أظْماء اإلبل 

 اصل آن از زمـان میـان دو  . کوشدمی
  . ]بار آب خوردن شتران است

غالم ربـاعی و خُماسـی، والیقـال    
صـار   أشْـبارٍ  سبعۀَ سباعی، ألنّه اذا بلغَ

چهـار وجبـی و پـنج     بچـۀ پسر[رجالً 

وجبی، و هفـت وجبـی نگوینـد، زیـرا     
هنگامی که باالیش هفت وجـب شـود،   

  . ]دیگر مردي شده است
. سپس ماندن: خَنَس ـُِـ. خُنُوس .خنس
 :إخْناس. سپس چیزي پنهان شدن :
  . م

بینی [رفتگی بینی سپس سر: خَنَس
. ]هــاي انــدکی برجســتهپخــچ بــا پــره

و خَنْساء ج. نع: أخْنَس :خُنْس .ـ والب  رُقَ
 ی دشـت گاوهـاي  بـه مـاده  [کلُّها خُنْس
  . نام زنی شاعر: خَنْساء. ]خُنْس گویند

  . کشنده دیو سر در: خَنّاس
. ]گان[و یا سیاره ستارگان، : خُنَّس

: »فال أُقْسم بـالخُنَّس «قال الفراء فی آیه
زحـل، المشْـترِي،   : ۀُسموم الخَجإنّها النُ

در معنـاي  [المرِّیخ، الزُهـرَة و عطـارِد   
ة پس سوگند به سـتارگان بازگردنـد  «

آنهــا ســتارگان : گویــد» شــوندهنهــان
کیوان، اورمزد، بهـرام، ناهیـد    پنجگانۀ
  .]تندو تیر هس

 بیشـۀ : . درخت انبـوه : خیس .خیس
  .شیر

ـــ. خَــیس بــوي گــرفتن : خــاس ـِ
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: یقـال [ کاسد شدن چیـزي : . مردار
ــیس خــه ی عــاه  : د ــدد و تب ــذار بگن بگ

غـدر کـردن بـه    : خاس ـُِـ. . ]گردد
: خاس بالعهـد . غَدر به: خاس به. کسی
شـکنی  وفـایی و پیمـان   با او بی[نکَثَ 
یمــان خــود را  ســوگند یــا پ . کــرد

   .]شکست
او را خوار و کوچـک  [ذَلَّلَه : خَیسه

زندان عـراق،  : و منه المخَیس. ]ساخت
جـاي خـوار و   [ي هو موضـع التـذلُّل   أ

  . ]کوچک شدن
  فصل الدال

  .دوشاب: دبس .دبس
. سرخ سیاه رنـگ شـدن  : ادبِساس

  . نع: طیر أدبس و فرس أدبس
یسبِباساء. مرغی: دماده ملخ: د .  

األرض تسبأد :بخُضْرَتُها مـن  د ت
زمین سـبز  [ت، و هی أرض مدبِسۀٌ بالنَ

ــبز     ــی سرس ــد، و آن زمین ــرّم ش و خ
  . ]است

وسبج. ]چمـاق  گـرز، [ معروف: د :
  .دبابِس
بدي افکندن : ]دحس ـَـ[دحس  .دحس

دســتها در پوســت : . در میــان قــوم
  . وقت سلخگوسفند کردن به

حهـاي  کرمـی کـه در ریـزه   : اسد
: ج. دیوار و در خاك نرم مغاکها سازد

  . دحاحیس
ساسبی معروف: داح .س  و هو لقَـی

: و منه حرب داحـسٍ . بن زهیر العبسی
وقعت الحرب ألجله بین عبسٍ و ذُبیان 

ــینَ ــنۀً أربع ــت[ س ــگ : از آن اس جن
داحس، جنگی که چهل سـال میـان دو   

بـه  بر سر آن اسب ذبیان  عبس و قبیلۀ
  . ]درازا کشید

  . گون فربهمرد گندم: دحمسان .دحمس
  . آماس شدن سم ستور: دخَس .دخس

: . وپاي سـتور پیوند دست: دخیس
: . تـوده ریـگ : گوشت فربه آگنده 

  . عدد بسیار از هر چیز
شـمار  [کثیـر  :  عدد دخاس و نَعم

: درع . ]بســـیار و شـــتران بســـیار
ــق متق ــۀُ الحلَ ــین [ارب زرهــی کــه زرف

هـاي آن بـه هـم نزدیـک     )پرده، چنبر(
  . ]باشد

  . ]دلفین[جانوري دریایی : دخَس
ناپدید شدن : ]درس ـُـ[دروس  .درس
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  . ل و م. نشان، و ناپدید کردن
: أبو دراسٍ. حائض شدن زن: درس

راه : . گـر شـتر  : . کنیت فـرج زن 
  . کهنه شدن جامه: . پنهانی
کوفتن خرمن گندم: راسد .  

ــدارس،  ــۀ، تَ سدارــۀ، م راسس، درد
. سبق گفتن از کتاب: تَدریس و إدراس

  . جاي درس: مدرسۀ
سطبر گردن، و با شکوه از : درواس

  . مردم و سگ و شتر
ــۀ: درس و درِیــس ــه جام : ج. کهن

  . درسانٌ
  . نام پیغمبري: إدرِیس

: . و بـال  سـختی : دردبِـیس  .دردبس
  . ايمهره : .پیرگنده: . خرف پیر

سبرــد ــدم : تَ ــه [(تق ــتوانۀب  پش
  . ]پیش افتاد و نخست آمد) نیرویش
ــس .درفــس ــر درفْ ــزرگ: بعی ــۀ . ب ناق
  . کک: درفاس. نث: درفْسۀٌ
استخوان میان کلـه و  : درداقس .درقس
  . گردن
ـ . دس .دسس قطـران مالیـدن   : دس ـُـ

لـیس  : مثَـل . نع: بعیر مدسوس. شتر را
 سبالد قطران مالیدن شـتر تنهـا   [الهِناء

کار آن کرد کـه  (به دم و گردن نیست 
  . زیر خاك پنهان کردن: . )]تمام کرد

ــیس سپوشــیده داشــتن مکــر و : د
  . حیله

مار که در زیر خاك پنهان : دساسۀ
  . شود

  . پنهان شدن در خاك: انْدساس
  .کودکان یچۀباز: دسۀ

ـ  . . نشـان : دعس .دعس : دعـس ـَـ
و قد یکْنَـی بـه   . نیزه در زدن به جایی

ــاع   ــن الجم ــت از  [ع ــه اس ــاه کنای گ
. پر کردن خنور را: . ]نزدیکی کردن

  .راه بسیار نشانه: طریقٌ 
  . راه نرم سپرده: مدعاس
  . هم نیزه زدن با: مداعسۀ
هـاي  نیـزه : مـداعس . نیزه: مدعس

  . ]و سخت توپر[رست یانهم
جــاي کومــاج پخــتن در : مــدعس

  . تنور بریانی: . بادیه
ب عو هو اللَ. بنددست: دعکَسۀ .دعکس

جمعـی  اي رقص دسـته گونه[للمجوس 
زردشتیان که در آن دست یکـدیگر را  

  . ]گیرندمی
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مـرد  : نـاس دفْ. زن گول: دفْنس .دفنس
  .احمق
به کنـد بـر   خواب که غل: دکاس .دکس
  . مردم

فالی که از عطسـه  : کادس= داکس
  . و جانور و مانند آن گیرند

یکـی از  : . عـدد بسـیار  : دوکَس
  . نامهاي شیر

پنهان کردن عیب متـاع  : تَدلیس .دلـس 
  . بر خریدار

مـا یـدالس و ال   [ فـریفتن : مدالَسـۀ 
سوالنه چیزي کند از تو پنهان و نه : ی

  .]مخادعۀ: سۀموالَ. خیانت ورزد
 ]گیاه[روییدگی : . تاریکی: دلَس

: . که در آخـر گــرما بـرگ بـرآرد    
  . أدالس: ج. علف بسیار برگ

  . در تاریکی فرود آمدن: تدلُّس
  . شتر ضخم: دلْعس .دلعس

دلــیر  :  .شـیــر : دلَهمـس  .دلهمس
  . روشب

سخت تاریـک  : دمس ـُِـ. دمس .دمس
کردن چیـزي در  پنهان : . شدن شب

دمست . پوشیده داشتن خبر: . خاك
گمـان خبـر    بی[بتَّۀ کَتَمتُه ألْ: علیه الخبرَ

  . ]را از او پوشیده داشتم
 ــوس مو أُد ــس ــل دام ــخت : لی س

  . تاریک
سمکأنّـه  . کارهاي بـزرگ : أُمور د

گویـا  [جمع دامسٍ، مثل بـازِل و بـزْل   
  . ]جمع دامس باشد

  . کردن در خاك پنهان: تَدمیس
. یوسـف زندان حجاج بـن : دیماس

 :گلخن . :  جـمسـراب، راه یـا   [س
و . دمامیس: ج. ]بازداشتگاه زیرزمینی

انْ فتحت الدالَ فجمعه دیـامیس، مثـل   
  . شَیطان و شَیاطین

  . قَزّ و ابریشم: دمقْس .دمقس
. تباهی افکندن میان قوم: دنْفَسۀ .دنفس
  . کک: دنْفَشَۀ
ـ  . دنَـس  .دنس ریمنـاکی، و  : دنـس ـَـ

  . م: تَدنیس. کک :تدنُّس. ریمناك شدن
. کوفتن به پـاي : داس ـُـ. دوس. دوس
 : صـیقل دادن  [روشن کردن شمشیر
  . اي از یمنقبیله: . ]آن

ــۀ یاســرمن: د ــوفتن خ ــۀ. ک داسم :
  . جايخرمن

: . کـوب چـوب خـرمن  : مدوس
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زدودن زنـگ   سوهان و ابـزار [مصقَلَۀ 
  . ]تیغ و روشن کردن آن

جاي نرم که نه : دهس و دهاس .دهس
لـون آن  : دهسۀ. ریگ باشد و نه خاك

  . نع: أدهس. زمین
ساءهنْز دو ع ،سهریگها [: رِمالٌ د

  . سرخ رنگ ]بزو ماده
  . سختیها: دهارِیس .دهرس

  فصل الراء
. سرور و سروران: . سر: رأْس .رأس
: گوینـد [ مه  م، و همه هو : یقال

او سرور آنان است، و آنـان سـروران   
: بیت . ءوسأرؤُس و ر: ج. ]ایشانند

. نـام جـایی  : عین . نام دیهی به شام
 :ـ   .  زدن بر سر ی رمی فـالنٌ منـه ف

أعرَض عنه و لم یرْفَع بـه رأْسـاً    :رأْسٍ
ــ تثقلَهواس .مأْسٍ  رــی ر ــک ف ــت من  ی

فالنی از چشم او افتاده [رضت عنِّی أع
من چنـان بـد    ةات درباراندیشه. است

ام هم نگاه شده است که دیگر به چهره
ــد کالمــک مــن رأْسٍ. ]کنــینمــی أع: 

أنـت علـی   . گـوي  از سر ]سـخنت را [
تـو بـر   [أمرك و رِئـاسِ أمـرك   رأْسِ 

  .]آغاز کار خویشی
  . سروري کردن: رأَس ـَـ. رِیاسۀ

ئرسیمهتر: یس و ر .  
مهتـر کـردن کسـی را بـر     : تَرْئیس

  . قومی
ـاس  بر[ سآّرعسرفروش: ]وزن ر .

  . رواس: و عندالعامۀ
أْساءسرمیش سپید سیاه: نعجۀٌ ر .  

. کـک : رؤَاسـی . سـر بزرگ: أرأَس
  . کک: شاةٌ 

شتر که جز در سر او قوت : رءوس
  . کک: مرائس. و چربش نمانده باشد
هو فی الکـالب  : هو رائس الکالب

در میــان [بمنزلــۀ الــرَئیس فــی القــوم 
ــان   ســگان چــون ســرور اســت در می

  . ]قومش
  . شمشیر دستۀ: رِئاس السیف

داهیـۀٌ  . سـختی : . دلیر: ربِیس .ربس
 اءسکار یـا بـالي بسـیار سـخت    [رب[ .

سبر د: أُمورشَدائ .  
  . نده شدنکآگوشت: ارتباس

  . گوشتقچقار آکنده: بِیسش ربکَ
: . به دست زدن: ]ربس ـُـ[ربس 
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: تَــرْبیس. درآکنــدن مشــک و جــز آن
  . کک

ضعیف شـدن  : ]اربِثاث[= اربِساس 
  . کار

: . عقوبت: . پلیدي: رِجس .رجس
و یجعلُ الرِجس علی الذین «آیه. خشم

انّـه العقـاب و   : ، قال الفـراء »یعقلُون ال
ــب  ــانی  «[الغَضَ ــر کس ــدي را ب   و پلی

رجس : گوید. »نداندیش نمینهد که می
 بازخواست و شکنجهدر این آیه یعنی 

  . ]و خشم
بانـگ  : . آواز بلند رعـد : رجس

. بلنـد کـردن آواز  : رجس ـُـ. . شتر
سحاب رجاس، و بعیر . کک: ارتجاس
  . ]ابرها و شتران غرّان[نع : رجاس

فـی  : أمـره  هو فـی مرْجوسـۀٍ مـن   
کارش آشـفته و درهـم شـده    [الط اخْت

  . ]است
سنگی که بر دلو بندنـد و  : مرْجاس

 الي چاه را بدان بشورانند و آن آبها را
برکشند تـا الیهـا بـدان طریـق برآیـد      

  . ]اکنون به آن ژرفاسنج گویند[
و النـونُ  . نـرگس : نَرْجِس، مع .نرجس

فـی  الکالم فَعلـلٌ، و  زائدةٌ ألنّه لیس فی
  . الکالم نَفْعل

. سنگ انداختن: ردس ـُـ. ردس .ردس
  . اندازسنگ: رِدیس. کک: مرادسۀ

سنگی که در چاه اندازنـد  : مرْداس
 نـی تا بدانند که آب هست در وي یـا  

غلتـک هـم   دسـتاس و  اکنون بـه آن  [
  . نام مردي: . ]گویند

 ،سدنَ ررِي أیأما أد  ي أین ذهـب
  . ]ا رفتدانم کجنمی[

ــ .رســس مالح ســهار یسساول : ی و ر
شـیء منـه   : ی رس مـن خبـرٍ  نغَلَب. تب

و آن (اي از خبـر بـه مـن رسـید     پاره[
: . )]خبري است که نادرسـت باشـد  

 بقیۀنام چاه : . سنگ برآوردهچاه به
: . نام وادیی: . ثمود ]بازمانده از[

  . نام آبی
 سـُـ[ر سکنـدن  چاه: ]ر . : در

اصـالح کـردن   : . گور کردن مرده را
و هـو مـن   . میان قومی و افساد کـردن 

دیدن : . دانستن خبري: . األضْداد
: فالن یرُس الحدیثَ فی نفسه. کسی را

سخن را درون خویش [یحدث به نفسه 
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از آن بـا  . نگویدد و به کسی نپنهان ک
  . ]خود سخن کند

  . شیء ثابت: رسیس
  . جنبیدن شتر تا برخیزد: رسرَسۀ

: . لرزیـدن : رعس ـَـ. رعس .رعس
رفتن آهسته از ماندگی راه: . فشاندن
  . و ضعف

وسعکه سـر او لـرزد از   آن: ناقۀ ر
  . پیري

ــان ــر  : رعس بــر از ک ــدن س جنبانی
  . ]پیري[

  . کک: ارتعاش. لرزیدن: ارتعاس
  . کک: إرعاش. لرزانیدن: إرعاس

ـ  .رغس ـ  [س رغْ گوالیـدن  : ]رغَـس ـَـ
ــدن[ ــویی: . ]بالی ــدیث. نیک أنّ : ح

و  له ماالً ي أکثرَأرجالً رغَسه اهللاُ ماالً، 
بارمردي بـود کـه خداونـد    [له فیه  ك

اش را افزون و برایش خجسـته  دارایی
حسب  ]او راست[: له نصاب . ]کرد

  . برکت انبوه و با
یـت  رأَ. مبارك و میمـون : مرْغُوس

جک وه ،أالمرغوسبدیدم [ ي المبارك
  . ]ات رافرخنده ةچهر

  . به پاي زدن: رفَس ـِـ. رفْس .رفس

به سپسایگی : ]رکَس ـُـ[رکْس  .رکس
: إرکـاس . ]واژگون کردن[برگردانیدن 

ي أ، »واهللاُ أرکَسهم بما کَسبوا«آیه. کک
ــرهم  ــی کُفْ ــهدرحــالی(«[ردهــم ال ) ک
ــان را بد ــد آن ــت  خداون ــه دس ــه ب انچ

ــی بازگردانیــده     ــه گمراه ــد ب آوردن
  . ]»است

بازگشتن به چیزي کـه از  : ارتکاس
  . وي خالص یافته باشد

  .مردم بسیار: . پلیدي: رِکْس
گاوي که در مرکـز خـرمن   : راکس

  . نام وادیی: . وقت کوفتنبندند به
ــیۀ کُوسي و  : رــار ــین النَص ــۀٌ ب فرْقَ

ینالصابِئ .  
. خاك گـور : ]رمس ـُِـ[ رمس  .رمس
 :داشتن خبرپوشیده . :  دفن کـردن

ــرده ــاس. م ــک: إرم ــوار و : . ک هم
سـنگ  : . گـور  پشـتۀ ناپدید کـردن  

  . گورجاي: مرْمس. انداختن
ــس وامــی را  : ر ــه راه و پ ــا ک باده

  . ناپدید کند
ــان  .ریــس ــس و ریس یـــ[ر : ]راس ـِ

  . خرامیدن
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  فصل السین
 .. گردانیده نگآب ر: سجس .سجس

  .گردیدن رنگ آب: سجِس ـَـ
ال آتیـــک ســـجِیس عجـــیسٍ، و 
: سجِیس األوجسِ، و سـجِیس اللیـالی  

  . نیایم هرگز ]نزدت[
  . یکشش: سدس و سدس .سدس

به هر شـش روز یـک بـار    : سدس
ــتر   ــت آب ش ــداس[نوب ــاحب : إس ص
دندان افکنـدن  : . شتران سدس شدن
شـش تـن   : . الگیشتر به هشـت سـ  

  . ]شدن قوم
یسدیکشش: س . یسدیک سال آت

: شـاةٌ  . هرگز ]نزدت نیایم[: عجیسٍ
  . سدس: ج. سالگی درآمدهبه شش

. سـالگی شـتر  دندان هشت: سدس
ألنّ اإلناثَ فی األسـنانَ کُلّهـا   . نث=مذ

ا السدس و السـدیس و البـازِلَ   بالهاء الّ
مؤنث دندان با هـاء  نامهاي  همۀزیرا [

ــده   ــام یادش ــه ن ــز س ــتند، ج : ج. ]هس
  . سدس

ــیداسو س یســدس شــلوار[: إزار[ 
  . بنديشش

یـک مـال   شـش : سدس ـُـ. سدي
  . ششم قوم شدن: سدس ـِـ. . ستدن

: ســدوس. ايپــدر قبیلــه: ســدوس
الطیلسـانُ، و   : أصمعی. طیلسان سبز

اس وسدرجلٍس م .  
  . دیبا: سنْدس

: سرَس[نامرد : سرِیس و سرِس .سرس
  . ]ناتوانی جنسی

و [سالسـۀ  . نرم و آسان: سلس .سلس
م سلس البولِ، و سلس القیـاد  : ]سلَس

ناتوان از نگهداشت پیشـاب خـود، و   [
  . ]رام و فرمانبردار

ــلْس ــتۀ: س ــبه  رش ــره[ش  ]خرمه
  . درکشیده

ــالس ــی : س ــرت زدن [بیهوش و چ
  . ]عقل

  .عقلبی: مسلُوس
  . نام شهري: سلْعوس .سلعس
  . اي از طَیپدر قبیله: سنْبِس .سنبس
داري رعیـت : ـُـ ساس . سیاسۀ .سوس
  . کردن

ــویس ــۀ و تَس ــت در : إساس سیاس
  . گردن کسی افکندن
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: . اصــل . طبیعــت: ســوس
بیـد لبـاس، و کرمـی کـه در     [دیوچه 

  . ]درخت و خوراك افتد
ـ  ساس. سوس در افتـادن متَـه   : ـَِـ

إساسـۀ و  . ]بید و کنه، شپشک گندم[
بسـیار کنـه شـدن    : . کک: تَسویس
  . کک: إساسۀ. گوسفند

ـ  [سـار  کتف: سیساء .سیس فتسـر س[ 
  . سیاسی: ج. پشت خر ةمهر: . اسب

  الشینفصل
: ج. جاي درشـت : مکان شَأْس .شأس

 نَۀٌ شُـوسکـ  . شَـأَس . أم . م: شَـئس ـَـ
  . نام مردي: سشا

اضطراب و : شَخَس ـَـ. شَخْس .شخس
  . اختالف کردن
. اختالف افتادن میان قوم: تشاخُس

ــنانُه أس ــت ــلَاخْتَ: تَشاخَس ــالَ فَ ت و م
ــرَم    ــن اله ــبعض م ــقَطَ ال ــها و س بعضُ

دندانهایش از ردیف بیـرون شـد و از   [
ــاال زده و   ــه ب پیــري برخــی از آنهــا ب

  . ]برخی به پایین افتادند
ــرس ــرَس  .ش ــرِیس و أشْ ــرِس، شَ : شَ

  . م: ]شَرِس ـَـ[شَرَس و شَراسۀ . بدخو

  . دشمنایگی کردن با هم: تَشارس
درشت ]جاي[: مکان شَرْس.  

. نع: أرض مشْرِسۀ. گزشوره: شرْس
تَرْعی إبلُهم الشرْس : بنوفالن مشْرِسونَ

  گـــز هـــا در شـــورهشــتران فالنـــی [
  . ]چرندمی

: ج. دشـوارخو : ل شَـکْس رج .شـکس 
هقٌ  . م شُکْسـدو قـوم   مثال رجـل ص

  . صدقٌ
ــۀ ـ . شَکاس ــ ــکس ـَ ــل . م: شَ رج

سنع: شَک .  
. شُـموس : ج. آفتـاب : شَـمس  .شمس

کأنّهم جعلوا کلَّ ناحیۀٍ منها شَمساً، کما 
گویی هـر سـویی   [قالوا للمفْرَقِ مفارِقُ 

: شُمیسـۀ . ]انـد از آن را آفتاب گرفتـه 
ـ . . مصغـــ   جمیــل و : شَــمس ـُِــ
. کـک : إشْـماس . ناك شدن روزآفتاب
 :ماس. دشمنی پدید کردنکـک : ش .

أبـدي لـی عداوتَـه    : شَمس لـی فـالنٌ  
اش را بـا مـن آشـکار    فالنی دشـمنی [

  . ]کرد
وسوس و  . توسـن : فرس شَمشُـم

  . بدخو: رجل . م: شماس
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  .به آفتاب ایستادن: تشمس
  . آفتاب خشک کردنبه : تَشْمیس

: عبشَـمی . ايپدر قبیله: عبد شَمسٍ
ــه وي ــوب ب ــم . منس ــبت اس و در نس

یـا نسـبت بـه    : مضاف سه وجه گویند
الیه چون مطَّلبِی از عبـدالمطَّلب،  مضاف

 یشَمبو یا به بعضی از هر یک چون ع
از عبد شمس، عبدرِي از عبـد الـدار و   

ــی از عبــدالقیس سقبیقــال. ع : ــم تَعبشَ
قَسبفالنٌ و تَع .  بن زیـد سشَمبا عو أم

أصله عـب  : بوعمروأمناةَ بن تَمیم، قال 
ي حب شَمسٍ، و هو ضَوءها، أشَمسٍ، 

   ـبوالعینُ مبدلۀٌ من الحاء، کما یقـال ع
أصـله  : األعرابیقال ابن. قُرٍّ، و هو البرْد

ـ    سٍ، و هـو العشَـم ءَبل و النظیـر  عد
ماننــد ســوگند و (فالنــی بــه دلیلــی [

خـود را  ) پیمان، همسایگی یـا دوسـتی  
شـمس یـا عبـد قـیس      به خاندان عبـد 

نـام عبشـمس،    ةامـا دربـار  . نسبت داد
آفتـاب   ةاصـل آن ذر : ابوعمرو گویـد 

بوده که همان پرتـو آن باشـد، و عـین    
ــد  ــدل از حــاء اســت، چنانکــه گوین : ب

ن مهمـوز  اصل آ: االعرابیابن. تگرگ

  . ]بوده است، یعنی همتا و مانند آفتاب
ـ  . شَوس .شوس   نگریسـتن  : شَـوِس ـَـ

. ]یـا خشـم  [چشـم از تکبـر    گوشـۀ به
سج. نع: أشْو :شُوس .  

چشم نگریستن و  گوشۀبه: تَشاوس
: [رخساره کـژ کـردن در آن حـال    

  . ]دالوري کردن در جنگ
  فصل الضاد

ــبس .ضــبس ـــ. ضَ ــبِس ـَ پلیــد و : ضَ
  .نع: ضَبِس و ضَبِیس. شوارخو شدند

و هـو مـذکَّر   . دنـدان : ضـرْس  .ضرس
مادام له هذا اإلسم، ألنّ األسـنانَ کلَّهـا   

ایـن  [إناثٌ الّـا األضْـراس و األنْیـاب    
کلمه مذکر است تا آنگاه که به همـین  
نام باشـد، زیـرا دنـدانها همـه مؤنـث      

: ج. ]هستند، جز دندانهاي آسیا و نیش
. درشـت  پشتۀ: . راسضُرُوس و أضْ

 :ضُرُوس: ج. باران اندك .  
. گزیدن سـخت : ضَرَس ـُـ. ضَرْس

 :دندان آزمودن چوب را به نرمـی  به
 سخت شدن روزگار بـر : . و سختی

  . کسی
ــرُوس ــۀ ضَـ ــده : ناقـ ــه [گزنـ   کـ
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شتر که ، و آن ماده]اش را بگزددوشنده
هی بجِـنِّ ضراسـها،   . زادن بگزد در نو

ــدثانِأ ــا  ي بح ــاز [نتاجِه ــتر آغ آن ش
  . ]زاییدنش است

 سـنگهاي گرداگـرد سـر   : ضُـرُوس 
  . نع: بِئْر مضْروسۀٌ و ضَرِیس. چاه

 ]ناآرام و پریشـان [تَفْسه : إضْراس
  . کردن کسی را

مجرّب و محکم گردانیدن : تَضْریس
ـ رجـل م . حرب و سفر مـرد را  : رَّسضَ

ممجرَّب ه مرد پخته و آزموده[ذَّب[ .  
یضَرَّسردنـدان  چـادر مـوش  : طٌ م

هـایی ماننـد   اي که در آن نگارهجامه[
  . ]دندان باشد

آن : حــرَّة مضرَّســۀٌ و مضْرُوســۀ  
هـا  ریـزه که در وي سـنگ  ]سنگستان[

  . ]چون دندان سگانتیز [باشد 
و پیـدا  [ناهموار آمدن بنا : تَضارس

  .]شدن دندانهایی در آن
أضْرَس و گنگ [ تبع: رجل أخْرَس

  . ]کُند
ــرَس ـ . ضَ ــ ــرِس ـَ ــدي و : ضَ کن

  . کندشدن دندان از ترشی

 شَـرِس دشـوارخو : ضَرِس ]  بـعص
  .]الخُلُقِ

ــغْبوس .ضــغبس ــگ : ضُ ــار و بادرن خی
ــغابِیس: ج. ضــعیف مــرد: . ریــزه . ضَ

ضَغابِیس ) ص(اهللا أُهدي لرسولِ: حدیث
ــان   [ ــه ارمغ ــه ب ــامبر مارچوب ــراي پی ب

  . ]فرستاده شد
مولَعۀٌ بحب الضَغابِیسِ، : ضَغبۀٌة امرأَ

 شـیفتۀ زن [و قد مـرَّ فـی بـاب البـاء     
  .]مارچوبه

  اءطفصل ال
  . اصل و بیخ هرچیزي: طخْس .طخس
: . کاغــذ و صــحیفه: طـرْس  .طـرس 

کاغذي که محو کـرده باشـند از وي و   
أطْـراس و  : ج. کـک : طلْس. باز نبشته

  . طُرُوس
وسف الّا الیخفَّ و. نام شهري: طَرَس

فی الشلُوالً لیس من أبنیـتهم  عر، ألنّ فَع
ضـرورت وزن شـعر طَرْسـوس     جز به[

  . ]نشود، زیرا وزن فَعلول ندارند
  . اي از ریگپاره: طرْفسان .طرفس
: طُرْمـوس . تـاریکی : طرْمساء .طرمس
  . کوماج
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سپسایگی : . گرفته شدن: طَرْمسۀ
  . رفتن ]واپس[

. تشـت : طَست =طَس و طَسۀ .طسس
  . طساس، طُسوس و طَسات: ج

  . رونده در شهرها: مطَسس
ریم و ریمناك : طَفس ـَـ. طَفَس .طفس
ثـوب طَفـس و   . کـک : طَفاسـۀ . شدن

  . نع: رجل طَفس
: ج. گســـتردنی پارچــۀ : طَنْفَســـۀ

  . طَنافس
ـ . طَلْس .طلس پـاك کـردن   : طَلَس ـِـ
  . ل: تطلُّس. نوشته

: أطْلَـس . أطْـالس : ج. کهنه: طلْس
ئْــب رجــل أطْلَــس الثــوب، و ذ. کــک

ـرةٌ الـی     : أطْلَسهو الذي فـی لونـه غُب
واد، و کلّ ما کـان علـی لونـه فهـو     الس

ــس  ــه[أطْلَ ــرد جام ــرکین، گــرگ م   چ
رنگ آمیخته به سـیاهی، و هرچـه   تیره

  . ]بدان رنگ باشد
ــان : ج .]تالســان[ معــروف: طَیلَس

سی للعجمۀ، ألنّه فارِو الهاء فیه . طَیالسۀ
فلــو . العامــۀ تقــول طَیلســان و. معــرَّب

رخَّمت هذا فی النداء لم یجزْ، ألنّه لـیس  

ید و     نحـو سـ ،لٌ الّا معـتالعفی کالمهم فَی
روا نیست آن را هنگام ندا مرخَّم [میت 
ل  طَیلس بگویی و سازي عـزیرا وزن فَی ،

  .]ندارند جز در معتلّات
  : طمــــرِس و طُمــــرُوس .طمــــرس

  . گويدروغ
. طَمـس . ناپدید شـدن : طُموس .طمس

  .صم: طَمس ـُِـ
پـاك شـدن و   : انْطماس و تطمـس 

ربنـا اطْمـس   «آیـه . ناپدیدگشتن خـط 
مـنْ  «ي غَیرْها، کما آیهأ، »علی أموالهِم

پروردگـارا  «[» قَبلِ أنْ نَطْمس وجوهاً
ــی ــان را دگدارای ــاه  هایش ــون و تب رگ

ــاز ــه »سـ ــه «، چنانکـ   پـــیش از آنکـ
ــره ــه  چه ــرده و ب ــاژگون ک ــایی را ب   ه

  . ]»بختی واپس بریمتیره
  . خشک ةگرد: رغیف طَملَّس .طملس
آب و ریگ بسیار و جز : طَیس .طیس

  . والالم زائدة. کک: طَیسل. آن
تـاس، آونـد   [معـروف  : طـاس  .طوس

  . ]مسی که از آن آب نوشند
مـردم  : . معروف ]ةندپر[: طاوس

ـ : طُـویس . خوب، به لغت شـام  . مصغـ
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و ایـن مخنَّثـی   : م من طُویسٍأشْأَ: مثَل
بود در مدینه، و کان اسمه طاوساً، فلما 

یـا   :و کان یقول. نَّثَ جعلوه طُویساًخَتَ
قَّعوا خُروج الـدجال مـا   وأهلُ المدینۀ تَ

ذا مُت فقـد  دمت حیاً بین ظَهرانَیکم، فا
 فی اللیلۀ التی مـات تدلنْتم، ألنِّی وأم 

، و فُطمت فی الیوم الذي اهللاِ فیها رسولُ
فـی      مات لُـملَغْـت الحفیه أبـوبکر، و ب

ل فیه عالیوم الذي قُتزَ، و تَرُمتجفی  و
لـی   لـد ، و ومـانُ الیوم الذي قُتل فیه عث

لل فیه عفی الیوم الذي قُتی . ی و یسـم
عبـد   انَّنـی : و قال فی نفسه. بد النَعیمبع
أشْـأَم   نَعیم، أنَا طاوس الجحیم، و أنَـا ال

-گجسـته [منْ یمشی علی ظَهرِ الحطیم 
او نامش طـاوس بـود و   . تر از طویس

ــامش را طــویس   ــامرد شــد، ن چــون ن
اي مـردم مدینـه، تـا    : گفتمی. کردند

را در میـان  شد دجال زنده هستم بیرون
خود چشم بدارید، و چون مردم، از آن 
آسوده باشید، زیـرا مـن در شـبی زادم    
که پیامبر درگذشت، در روزي از شیر 
بازگرفته شدم که ابـوبکر درگذشـت،   
در روزي بالغ شـدم کـه عمـر کشـته     

در روزي پیوند زناشـویی بسـتم   شد، 

ــد، و در روزي   ــان کشــته ش ــه عثم ک
لی کشـته  فرزندي برایم زاده شد که ع

 ةاو را عبدالنعیم نامیدند، و دربـار . شد
نــاز و نعمــتم،  ةبنــد: گفــتخــود مــی

تـر کسـی   طاوس دوزخم من، گجسـته 
  . ]رفته به روي کعبه ،که

: طـــاس ـُــــ: . مـــاه: طَـــوس
  . روي شدن خوب

  فصل العین
رویـی  تـرش : عبس ـِـ. عبوس .عـبس 
. ل: تعـبس . مبالغۀ فیـه : تَعبیس. کردن

  .]ي شدنروترش[
شده سرگین و پشک خشک: عبس

ـ  : . بر دم سـتور  خشـک  : عـبِس ـَـ
  . شدن ریم بر دست و اندام

  . ناك شدن ستورعبس: إعباس
وسبروز سخت[شدید : یوم ع[.  

  . اي از قیس عیالنپدر قبیله: عبس
أوالد أُمیۀ بن : عنابِس. شیر: عنْبس

ـ  . عبد شمسٍ : دو ایشان شش تـن بودن
بوســفیان، أبــوحرب، ســفیان، أحـرب،  
بوعمرو، و جز ایـن شـش را   أعمرو و 

  . أعیاص خواندندي
  . سخت گرفتن: عتْرَسۀ .عترس
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  . مرد خشمناك: عتْرِیس
  . نون زائدة. بلْص ناقۀ: عنْتَرِیس

: معجِـس . کمـان  قبضۀ: عُِجس .عجس
  . کک

  . اي از شبپاره: عجس
: . رانبزرگ از شـت  گلۀ: عجاساء

  .تاریکی
  . عجانس: ج. شتر ضخم: عجنَّس
ـ  . عجس بازداشـتن از  : عجـس ـِـ

  . گرفتن به پنجه چیزي را: . حاجت
در : . در پی کاري شدن: تعجس

: ر عجوسطَم. پی یکدیگر آمدن باران
  . باران پیاپی

ــیس گشــن کــه نتوانــد : فحــل عجِ
  . گشنی کردن

ــاء، م  ــی و عجِیس یسجو ع ــور قص
نوعی از رفتار آهسته: ممدود .  
ـ  [عـدس   .عدس رفـتن در  : ]عـدس ـِـ
چیـزي را  [سـخت سـپردن   : . زمین

و جـاء  . ]لگد کردن و زیر پـا گـرفتن  
 ــفـی وعِف الضَــصــرَي: بالس وســدع :

  . سخت رفتار ]کفتار[
  .]گیاهی معروف[نَرَسک : عدس

  . سرخکان که بر اندام برآید: عدسۀ
دعس =سدبانگ راندن اسـتر : ح .

نـام  : عـدس . و ربما سموا البغْلَ کذلک
  . مردي

شـتر  : . نـام مـردي  : عدبس .عدبس
  .عدابِس: ج. انداممحکم
زن و مـرد نوخواسـته   : عرُوس .عـرس 

فـی رجـالٍ    رجلٌ : یقال. یکدیگر را
. فـی نسـاء عـرائس    ةٌ امرأَ عرُسٍ، و

ــل ــرو: مثَ الع ــاد ــراًک  س أنْ یکــونَ أمی
]بـراي  (شاه باشد  نزدیک بود که داماد

ــربلندي  ــادي و س ــود و  ش ــزد خ اش ن
  . )]اشخانواده

با  شیرِماده: . شوي زنِ با: عرْس
رُ و کَو ربما سـمی الـذَ  . أعراس: ج. نر

بنات : ج. راسو: ابن . األُنْثَی عرْسینِ
 .بنو : ی األخفشکَو ح .  

ي که میـان دو دیـوار   دیوار: عرْس
سرمایی نهند و به نهایت نرسانند  خانۀ

تر شود و مسقّف سازند تا آن خانه گرم
بیـت  . و آن را به فارسی بیچـه گوینـد  

عرَّسچه با خانۀ: میب . .  ـ : عـرَس ـُـ
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. بستن گـردن شـتر بـر بازوهـاي وي    
  . رسن که بندند به وي: عراس

أعراس : ج. مهمانی عروسی: عرْس
  . و عرَسات

جمــاع : . ســور کــردن: إعــراس
  . کردن

. دهشـت داشـتن  : عرِس ـَـ. عرَس
 : بــه. مـالزم چیــزي بــودن ــرِسع :

ــه  مهمــراه آن شــد[الز[ .ــرِس ــع : ع ن
  . ]ترسیده، همراه[

آخر شب فـرود آمـدن    در: تَعریس
ــراس. مســافران ــرَّس و . کــک: إع عم

  . منزل فرود آمدن: معرَس
ۀرِّیس و عرِّیسخوابگاه شیر: ع .  

  . نام جایی: ذات العرائسِ
. شتر سخت با قـوت : عرَنْدس .عردس

  . توانا و دراز قامت: ناقۀ عرَنْدسۀ
دور : عرْطَسـۀ، مثـل عرْطَـزَة    .عرطس

شدن و به یک سـو رفـتن از جنـگ و    
  . منازعت قوم

سیاه : . گردآمدن: اعرِنکاس .عرکس
  . شدن موي
  . گردآوردن بر یکدیگر: عرْکَسۀ

 ناقۀ: . سنگ بزرگ: عرْمس .عرمس
  . استوار
شـب گشـتن   : عس ـُـ. عسس .عسس

تنها : . دیرآمدن خبر: . بانیسبه پا
چریدن ناقـه و شـیر نـادادن او پـیش     

  . کسی
ج. گردنده گـرد شـهر  شب: عاس :

سسثَل. عخیرٌ من کَکَ: م سع ـ لْب ب لْ
 ضبن بهتر از سگ خفته سگ پاسبا[ر
  . ]است

تـاریکی  : . شب گشتن: عسعسۀ
ــب ــه. در آوردن شـ ــلِ اذا  و«آیـ اللیـ

سعسشب آنگـاه  ) سوگند به(و «[» ع
ــعس دو معنــا . »کــه ســپري شــود سع

  . ]شب آمد، شب رفت: دارد
سساس: قدح بزرگ ج: عع .  
ـ به جِئْ  ـک  مسـک و بسمـن  : ن ع
حیثُ شئْت أو مدهك ن جداز [ك و ج

تـوانی آن را   هر راه و هرجـا کـه مـی   
  .]بیاور

اي که تنها چرا کنـد و  ناقه: عسوس
 ةجوینـد : . پیش مـردم شـیر ندهـد   

  .کنندهگشت: . صید
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ــاس ــتن : اعتس ــب گش ــه ش : . ب
جـاي  : معس. طلب کردن: . ورزیدن

  .طلب و کسب
. گرگ: عسعس، عسعاس و عساس

ــاعس: ج ــاع. عسـ ــاًأ: سعسـ  یضـ
  . هاخارپشتک

اعتَسسـت  [ بوییدن بـوي : تَعسعس
ــه  ــتَممتُه و اهتَممتُ ــیء و اشْ آن را : الش

بوییدم و بررسی کردم تـا از آن آگـاه   
  . صید جستن:  .]شوم

سعسنام جایی در بادیه: ع . : نام
  . مردي

ماننــد [درختــی : عســطُوس .عسـطس 
  . ]خیزران
أبرَد من : مثَل. هیخچ: عضْرَس .عضرس
: عضـارِس . ]سردتر از یخچه[ عضْرَسٍ

ــک ــارِس: ج. ک ــقٍ و . عض والــل ج مث
  . گیاهی: . جوالقَ
. دادنعطسه: عطَس ـُِـ. عطاس .عطس
 :دمیدن صبح .  

سآهو که پیش آید: عاط .  
  . بینی: معطس

: . انـدام زن تمام: عیطَموس .عطمس
 و قـد . طـامیس ع: ج. هیکـل شتر قوي

  . ر عطامسعالش ةجاء فی ضرور
: . بازداشتن: عفَس ـِـ. عفْس .عفـس 
  . پاي بر سرین کسیزدن به: . راندن

: . مرد بنـدي و زنـدانی  : معفُوس
  . مبتذل

  . کشتی گرفتن: اعتفاس
کـردن بـه   خـو  [مروسیدن : معافَسۀ

بـه  [و عافَسنا النسـاء  : حدیث. ]چیزي
یــا زنــان را چــاره (کــردیم  خــوزنـان  
  .)]کردیم

عرْوو ب فاسنام دو شتر معروف: ع .  
  . دشوارخو شدن: اعفنْقاس .عفقس

فَنْقَسدشوار ]خوي[: خُلُقٌ ع .  
ـ  . عکْس .عکس باشـکونه  : عکَـس ـِـ
. مهار شتر بر دست او بستن: . کردن
 :خوردنی شیر ریختن بر .  

. خوردنی ریزند شیر که بر: عکیس
 :    نوعی از طعـام کـه از شـیر و آرد

ــالقَ ، أي. ســازند ضــۀِ یب  مــن الحبلَ
: یعکَس تحت األرض الی موضعٍ آخـر 

  . شاخ رز که او را بخوابانند تا روید
رسن که بر مهار شتر بندند : عکاس

  . و به وي دست او را بندند تا رام شود
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  . تاریک شدن شب: عکْمسۀ .عکمس
سکامإبل . شب تاریک: لیل ع :

  . شتران بسیار
ــزرگ کنــۀ: علَــس .علــس ــام : . ب ن
نوعی از گنـدم دوگانـه در   : . مردي

  . یک غالف که آن را گندم مکّه گویند
یلَسلٌ و رجل عمشتر و مـرد [: ج[ 

  . استوارخلقت و سخت
مـا ذُقْـت   . چیزي از طعـام : علُوس

هـیچ از  [ي شـیئاً  أعلوساً و ال لَووساً، 
و ما علَسنا عنـدهم  . ]اك نچشیدمخور

  . ]نزد آنان هیچ چیز نخوردیم[علُوساً 
  . آشامیدن: علَس ـِـ. علْس

سخت شدن : . خورانیدن: تَعلیس
  . ]مرد آزموده[مجرَّب : معلِّس. بیماري

  . بریانی با پوست پخته: علیس
سخت سـیاه شـدن   : اعلنکاس .علکس

  . متردد شدن کار: . موي
ـ رٌ معلَـنْکس و معلَنْ عشَ کمـوي  : ک
  . انبوه

  . اشتر گزیده: ناقۀ علْطَوس .علطس
ــجِ .علطــبس ــیسلْ ــت[ :د علْطَبِ  ]پوس

  . روشن و لغزان

. بـال : . حرب سخت: عماس .عمس
روز [ یـوم  . شـب تاریـک  : لیلٌ 

  . ]تاریک
  . تاریک شدن: عمس ـُـ: عماسۀ

 سر ي بیکار: أمر عموس و عماس
نــادان کــه [متعســف : رجــل . پـا  و

  .]کارها را برآشوبد و بیراهه رود
تَعـامس عنـه   . تغافل کردن: تَعامس

نادانسته آوردن : . ]گرفت اش ندیده[
تَعـامی علیـه و   : تَعامس علیه. کسی بر

را بـر  کـارش  [تَرَکَه فی شُبهۀٍ من أمره 
ــاخت و او را در ــیده س ــان  او پوش گم

  .]رها کرد
خویشـتن را در  : ]عمس ـُـ[عمس 

. ]بـه نـادانی زدن  [کاري نادان ساختن 
ــاب ــس الکت مــا : ع ــه [درس و عف نام

  . ]فرسوده و ناپدید شد
 ـواسماول طـاعون کـه   : طاعونُ ع

  . پیدا شد در اسالم به شام
  .مردي قوي سخت: عمرَّس .عمرس

ــرُوس مــره: ع ــارِس: ج. ب : . عم
  .]جنب و جوش پر[ح رو کودك سبک

 توانا: . مثل عمرَّس: ملَّسع .عملـس 
مـرد  : . بـه رفـتن   ]چاالك[و سبک 



  841/  باب السین  
 

ــد  ــک[جلْ ــرگ: . ]چاب ــام : . گ ن
مردي که مادر را بر پشت بار کرده بـه  

هـذا أبـرُّ مـن    : حج برد، و آن مثَل شد
این از عملّس هم نیکوکـارتر  [العملَّس 

  . ]است
  .درازمسخت د قۀنا: عنْس .عنس

ـ  . عنُوس و عناس دیـر  : عـنَس ـُـ
فهـی  . شـوي ماندن دختر در خانه بـی 

سأیضاً و یقال الرجلُ. عان سقال . عان
  : أبوقَیس بن رِفاعۀ

  منّا الذي هو ما إنْ طَرَّ شارِبـه
یبوالش رْدنّا المونَ و مسوالعان  

نارسته بر رخ مو ا ـم رخی زـب[
  جواناننـد

ریش و مردان، دگر بیبرخی عزب
  ]پیرانند

ــر : الکســائی صعــوقَ الم ــانس ف الع
گتر از دختر نزدیک رعانس بز: گوید[

: . عنْس و عـنَّس : ج. ]به بلوغ است
مـردم   ةسالی چهرمتغیر گردانیدن کالن

لم تُغیره  :فالن لم تُعنسِ السنُّ وجهه. را
را دگرگـون  اش  هپیري چهر[الی الکبرَ 

  .]ساخته استن

دیرماندن دختـر در خانـه   : تَعنیس
  . شويبی

الیقــال عنَّســت، و لکــن : أصــمعی
و عنَّسها . عنِّست علی ما لم یسم فاعلُه

ــا  ــد[أهلُه ــا، آن را  : گوی ــن معن ــه ای ب
آن دختر او  ةخانواد. گویندمجهول می

  .]اندشوي در خانه داشتهرا بی
رگشتن شب ب: ]عاس ـُـ[عوس  .عوس

گشتن گـرگ در پـی   : . گرد چیزي
. نگاهبــانی مــال کــردن: . خــوردنی

ــۀ یاســالٍ . کــک: ع ــائس م او [هــو ع
  . ]است ستوراننگاهبان 

ــ. نــوعی از گوســفند: عــوس ش بکَ
یوسمنسـ: ع.  

  . خبزدوك با بچه: عواساء
: عاس ـِـ. . آب گشن: عیس .عیس

  . گشنی کردن
. مـوي شتران سپید و سـرخ  : عیس

ساءیو ع سیسـاء . یکـی : أعیملـخ  : ع
  . ماده

عبرانـی أو  . )ع(نام پیغمبري: عیسی
یرْیاننَ . سـییسنَ و عوسع و . و الجمع

ون بضمالکوفی أجاز قبلَ الـواو و   ینِالس



    صراح اللغۀ/  842
 

ــونَ و   سیــل ع ــاء، مث ــلَ الی کســرِها قب
ــینَ یسون . عــری ــزْه البص جــم ی و . و ل
یفتح ماقبل الـواو فـی    ]کـان [الکسائی 

نَ، و یطَوعۀ، مثل مفی األلف األصلی ضُم
کذلک القول . غیر األصلیۀ، مثل عیسونَ

والنسـبۀُ الیهمـا عیسـوِي و    . فی موسی
ـ   واواً، و انْ ش الیـاء قلبت ،وِيوسئْت م

حذفت الیاء فقلت عیسی و موسی، کما 
ــیٍّ و رْمفــی م قلــت  ــی ایــن نــام [ملْهِ

علماي کوفـه  . عبرانی یا سریانی است
ــ  یســون و ع یســع آن را ع ــم یجم   ن ه

دانند، ولی علماي بصره ایـن جمـع   می
هـایی  ی در کلمـه ئکسا. پذیرندرا نمی

که الف آنها اصلی بود، پیش از حـرف  
داد، و در آنها که الـف  واو را فتحه می

ــمه    ــیش از واو را ض ــود، پ ــلی نب   اص
 کلمـۀ  ةدربـار . اد، ماننـد عیسـون  دمی

  .]موسی نیز چنین است
  فصل الغین

. ]رنگ گرگ خاکستري[أغْبس  .غبس
درو  :اسب سمند .  

نـزدت  [: غُبـیس  آتیک مـا غَبـا   ال
و هذا ظـرف، و  . هرگز و همیشه ]نیایم

 ــلُه الــذــغیرُ . ئْبقیـل أصتَص ســیو غُب
، فأُبدلَ و غَبا أصله غَب. أغْبس مرخَّما

من أحد حرفَیِ التضعیف األلـف، مثـل   
و معناه. تَقَضَّی أصله تَقَضَّض :یک ال آت

الذ ا مادامبغ ی الغنمیأْت غبـیس در  [ئْب
کـه اصـل   گفته شده . اینجا ظرف است

آن یعنی گـرگ، کـه مصـغّر و مـرخَّم     
غَبا نیـز غَـب بـوده     کلمۀ. أغبس است

بـدل  که یکی از حـروف مضـاعف آن   
تا آنگاه کـه گـرگ   : به الف شده است

زنــد گـاه و بیگـاه بـه گوسـفندان مـی     
  .)]یعنی هرگز(نزدت نخواهم آمد 

ــرْس .غــرس ـــ. غَ ــرَس ـِ درخــت : غَ
  .نشاندن

  . نهال، و نهال نشاندن: غراس
  . خرماي نورسته: غَرِیسۀ
آب که با بچه بیرون آیـد از  : غرْس

پوست کـه بـر روي جنـین    : . رحم
  . باشد

= مفـ. مرد ناکس ضعیف: غُس .غسـس 
  . کک: غُش. ج

 ــس ـ [غَ ــ ــس ـُ ــردن  : ]غَ ــب ک عی
   .]سخن[
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مبالغـت کـردن در رانـدن    : غَسغَسۀ
بـراي رانـدن   [غَس غَس کـردن  . گربه
  . ]گربه

نــام : . اي از یمـن قبیلــه: غَسـانُ 
فَعالنَ هـو أم فَعـاالً،    یدري أ و ال. آبی

این کلمه اگر فَعالنَ [ ونیسینی أم هو نُ
باشد، از باب سین است، و اگـر فَعـال   

  . ]باشد، از باب نون
 بـه آب فـرو  : غَطَس ـِـ. غَطْس .غطس
  . بردن

  . ربايسنگ آهن: مغْنَطیس، مع
  . ستمکار و متکبر: غطْرِیس .غطرس

  . تکبر کردن: تَغَطْرُس
  . تاریکی آخرشب: غَلَس .غلس

  .رفتندر تاریکی : تَغْلیس
: لِّـس، غـص  وقَع فالنٌ فی وادي تُغُ

فالنی به راه سختی [فی داهیۀٍ و باطل 
  . ]و تباهی درافتاد

ـ [غَمس  .غمس به آب فـرو  : ]غَمس ـِـ
  .ل: انْغماس و اغْتماس. بردن

یکـدیگر را بـه آب فــرو   : مغامسـۀ 
در میان حرب افکندن خـود  : . بردن

  . را

وسر غَمـ . کار سخت: أم : ین یم
: طَعنۀ . فروبرندهگناهسوگند دروغ به

کـه  آن: ناقـۀ  . ]کـاري [زخم گذاره 
وقت او پیدا نشود تا به ]آبستنی[حمل 
  . زادن

نبــات کــه زمــین را فــرو : غَمــیس
  . زارراه خرد میان تره آب: . پوشد

ــیس ــان .غ ــدي [: غَیس ــوش و تن  ]ج
  . جوانی

  فصل الفاء
: جامالل . ؤُوسفُ: ج. تبر: فَأْس .فأس

. . تنـدي قفـا  : أْسِالـرَ  . کام لگام
  .زدن به تبر: فَأَس ـَـ

ـ . فَجس .فجس منشـی  بـزرگ : فَجس ـُـ
  . کردن

. مثـل دوکَـس  . شـیر : فَدوکَس .فدکس
 : ــی ــام  [گروه ــه ن ــاعري ب ــوم ش ق

  . ]أخْطَل
و الیقـال  . اسب نر و ماده: فَرَس .فرس
األُنْثَی  و انْ أردت. مصغـ: فُرَیس. فَرَسۀٌ

  . خاصۀً لم تقُلْ الّا فُرَیسۀ
ج. سـوار : فارِس : و هـو  . فَـوارِس

  لۀٍ، أو جمـعفاع شاذٌّ، ألنّ فَواعلَ جمع
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فاعل اذا کان صفۀً للمؤَنّث نحو حائضٍ 
کان لغیـر اآلدمیـین،    و حوائض، أو ما

مثــل جمــلٍ بــازِلٍ و جمــالٍ بــوازِلَ، و 
ا مذکّر ما یعقل فلم فأم. حائط و حوائطَ
ـ   ا فَـوارِس و نَـواکس و   یجمع علیـه الّ

کوالاذا کـان الرجـل   : السـکیت ابن. ه
حافرٍ، بِرْذَوناً کان أو فرسـاً أو  علی ذي

غْالً أو حماراً، قلتعلی : ب رَّ بنا فارِسم
ایـن جمـع   [ مـارٍ علی ح سبغْلٍ، و فارِ
 ، زیرا وزن فَواعـل یـا جمـع   شاذّ است

است، یا جمع فاعل، اگـر صـفت    فاعله
مؤنث باشد، یا جمع آنچه از صـفتها و  

امـا  . نامها کـه بـراي جـز انسانهاسـت    
انسـانها   ةبراي صفتهاي مـذکر دربـار  

هنگامی که : گوید. تنها سه کلمه است
کسی سـواره بـر سـتوري، چـه اسـب      
تاتاري، چه اسب تازي، چـه اسـتر یـا    

سـواري بـر   : گـویی خر، بگـذرد، مـی  
خـر از کنـار مـا     تر، یا سـواري بـر  اس

  . ]گذشت
  . باد که در گردن نشیند: فَرْسۀ

  . شکاري: فَرِیسۀ. چنبر: فَرِیس
ــرْس ـــ. فَ ــرَس ـِ افکنــدن شــیر : فَ

فروکـوفتن و شکسـتن   : . شکاري را
و أصـل  . کک: افْتراس. استخوان گردن

الفَرْسِ هذا ثم کثُر و استُعملَ حتّی صیرَ 
و قد نُهِی عن الفَرْس فی . فَرْساًکلُّ قَتْلٍ 

ـ الذبح، و هو کسرُ عظْم الرَ قبـلَ أنْ   ۀِقَب
 رُدباصل کلمه به همـین معنـاي دوم   [ی

دلیل کاربرد فـراوان بـه   بوده، سپس به
ایـن  . هرگونه کشتن گفته شـده اسـت  

کار، شکستن استخوان گردن پـیش از  
آنکه جانور آرام گرفته و تـنش سـرد   

کـردن نهـی شـده    گام برخیهنشود، به
  . ]است

کردن راعی تا گـرگ  غفلت: إفْراس
أفْرَس الرجلُ . اش بردگوسفندي از رمه

ح هاألسدکَرَتَ: ماره و یـ نْه له لیفترِس وج 
مرد خرش را رها کرد تـا شـیر آن   [هو 

  . ]را بدرد و خود زنده ماند
الیقال االفْتراس الّا فی األسد، : قیل
افتــراس [ئْب الشــاةَ لــذأکــلَ ا: و یقــال

 ةشــیر، و دربــارة نگوینــد جــز دربــار
  .]گوسفند را خورد: گرگ گویند
  . شیر کنیت: أبوفراسٍ

هـم  الفُـرْس أو بِ : فارِسفـارس  [الد
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یـا  ) پارسیان یا ایرانیان(واحد فارسیان 
مـع و  : فارِسی. ]سرزمینهاي آنان است

ـ  : ج. نـام دو اقلــیم : و الـروم  . منسـ
   .فُرْسان

  . گیاهی: فرْس. ايقبیله: فَرْسانُ
ــۀ راســر : ف ــان و نظ ــه نش ــاي ب . دان

ـ  اتَّقُوا : حدیث الماز تیزبینـی و  [ن ؤْم
رجــل . ]نگــري مــؤمن بپرهیزیــدنهــان

مـردي کـه از آشـکار    [نع : فارِس النظرِ
وانـدر ابـرو دو صـد نشـان     ( نهان بینـد 

  . ])بیند
ـ  . فَراسۀ سـوار شـدن و   : فَـرُس ـُـ

  . دانستن: . دنسواري کر
  ســـواري و : فُرُوســـۀ و فُرُوســـیۀ

  .شناسیاسب
  . نون زائدة. سپل شتر: فرْسن

: فُـرانس . شیر سـطبرگردن : فرْناس
  . کک

. بهشـت : . بسـتان : فـرْدوس  .فردس
 :یس: ج. اي به یمامهنام روضهفَراد .

  . موضعی به شام: فَرادیس
  . بینی خوك: فُرْطُوسۀ .فرطس

. بینــی شــدنپهــن: فَطــس ـَـــ .فطـس 
نع: أفْطَس .  

خَــرَزةٌ : فَطْســۀ. بینــیپهــن: فَطَســۀ
و ، أخَذْتُـه بالفَطْسـۀِ  : یقولونَ. یؤَخَّذُ بها

ۀِ[ بالثُؤَباءطْساي کـه بـدان   مهره. و الع
) افسـون (او را به : گویند. افسون کنند

  . ]نگهداشتم) و عطسه(مهره و خمیازه 
  . مردن: ـفَطَس ـِ. فُطُوس
  .پتک: فطِّیس

ــۀُ طِّیســر ف ــوك : الخنْزِی ــی خ . بین
  . کک: فنْطیسۀ

ـ  [فُقُوس  .فقس : . مـردن : ]فَقَـس ـُـ
شکسـتن  [بلْغَده کـردن مـرغ خایـه را    

  . ]کردن آنو گنده تخم
  .اسداي از بنیپدر قبیله: فَقْعس .فقعس
: . سگ: . حریص: فَلْحس .فلحس

از او : أَلُ من فَلْحسٍأس: مثَل. نام مردي
فلحـس بـه   . و آزمنـدتر [ تـر خواهنده

ــوراك    ــام خ ــه هنگ ــد ک ــی گوین کس
خوردن دیگران سر رسد و بر آنان بـار  

أتانا فـالنٌ یـتَفَلْحس، کمـا    : یقال. گردد
  . ]أتانا یتَطَفَّلُ

  . أفْلُس و فُلُوس: ج. پشیز: فَلْس .فلس
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چیز شدن یـا بـه حـالی    بی: إفْالس
کمـا  . گوینـد فلسـی نـدارد   رسیدن که 

ي صـار الـی حـالٍ    أیقال أقْهرَ الرجلُ، 
ي صار الی أیقْهرُ علیها، و أذلَّ الرجلُ، 

آن مـرد  : چنانکه گویند[حالٍ یذَلُّ فیها 
ناتوان و زبون گشت، و آن مرد پسـت  

  . ]و خوار شد
. به افالس منسـوب کـردن  : تَفْلیس

 :حکم کردن قاضی بر افالس کسی .  
 ةبـرد [ که پدر مـولَی آن: فَلَنْقَس .فلقس

که هر و مادرش عربیه، یا آن ]آزادشده
که پدر آن: هجِین. دو مولی بوده باشند

: مقْـرِف . آزاد و مادر موالة بوده باشـد 
  .که پدر مولی و مادر حرّه بوده باشدآن

  فصل القاف
  . کک: مقْباس. آتشة پار: قَبس .قبس

ـ : قَبس ـِـ. قَبس : . ش گـرفتن آت
و منـه اقْتبــاس  . فایـده گـرفتن و دادن  

از او دانش [قد اقْتَبس منه : یقال. العلْم
  . ]گرفتفرا

: . دانش و فایده گـرفتن : اقْتباس
  . آتش گرفتن

آتش و فایـده دادن کسـی   : إقْباس
  . را

. کنندهگشنی ]چاالك[ سبک: قَبِیس
 ناقـۀ : ةلَِقْـو . لَقْوةٌ صادفَت قَبِیسـاً : مثَل

ــده   ــل گیرن ــاده[زود حم ــتر زود  م ش
   شـــونده بـــه شـــتر نـــر زودآبســـتن
ایــن را (کننــده برخــورد کــرد گشــنی

هنگام سازگاري دوچیز یـا دو نفـر بـا    
  . )]یکدیگر گویند

ـ . قَبس . تیزگشـنی شـدن  : قَبِس ـَـ
و قَبِیس نع: قَبِس .  
  . نام کوهی به مکه: أبوقُبیسٍ

وسالمنـذر،  نعمان بن  تکنی: أبوقاب
قابوس، . و در شعر أبوقُبیس آمده است

  .نام مردي: غص
پـاك و پـاك   : قُـدس و قُـدس   .قدس

ــدسِ. شــدن وح ر. بهشــت: حظیــرَةُ القُ
  . )ع(نام جبرئیل: القُدس

  . کوهی بزرگ به زمین نجد: قُدس
به پـاکی  : . پاکیزه کردن: تَقْدیس

زمـین  : األرض المقَدسۀُ. منسوب کردن
: بیت المقدسِ و بیت المقْدسِ. شدهپاك

: مقَدسـی و مقْدسـی  . نام مسـجد شـام  
  . منسـ
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  . موضعی معروف به شام: قادسیۀ
عج نامی از نامهاي خداي: سوقُد. 

و هو فُعولٌ مـن القُـدس، کسـبوح مـن     
ــد یفْتحــانِ . التســبیح ــا أو ق یضــاً و م

سـماء  سواهما غیـر هـذاالمثال مـن األ   
فمفتوح، مثل سـفُّود، سـمور و تَنُّـور و    

این کلمه و برخی دیگر مانند [أشْباهها 
آینـد، هـم بـر    آن هم بر وزن فُعول می

  . ]وزن فَعول
  . به لغت حجاز ،سطل: قَدس
اي مرواریدگونه[نقره  ةغوز: قُداس

  .]که از نقره بسازند
  . شجاع: قُداحس .قدحس
  . قَدامیس: ج. نهدیری: قُدموس .قدمس
ـ    . قَرْس .قرس : قَـرَس ـِــ و قَـرِس ـَـ

: . سرماي سخت، و سخت شـدن آن 
 ]سرد و[: قارِس و قَرِیس. فسردن آب

  . فسرده
خنک کـردن آب  : إقْراس و تَقْریس

  . و فسرانیدن
والیـاء  . شتر شگرف استوار: قُراسیۀ

  . مانیۀزائدة، کما فی رباعیۀ و ثَ
  . وههاي سردک: آلُ قُراسٍ

و قُراس دنام دو کـوهی اسـت   : مائ
  . به یمن

  .زین کوهۀ: وسقَرَب .سبقر
  . کک: قَرْطَس. کاغذ: قُِرْطاس .قرطس

  . ]براي پرتاب تیر[نشانه : قرطاس
  . بیابان فراخ: قَرَقُوس ]قاع[ .قرقس

  . ریزه پشۀ: قرْقس
متعد بالباء . سگ را خواندن: قَرْقَسۀ

]تبانگ زدم تـا سـگ   : بالکلب قَرْقَس
  . ]بیاید

  . بینی کوه: قُرْناس .قرنس
ـ . قَس .قسس جسـتن چیـزي و   : قَس ـُـ

. چینـی کـردن  سـخن : . در پی آن شدن
 :تنها چرا کردن شتر . :  نـام شـهري .
 :یس. مهتر ترسایانسکک: ق.  

یهاي مصرينوعی از جامه: قَس .  
 قُــس]يــام : ]بــن ســاعدةَ اإلیــاد ن

أبلَغُ مـن قُـس بـنِ    : یقال[حکیم عرب 
او اسقف نجران بـود و گوینـد   . ساعدةَ

مـن  : که نخستین کسی بود که نوشـت 
  .]أما بعد: فالنٍ الی فالنٍ، و گفت

  . اي که تنها چرا کندناقه: قَسوس
کـوهی : قُساس . ـیشمشـیر  : قُساس
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  . منسوب به وي
سختی : . رهبر و رهنما: قَسقاس

  . و سرما گرسنگی
بانـگ  [تَسمعتُها : تَقَسست أصواتَهم
  . ]و آوازشان را شنیدم

ــۀ قَســ. همــه شــب رفــتن: قَس سر ی
یسقسپیوسـته رفـتن  : ق . :  سـگ را

گفتن قُوس قُوس به سگ تـا  [خواندن 
  . ]بیاید

کپان، قبان،  [=کبان : قسطاس .قسطس
  . و ترازو ]قپان

ــ: قَعــس .قعــس دن و ســینه بیــرون آم
سـینه بیــرون دادن و  [درآمـدن پشـت   

ضـد  . ]پشت فـرو بـردن در راه رفـتن   
  . نع: أقْعس، قَعس و متَقاعس. الحدب

سأقْع اسـبی کـه سـپس او    : فرس
پشت فرورفته [بلندتر از پیش او باشد 

شتري کـه  : جملٌ . ]و سرین برآمده
. گردن و سر او سوي پشت مایل باشد

. سـرافراز : رجل . شب دراز: لیلٌ 
 :ــوهی ــرادر، : أقْعســانِ. ک و  دو ب

  .پایدار ]سربلندي[: عزَّةٌ قَعساء. هبیرَةُ

: قَعـوس . سـال شـدن  کالن: تَقَعوس
  . ویران شدن خانه :. سالپیر کالن

بازپس شـدن و خویشـتن   : تَقاعس
  . کشیدن از کاري

  . سپسایگی بازگشتن: اقْعنْساس
  . بسیار چیز شدن توانگر و: إقْعاس
  . ناكخاك بوي: قَعس

ـ : مقَیعیس. سخت: مقْعنْسس . مصغـ
ضت مـن النـون و قلـت    و انْ شئْت عو

ــیعس ــرِّد ی. مقَ ــان المب ــارخْو ک ــی  ت ف
 ــذف ــغیر ح ــیم دونَ التص ــ الم ینِالس 

ل قـول  و األو. األخیرة فیقول قُعیسـس 
ــیبویه ــذف   : ج. س ــد ح ــاعس، بع مق

و انّما . لنون و السین األخیرةالزیادات ا
ألنّهـا   و انْ کانت زائدةً ف المیمذَحلم تُ

دخلت و أنـت فـی   . مِ الفاعللمعنَی اس
ــالتَ یــارعأنْ : و التعــویض. ویض بالخ
تُدلَخ ساکنۀ بین الحـرفین اللـذَ   یاءن ی

یسقاعو م سقاعو . بعد األلف، تقول م
انـت  انّما یکـون التعـویض الزمـاً اذا ک   

الزیادةُ رابعـۀً، نحـو قنْـدیلٍ و قَنادیـل     
تـوانی نـون را تعـویض    مـی : سیبویه[

. کرده و در تصغیر آن مقـیعس بگـویی  
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مبرّد با حذف میم، به جـاي سـین دوم،   
در جمع آن هم نون . قعیسس: گفتمی

امــا مــیم . انــدازيو ســین دوم را مــی
اسـت، زیـرا   افـزوده  افتـد اگرچـه   نمی

ـ  ةدهندنشان تعـویض  . ل اسـت اسم فاع
تعـویض  . هم بسته به خواست توسـت 

آن است که یایی ساکن میان دو حرف 
ــویی  ــف درآوري و بگـ ــس از الـ : پـ

توانی مقاعس هم مقاعیس، چنانکه می
حـرف  افـزوده  اما اگـر حـرف   . بگویی

ــه     ــت ک ــود الزم اس ــه ب ــارم کلم چه
تعـــویض کنـــی و در جمـــع یـــاء را 

  . ]بیفزایی
سقاعايپدر قبیله: م .  

  . ]بزرگ[شتر شگرف : عاسقنْ
سج. ]تنومنـد [مرد شگرف : قُناع :

  . قَناعس
آنچـه از  : . رسن کشتی: قَلْس .قلس

گلو برآید از طعـام بـه یـک دفعـه، و     
. هرچه زیادت برآید آن را قـی گوینـد  

 .ـِـ به کرانه بیـرون انـداختن   : قَلَس
  . جوي آب را، و جام شراب را از پري

النــون و . کـاله : ســیۀقَلَنْسـوة و قُلَنْ 

فجمعهــا امــا قَالنــس، . دتانالــواو زائــ
بحذف الواو، و اما قَالسٍ، بحذف النون 

ما قَالنیس و قَالسی، بعوض أو الواو، و 
الیاء فیهما، أو قَلَـنْسٍ، بحـذف الهـاء و    

فْر ـوض الواو، و أصلُه قَلَنْس .  فرَفَضْـت
ألنّه لیس فی األسماء اس الواوـ  م ه رُآخ

ۀٌ علَّۀٍ حرفي الـی  إف. و قبلها ضمذا أد
ذلک قو یاسجـ  ب فَرْأنْ یو ی ـ ض بلَد 

ـ ، فیکسرةٌ من الضمۀِ ـ  یرُص ـ  رُآخ مِاالس 
 فحینئــذ صــار. یـاءاً مکســوراً ماقبلهـا  

و . بمنزلــۀ قــاضٍ و غــازٍ فــی التنــوین
کذلک القولُ فی أحقٍ و أدلٍ، جمع حقْوٍ 

و تصغیر قَلَنْسوة اما . أشْباههماو دلْوٍ، و 
قُلَیسیۀ أو قُلَینسۀ، أو تعـوض فیهمـا و   

ــیۀ   ســۀ أو قُلَی یسنــت قَلَی ــون در [قل چ
پایـانش حـرف   که اسمها اسمی نیست 

ــد،    ــموم باش ــیش از آن مض ــه و پ علّ
ــل   ــه اص ــو ک ــابراین واو را از قَلَنْس بن

 قیـاس  پایـۀ کلمه است انداختـه و بـر   
مه را به کسره بدل سـازند کـه   ضباید 

شود کـه  در نتیجه، پایان اسم یایی می
مانند . قَلَنْسٍ: پیش از آن مکسور است

  . ]با تنوین يقاضی و غاز
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و تَقَلَّس ی، و تَقَلْنَستُه فتَقَلْسیقَلْس :
بـه او کـاله   [ فلَبِسـها ألْبستُه القَلَنْسـوة  

  . ]پوشاندم، او هم کاله بر سر کرد
ــیستَ ــتقبال : . دف زدن: قْلـ اسـ

بـه   ،کردن ملوك را به بـازي و طـرب  
  . وقت قدوم
  . گر وقت قدومبازي: مقَلِّس

اندازدریاي کفک: بحر قَلّاس .  
کلیسیا که ابرهه برآورده بود : قُلَّیس

  . انعبه ص
غوطه خـوردن  : قَمس ـُِـ. قَمس .قمس

ــه دادن : . ل و م. در آب، و غوطـــ
: قَمـاس . چه در شـکم اضطراب کردن ب

  . غواص
و . ل: انْقماس. دادن غوطه: إقْماس

  .فرورفتن ثریا
با کسـی نبـرد کـردن بـه     : مقامسۀ

کسـی را  : وتـاً فالن یقامس ح. غواصی
  . گویند که با داناتر از خود مناظره کند

و فـی  . دریـا  میانـۀ : قاموس البحر
و الج موکَّـلٌ   :، حدیثرزْالمد لَکقال م

وسِبقام البر، کلَّحـ ما و جلَـه فیـه   رِ عضَ
فاض  ها غـاضدر سـخن از  [، فاذا رفع

 میانـۀ اي در فرشـته : جزر و مـد دریـا  
دریا گماشته شده است، هرگـاه پـایش   

برد، دریا برآیـد،  را درون دریا فرو می
بـرد، آب   مـی و چون پایش را بیـرون  

  . ]دریا فرو نشیند
سدریـاي پـر  : بحر قَلَم . :  مهتـر

  . بزرگ
  . اصل و بزرگی: قنْس .قنس

. ]کالهخـود [ آهن سر خود: قَونَس
 :تندي میان دو گوش اسب .  

فمن . یذکَّرُ و یؤنَّث. کمان: قَوس .قوس
و مـن  . قُویسـۀٌ : أنَّثَ قال فی تصغیرها

 هـو مـن خَیـرِ   : مثَـل . قُویس: ر قالذکَّ
او از بهتــرین کســانی [قُــویسٍ ســهماً 

ــراي ا ــاري در(ســت ب ــه ) ی رســیدن ب
: . قسی، أقْواس و قیـاس : ج. ]هدف
نـام برجــی از  : . خرمــا ةمانـد بـاقی 

  .بروج آسمان
و کأنّ أصـلَ قسـی قُـؤُوس علـی     
   ثـم ،ـوروه قُسو صی موا الالمول، فقدفُع

قلبوا الواو    ـروا القـافکمـا  یـاءاً و کس ،
  یٍّ، فصـارتصروا عینَ عکسو . صـاً ناق
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بت الیها قلت قُسوِي، ألنّها فُلُـوع  ساذا نَ
در [مغیرٌ من فُعول، فتردها الی األصـل  

ـ     کلمۀ وس ؤقسـی، گـویی اصـل آن ق
  الفعــل الفعــل را بــا عــینبــوده کــه الم

جا کـرده و سـپس واو را بـه یـاء     جابه
ــور    ــز مکس ــاف را نی ــده و ق برگردان

سـت،  منسوب آن هم قسوي ا. ساختند
  . ]همان وزن اصلی فعول بر

وا الذما سمساً و ربگـاه بـه   [راع قَو
  . ]انددست و بازو نیز قوس گفته

ـ   .قَوس و قیـاس  انـدازه  : قـاس ـُِـ
قـاس  . کردن چیزي به چیزي در حکم

آن را بـا هماننـدش   [به و قـاس علیـه   
  . ]اندازه زد

  .اندازه: مقْیاس
ن میان اندازه گرفت: مقایسۀ و قیاس

برابري کردن با کسـی در  : . دو چیز
روشـی   بـه : . کـک : اقْتیاس. اسـقی

هـو  . رفتن که دیگري بر آن رفته باشد
یقْتـاس  . یقیِسه به: یقْتاس الشیء بغیره

آن [یسلُک سـبیلَه و یقْتَـدي بـه    : بأبِیه
چیز را بـا جـز آن انـدازه زده و برابـر     

ش او بــه راه و روش پــدر. ســازدمــی

  . ]کندرود و از او پیروي میمی
نـام  : قَوسـی . ترسـا  صومعۀ: قُوس
  . موضعی

ــویس ــوز : تَقْ ــده[ک شــدن از  ]خمی
: أقْــوس . کــک : اســتقواس . پیــري 

  . کوزپشت
: هو متَقـوس . کمان بودن با: تقوس
 ساو با خود کمان دارد[معه قَو[ .  
حبـلٌ تُصـف :   . دانکمان: مقْوس

ریسمانی کـه  [عند السباق  لَیعلیه الخَ
به هنگام مسـابقه اسـبان را بـا آن بـه     

  . ]کنندخط می
: المجملو فی . سر نره: قَهبلس .قهبلس
   .قَلَهبِس

اي از بنـی  لقب پدر قبیلـه : قَیس .قیس
ضَرَ و نام او الناسضَـرَ  بـنُ  مو او را  م

ــرادر او را   ــد و ب ــیالنَ خوانن ع ســی قَ
  . نزار إلیاس بن مضر بن

دو قیس، یکی قـیس بـن   : القَیسانِ
عنّابٍ بن أبی حارثۀ، و یکی قیس بـن  

  . هذَمۀَ بن عنّاب بن أبی حارثۀ
. أسـد اي از بنیپدر قبیله: عبدالقَیس

يدبأو ع یقَسبمنسـ: ع .  
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فالنٌ أو تَقَی قَسبتَعخویشـتن را  : س
. القیس و به قیس منسوب کـرد  به عبد

: تَعبشَــم و تَعبــدر : نکــه گــویی چنا
الشمس و عبد الدار  خویشتن را به عبد

  . منسوب کرد
قدرتُـه علـی   : قست الشیء بالشیء

آن چیز را با همانندش سـنجیدم  [مثاله 
  . ]و اندازه زدم

قَـدر  : بینهما قیس رمحٍ و قاس رمحٍ
قید رمـحٍ و قـاد رمـحٍ    : کما یقال. رمحٍ

اي نیـزه  ةبه انـداز  جداییدو میان آن [
  . ]است

  فصل الکاف
. نــث. جـام بــا شـراب  : کَـأْس  .کـأس 

جـامی  «[» بِکَأْسٍ من معینٍ بیضاء«آیه
  . کُؤُوس: ج. ]»گوارا و تابناك ةاز باد

ــبس .کــبس ـــ. کَ ــبس ـِ بــه خــاك : کَ
. آن خـاك : کبس. انباشتن چاه و جوي

:   رجـل  . سر به گریبـان فروکشـیدن
سمرد پیشانی فرورفته: أکْب .  

  . سربزرگ: کُباس
نـوعی  : کَبِیس. خرما خوشۀ: کباسۀ
  . ]ي بر هم فشرده و له شده[ از خرما

  .آمد سالکم: کَبِیسۀ
آنچه به شب مردم خفته را : کابوس

  .صرع است مقدمۀفروگیرد و آن 
شتاب رفتن به: کَدس ـِـ. کَدس .کـدس 

انکـه  رفتن اسـب چن : تکدس. بارگران
  . بار استگویی گران

  . أکْداس: ج. خرمن: کُدس
دادن ستور، و عطسه عطسـۀ : کُداس

  . آن
ــه عطســه: کــادس ــال کــه ب دادن ف

آهو که از کوه فرود آیـد و  : . گیرند
آن را شوم دارند، چنانکه شـوم دارنـد   

ي که از سوي رپرنده یا جانو[بارِح را 
: ج. ]راست کسی به سوي چـپش آیـد  

  . کَوادس
ــرس ــرْس .ک ــه: ک ــردم  خان ــاي م ه

. أکْـراس و أکـارِیس  : ج. پیوسته درهم
 :ــرهم اصــل : . نشســته ســرگین ب

  . هرچیز
  . سرگین پر شدن خانه: إکْراس

بـه روي درافتـادن و بـه    : انْکـراس 
  . روي درآمدن

یُرْسج. تخت: ک :یکَراس .  
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  . نام مردي: . سربزرگ: کَرَوس
کُرّاس و : ج .]دفتر[معروف : کُرّاسۀ
  . کَرارِیس

 پارچـۀ [معـروف  : کرْباس، مع .کربس
أخـص منـه   : کرْباسـۀ . ]درشت و ستبر

  . کَرابِیس: ج. ]اي از آنپاره[
. بزرگ از اسـبان  گلۀ: کُرْدوس .کردس
 : اســتخوانهاي مفاصــل کــه دوگانــه

باشد چون دو کتـف و دو زانـو و جـز    
  .گروهی از اسبان: کَرادیس. آن

گروه گروه : . رفتار بندي: کَرْدسۀ
ــه را ــردن گل ــدکردن: . ک ــل . بن رج

سکَرْدمرد دسـتها و پایهـا بـه هـم     : م
  . چفسیده

  . فراهم آمدن اندامها: تکردس
قیس و معاویـه، پسـران   : سانِوکُرْد

  . حنْظَلَۀَمالک بن 
  . کرفس: کَرَفْس .کرفس
  . بازگردانیدن چیزي: کَرْکَسۀ .کرکس

کَرْکَسکـه مـادران او مـوالة    آن: م
  .بوده باشند ]آزادشدهة بند[

گوشت : . نبیذ خرما: کَسیس .کسس
که بر سـنگ تفسـان خشـک کننـد و     

  .بکوبند از جهت زاد سفر

  .نع: أکَس. کوتاهی دندان: کَسس
آهک و آمیغ آن، و آن را : کلْس .کلس

  .صاروج گویند
أکْلَس ئْبگرگ سیه پیسه: ذ .  

: . جـاي آهـو  بخـوا : کناس .کنس
. پنهــان شــدن او در آنجــا: کَــنَس ـِـــ

  . کک: تکنُّس
  . آهو به کناس درآینده: کانس
  . خانه روفتن: کَنَس ـُـ. کَنْس

  . جاروب: مکْنَسۀ
. روبـاه  خانۀ: . روبهخاك: کُناسۀ

 :نام جایی به کوفه.  
  . کلیسیاي ترسایان: کَنیسۀ
  . کواکب یا سیاره از آن: کُنَّس

ــو ــویس .سک ــردن : تَکْ ــار ک . نگونس
واهللاِ لَو فعلت ذلـک لکَوسـک   : حدیث
سوگند به خداوند که اگـر  [النار اهللاُ فی

ــی  ــودي، ب ــرده ب ــار را ک ــان آن ک گم
-ترا نگونسـار بـه آتـش مـی    خداوند 

  . ]افکند
: . سر زیر کردن: کاس ـُـ. کَوس

  . بر سه پا رفتن ستور
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. یکـدیگر نشسـتن علـف    بـر  :تکاوس
  . گیاه برهم نشسته: کاوِسب متَعشْ

  . طبل: کُوس، مع
یدستهااسب کوتاه: کُوس .  

سکْونام خري: م .  
ــس ــس .کهم مــاه: کَه ــدر: . کوت    پ

  . اي از عربقبیله
. . خالف حمق. زیرکی: کَیس .کیس

. کـک : کیاسـۀ . ك شـدن زیر: کاس ـِـ
  .]عاقل: کَیس. عقْل: [ نع: کَیس
مظریف: سکَی .  

ة، تأنیثُ األکْـیسِ  المرأَ نعت: کیِسی
  . کک: کُوسی. ]زن زیرك و ظریف[

  . پدر فرزندان زیرك شدن: إکْیاس
  . ظرافت نمودن: تکیس

. زیرکی با هم نبرد کردنبه: مکایسۀ
 : چیـره شـدن   [مکاس کردن در بیع

  . ]زدن با چانه در خرید و فروش
  . سگالش و حیله: کَیسان

ۀکَییـــض: ســـانوافگروهـــی از ر .
عبید که لقـب او  أصحاب مختار بن أبی

  . بود کَیسان

  . أکْیاس: ج. سیم کیسۀ: کیس
  فصل الالم

  . پوشیدن جامه: لَبس ـَـ. لُبس .لبس
ــبس و . جامــه و پوشــش: لبــاس ل

ـ   . کک: ملْبس الکعبـۀِ و اله سـبلجِذَو :
  . پوشش کعبه و هودج

: ةالمــرأَ . امرأَتُــه :لبــاس الرجــلِ
هنَّ لباس لکم و أنتم لباس «آیه. زوجها
ــنَّ زن پوشــش شــویش اســت، و [» لَه

زنان پوشش شما «. پوشش زن شویش
ــان   ــش آن ــما پوش ــتند و ش  . ]»هس

ــوي درشــت و  مــۀجــا :. شــرم: التَقْ
  .سطبر

و علَّمناه «آیه. زره و پوشش: لَبوس
و «[وع ري الـد أ، »صنْعۀَ لَبـوسٍ لکـم  

ساختن زره را به او یـاد دادیـم بـراي    
  . ]»شما

 پوشـانیدن کـار بـر   : لَبس ـِـ. لَبس
و لَلَبسنا علـیهم  «آیه. متعد بعلَی. کسی

بـا حـرف علَـی متعـدي     [» ما یلْبِسـونَ 
از (آنچه م یپوشاندو بر آنان می«. شود

. ]»پوشـانند ) خود و دیگران حق که بر
 : یقال. روشناییآمیختن تاریکی با :
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ــۀٌ، فــی ســر لُب ۀ أاالمهــب در کــار [ي شُ
  . ]پوشیدگی است

ـ   در: مالبسۀ : . تن کـار هـم آمیخ
  . کسی است دانستن آنچه در باطن

. کسـی  پوشیده شدن کار بر: الْتباس
  . متعد بعلَی
درآمیختن و پنهـان داشـتن   : تَلْبیس

. نـع : رجل لَباس. مکر و عیب از کسی
  . لَبسالتقلْ م و

ـ  . لَحس .لحس لیسـیدن بـه   : لَحـس ـَـ
بِ أنْفَه لْأسرَع من لَحسِ الکَ: مثَل. زبان

ــی  [ ــگ بین ــه س ــدتر از آنک اش را تن
  . ]بلیسد

  . رویانیدن زمین نبات را: إلْحاس
 ـسِ البالحـ ترکتُه بم  ي بمکـانٍ أرِ، قَ

ــه   ــا فی ــوحش أوالده ــرُ ال ــس بق تَلْح
و علفی آب  رهایش کردم در جاي بی[

  . ]که کس نداند کجاست
  . داشتهشوم: الحوس

موزه کردن سـتور را، و  : تَلْدیس .لدس
پـاره زدن بـر   : . نعل بستن ستور را

ــدس فخُــ. مــوزه   بــا پــاره  ةمــوز: ملَ
  . ]شدهزده پوش پارهپاي[

  . گوشتآکنده ناقۀ: لَدیس
خرمـا   دانۀسنگ که به وي : ملْدس
و و جز آن شـکنند  زردآل دانۀکوبند، و 

  .گشن سخت وطْی: . به وي
ـ [لَس  .لسس خـوردن سـتور   : ]لَس ـُـ

  .علف را
: لُسـاس . نو رسـتن نبـات  : إلْساس

  . علف نورسته
 دانۀسنگ که : ملْطَس و ملْطاس .لطس

  .مالطس: ج. خرما کوبند به وي
کوفتن و سـپردن  : ]لَطَس ـُـ[لَطْس 

  . سخت
ـ : لَعس .لعس ه سـیاهی  سرخی لب که ب
ـ شَفَۀٌ لَعسـاء، و ن . زند س  ـسلـب  [وةٌ لُع

. سـرخی کـه انـدکی بـه سـیاهی زنــد     
  . ]زنانی با این رنگ لب

سألْع گیاه که به سیاهی زنـد  : نبات
  . از انبوهی و بسیاري

. ]خـور کم[خوار مرد سبک: لَعوس
 :گرگ .  

ـ  . لَقْس .لقـس  . عیـب کـردن  : لَقَـس ـُـ
  . نع: القس

  نهنـــده و م را لقـــبمـــرد: لقْـــس
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اندازنــده میــان و بــدي ،کننــدهفسـوس 
  . مردم

شوریدن دل و تبـاه  : لَقس ـَـ. لَقَس
  . شدن

ـ  . لَمس .لمـس  : . بسـودن : لَمـس ـُِـ
  . کک: مالمسۀ. جماع کردن
  . جستن چیزي: الْتماس
 ]درپـی پی[در پی یکدیگر : تلمس

  . جستن
  . نام شاعري معروف: متَلَمس

  . نام دختري: سلَمی
کـه زود بـرآورده   [حاجت : لُماسۀ

  . ]شود
آنکه گویند اگـر دسـت   : بیع المالمسۀ

ــه  ]کــاالي فروشــی[بــر مبِیــع  بســایی ب
ــی   ــده باش ــا خری ــدین به ــایش [ چن به

از [، و این منهی اسـت  ]شودچندبرابر می
  . ]گونه خرید و فروش نهی شده استاین

ــوس ــوس . ل ـــ[لَ ــیدن: ]الس ـُ . چش
ما : ما الس لَواساً. ]چشنده[نع : ؤُوسلَ

الیلُوسه، . اندکی هم نچشید[ذاقَ ذَواقاً 
   .]به آن دست نیابد و نرسد: أي الینالُه
  . طعام کمتر از لقمه :لُواسۀ

مـا  . مثـل لَحـس  . لیسیدن: لَهس .لهس
ي شـیء  أ، ، مثل لُحسۀٌلک عندي لُهسۀٌ

  . ]چیزي پیش من نداري[
نیست، و این فعـل ماضـی   : لَیس .لیس

در اصل به کسـر   است به معنی نفی، و
جهـت ثقـل تسـکین     یاء بوده است، به

الف، ألنّها لـم   بهکردند و ابدال نکردند 
تُتصرَّف من جمیع وجوه األفْعال الّا من 

و هی من عوامل األفْعال نحـو  . الماضی
ــع االســم وکــان و أخَوات  هــا الّتــی تَرْفَ

الخبرَتَنْص تَـدخُل مـن    ب الّا أنّ البـاء ،
محسناً کانَ : تقول. خبرها، دونَ أخواتها

و الیجوز أنْ تقول. زید :  ناً لـیسسحم
تثْنَی بهـا، تقـول  . زیدسو قد ی : نی جـاء

الّـا زیـداً،   : القوم لیس زیداً، کما تقـول 
، ]و تنصب خبرَها بها[تُضْمرُ اسمها فیها 

و لـک  . ئی زیـداً لیس الجا: کأنّک قلت
ی القـوم لَیسـک، الّـا أنّ    جاءن: أنْ تقول

المضْمرَ المنفصلَ هاهنا أجود، کما قیـل  
  : شعر

  ت هذا اللیلَ شهرٌـلی[
  ]النَـرَي فیـه غرِیبـا

ـاـلَیو إی ــايإی س  
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  نَخْشَی رقیبا ك و ال
زیرا این فعـل جـز در زمـان گذشـته     [

ی است که و از عوامل ،شود صرف نمی
مانند کان و اخوات آن اسم را رفـع و  

دهد، جز آنکه بـاء در  خبر را نصب می
آید، ولی در خبر کـان و  خبر آن درمی

دیگر اینکـه روا  . اخواتش چنین نیست
نیســـت خبـــر لـــیس را پـــیش از آن 

گاه هـم معنـاي   . بیاوري، برخالف کانَ
ــه ــتثناء دارد ب ــ اس ــاامعن ــن . ي الّ در ای

گیـري و  میر مـی حالت، اسم آن را ضـ 
ــمیر   ــوب آن ضــ ــرش را منصــ   خبــ

ضمیر منفصل هم شـیواتر از  . سازيمی
  : ضمیر متصل است، مانند

  کاشکی امشب چو ماهی بود و ما(
  )ايگانـهـک بیـدیدیم یخود نمی

  کس با مـا نبود ز من و تو هیچـج
  .]ايهراس از پاسبان و گـزمهیـب

ـ   ه و لم یقُلْ لَیسنی و لَیسک، مـع أنّ
با [جائزٌ الّا أنّ المنفصلَ أحسنُ و أجود 

ــل    ــمیر متص ــه ض ــوده ک ــه روا ب اینک
ــل آورده   ــمیر منفص ــی ض ــاورد، ول بی

  . ]است، زیرا بهتر و زیباتر است

سج. مرد شجاع: رجلٌ ألْی : ـیسل .
اشـتر کـه هرچنـد بـار کننـد      : بعیرٌ 

  . بردارد
  فصل المیم

ـ . مأْس .مأس  بـدي افکنـدن  : مأَس ـَـ
  . میان قوم

  . مجوس: ج. مغ: مجوسی .مجس
  .]دین زردشتی[مغی : مجوسیۀ
. م: تَمجیس. مجوسی شدن: تمجس

پـس پـدر و   [واه یمجسـانه  فأب: حدیث
  .]گردانندمادرش او را زردشتی می

جمـع  . مـرَس : ج. رسـن : مرَسۀ .مرس
  . أمراس: المرَسِ

ویخـتن  رسـن درآ : مرِس ـَـ. مرَس
دلو، و از مجري بیفتادن رسـن   ةاز بکر
خـود   ةچاه از چنبر ریسمان چرخ[بکره 

گوشـۀ  درآمدن و بر روي یکی از دو 
أمرَست الحبلَ : تقول. ]چرخ چاه افتادن

ــدعأاذا  ــذلک اذا  ت ــراه، و ک جــی م ه ال
ته بین البـو رَکْأنْشَبة و القَع .   و هـو ضـد

، و رسن را در چنبر چـرخ چـاه نهـادم   [
مانند آن هنگـامی کـه رسـن را میـان     

آهنینی که چرخ روي  پایۀچرخ چاه و 
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ایـن کلمـه از   . آن نهاده شده بگـذاري 
  .]اضداد است

 ]آنها هستند[: هم علَی مرِسٍ واحد
  . بر یک روش و خوي

کاري را پیوسته [مروسیدن : مراس
. ]کــردن خــوانجــام دادن و بــه آن  

د سخت مر: رجل مرِس. کک: ممارسۀ
  . مروسنده

برنهادن خرما در : ]مرَس ـُـ[مرْس 
انگشت : . کک: مرْث. آب و جز آن

دست بـه  : . خویش بخاییدن کودك
  . مندیل پاك کردن

متعد . سوده شدن: تمرُّس و امتراس
احتَـک بـه   : تمرَّس و امتَرَس به: بالباء

  . ]خود را به آن سایید یا با آن خاراند[
درمانـدن زبـان در سـخن    : سامترا

امتَرَست األلْسنُ فـی  . وقت خصومت به
هنگام پیکـار،  [ي الجت أالخُصومات، 

  . ]زبانها در سخن درماندند
ــرِیس رْمــال : م ــختی و ب ــی . س علَ

  . فَعفَعیل، بتَکْرِیر الفاء و العین
چیزي لغـزان و  : مرِیس و مرْمرِیس

  . تابان

  . انبیمارست: مارِستان، مع
ـ  . مس .مسس و . مسس ـَـ و مـس ـُـ

و کـــذلک مســـیس و . ل أفْصـــحواأل
و ربما قـالوا مسـت الشـیء،    . مسیسی

ـ یحذفون منه السین األُ ی و یحولـون  ولَ
ك کسرتها الی المیم، و مـنهم مـن یتـرُ   

المیم علی حالها مفتوحـۀً، و هـو مثـل    
الظـاء و  ، بکسـرِ  »فَظَِلْتُم تَفَکَّهـون «آیه

فتحها، و أصله ظَللْتُم، و هو من شـواذّ  
ــف  بســا ســین نخســت را  چــه[التخفی

. انداخته و کسره را به مـیم برگرداننـد  
گونـه مفتـوح   برخی هم مـیم را همـان  

ــد ماننــدمــی زده  پــس شــگفت«گذارن
ــد ــن از تخفیفهــاي شــاذّ »درمانی ، و ای

بـر آن چیـز دسـت    : مس الشیء. است
. با زن همبسـتر شـد  : ةَمس المرأَ. مالید

ه العذابسه . شکنجه به او رسید: مسم
ــتْه مــواس . دیوانــه شــد: الشــیطانُ سم

نیکـی یـا بـدي بـه او     : الخیرِ أو الشـرِّ 
  . ]رسید

دست مالیـدن  [بسایانیدن : إمساس
  .]بر چیزي

  . دیوانه: ممسوس
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ۀ و تماسماسنْ «آیه. مجامعت: مم
ــلِ أنْ یتَما ــاقَب ــولَ ال«آیــهو » س  أنْ تَقُ

ساسأ، »مسو ال أُم سا أو . ي ال أمم
علــی  مبنــیمســاسِ،  قــول العــرب ال

 سپـیش  «[الکسر، ألنّه معدول عن الم
تـا  «و » از آنکه با هم نزدیکـی کننـد  

به من نزدیک نشـوید  : پیوسته بگویی
  .]»و به من دست نزنید

ـ [ رابۀٌ ماسۀٌبینهما قَ اسسي أ، ]ۀٌو م
میان آن [ۀٌ مهِي مأۀ ماسۀٌ، حاج. یبۀرِقَ

. نیـاز مهـم  . دو خویشی نزدیکی است
  . ]مواس: ج

  . شور آب نه خوش نه: مسوس
  . شوریده شدن کار: مسمسۀ
  . ]و پریشان[ کار شوریده: مسماس

مالیدن، و کنایه : معس ـَـ. معس .معس
  . از جماع

  . ه در حربآیندپیش: معاس
  . شوریدن دل: مقس ـَـ. مقْس .مقس

ـ [مکْــس  .مکـس  مکــاس : ]مکَـس ـِــ
. کردن در بیـع، یعنـی تشـویش کـردن    

ــۀ ماکَســک: م ــرفتن: . ک ــراج گ . خ
الجنّـۀَ   مکْسٍب یدخُلُ صاح ال: حدیث

بهـاي  که در خریدوفروش بر سـر   آن[
. ]زند به بهشـت درنیایـد  کاال چانه می

 :شْرخراج و ع.   
  . یک گیرندهده: ماکس

ضــد . تابـانی و نرمــی : مالســۀ .ملـس 
  . نع: أملَس. خشونت

ــاس ــدن : املیس ــان ش ــرم و تاب . ن
  . م: تَملیس

تابان : تملُّس و إمالس، مثال انْفعال
. بازگشـتن از کـاري  : . و نرم شـدن 

. هانَ علی األملَسِ ما القَی الـدبِرُ : مثَل
الص لَسفاألمحبِرُ   یحرِ هاهنا، و الـدالظَه

سـبکبار از سـتور   [الذي قد دبِرَ ظَهـرُه  
این (خبر است ریش بیگرانبار و پشت

کسی گویند کـه بـه حـال و     ةرا دربار
ــد و آن را روز همــراه خــود  روي نکن

  .])نبیند
حـینَ اخْـتلطَ   : أتَیتُه ملْـس الظَـالمِ  

 گرگ (هنگام تاریک و روشن [الظَالم
  . ]نزدش آمدم هوا) و میش

. أمالیس: ج. بیابان خشک: إملیس
ییسلانٌ إمممنسـ: ر .  

شــتري کــه تیــز گــذرد و : ملَســی
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و . چیزي به وي نچفسد از سرعت وي
ــع   ــی البی ــال ف ــدةَ ال : یق هآزاد : ع  

  . فروشممی
ـــ. ملْــس ــس ـُ ــۀ: ملَ ــار  خای قچق

ــوس . کشــیدن ــبِی مملُ بچــۀپســر[ص   
سـتوران  [راندن سـخت   :. ]خایهبی
  . ]را

ماله که زمین هموار کنند به : ملّاسۀ
  . وي

ــاس .مــوس ــبک و : رجــل م ــرد س م
ــبک ــرس ــی. س وســري  : م ــام پیغمب ن
و هو فُعلَی عند الکسـائی،  . )ع(معروف

  . عمروو مفْعل عند أبی
ــیس .مــیس ـــ. م . خرامیــدن: مــاس ـِ

: . نـع : میاس. کک: میسان و تمیس
  . درخت

سانمنام دیهی به عراق: ی .  
  فصل النون

و در . سخن گفتن: نَبس ـِـ. نَبس .نبس
مـا  : ما نَبس بکلمـۀٍ . نفی استعمال کنند

  . کک: نَبس ما. ]سخنی نگفت[لَّم کَتَ
  . چراغ: نبراس .نبرس
ـ  . نَجس .نجس . پلیـد شـدن  : نَجِـس ـَـ

انّمـا المشْـرِکونَ   «آیه. نع: نَجِس و نَجس
جز این نیسـت کـه مشـرکان    «[» جسنَ

  . م: إنْجاس و تَنْجیس. ]»پلیدند
 و نَجِـیس ناجِس بیمـاري کـه   : داء

  . روي بهی ندارد
 زخمجهت دفع چشمآنچه به: تَنْجِیس

  . کنند از تعویذ و مهره و مانند آن
 اختر و بـد  بد: نَحس ـَـ. نَحس .نحس

فـی أیـامٍ   «آیـه . نع: نَحس. اختر شدن
ــاتنَح ــه»س ــسٍ  «، و آی مِ نَحــو ــی ی ف

، و ، قُـرِئَ علـی الصـفۀ أیضـاً    »مستَمرٍّ
در روزهـایی  «[أکثَرُ و أجـود   ضافۀُاإل

، »در روزي سراســر شــوم«، و »شــوم
نحـس بـه صـورت صـفت نیـز       کلمۀ

ولـی  ) فـی یـومٍ نحـسٍ   (خوانده شـده  
اند کـه  بیشتر به صورت اضافه خوانده

  .]شیواتر است
   .دود: . مس: نُحاس
فالنٌ کریم . سرشت و اصل: نحاس
ي کـریم  أو النُحـاسِ أیضـاً،   [النحاسِ 
ــک: النُِجــارِ ــی نی ــت  فالن ــت اس سرش

  . )]الفاء هم گفته شده استمضموم(
تَنَحسـه و   .خبـر پرسـیدن  : حستن
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. ]وجـو کـرد  از او پـرس [تَنَحس عنـه  
  . کک: استنحاس

درخستن : نَخَس ـُـ و ـَـ. نَخْس .نخس
  . چوببه 

ــاس ــروف: نَخّ ــتورفروش، [ مع س
  . ]فروشبرده

شـتر  : منْخُـوس . گـر شـتر  : ناخس
اي که زیر حلقه: دائرةُ الناخس. گرگین

  . هر دو ران اسب باشد
چـاه کـه سـوراخش     ةبکر: نَخیس
آن چـوب کـه در   : نخـاس . فراخ باشد

  . سوراخ بکره کنند تا تنگ شود
  . درآوردن چوب به بکره: نَخْس
  . آمیخته همشیر بز و شتر به: ۀنَخیس

: ]نَـدس  و[رجل نَدس و نَـدس   .ندس
  .مرد زیرك

: منادسـۀ . نیزه زدن: نَدس ـَـ. نَدس
نـع  : رِمـاح نَـوادس  . هـم  نیزه زدن بـا 

  . ]زننده، نیشهاي زبانهاي زخمنیزه[
پرسیدن خبر از جـایی کـه   : تندس
دس به نَتَ[عنْ صلَتُه بالباء و بِ. ترا ندانند

  . ]دس عنهنَوتَ
 :. رانـدن شـتر  : نَس ـُـ. نَس .نسس

نـان  : خُبزة ناسۀ. خشک شدن: نَس ـُِـ
  . خشک

  .یکی از نامهاي مکّه: ناسۀ
  . شتاب پریدن مرغبه: نَسنَسۀ

ــناس ــردم : نَس ــو م ــۀ[ دی نَسنَس :
  .]سستی

  . عصا: منَسۀ و منْسأَة
االنْسـانِ و   [ جـان  بقیـۀ : نَسیس
ــه ناســ: نَس هــج ه و صدهرُب . ــۀٌ ذات ناق
ــناسٍ ــا: نَس ــۀن ــد در پیوســته  ق نیرومن

  .]رفتن
  . هاچینیسخن: نَسائس

و ســخت [ ســخت رفـتن : تَنْسـاس 
  . ]راندن ستور

: . نیک پـاکیزه شـدن  : تنطُّس .نطس
. نیکو دانستن و باریک رفتن در دانش

دانـا،  [نع : نَطُس. کک: نَطس ـَـ. نَطَس
ــر: . ]مــاهر ــردن از خب ــس ک تجس .
  . و هو الجاسوس. نع: ناطس

یطاسو ن طِّیسطبیب: ن .  
ـ . نُعاسِ .نعس خـواب، و بـه   : نَعس ـُـ

مطْلٌ کنُعاسِ الکلبِ، : مثَل. خواب شدن
ــأ در (امــروز و فــردا کردنــی [م ي دائ
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) پرداخت آنچه به گـردن کسـی اسـت   
و درپـی  همچون چرت سگ، یعنی پی

  . نع: ناعس. ]پیوسته
سشیرناك: ناقۀ نَعو.  

ــس ــس .نف ــان: نَفْ ــت نَ. ج ــه فْخَرَج س
ما لـیس  : حدیث. خون: . ]درگذشت[

نَجس المـاء اذا    [ۀٌ لَسـائ  له  فانّـه ال یـ
اگـر  (آنچه خون روان نـدارد  . مات فیه

: . )]در آب بمیرد، آن را ناپاك نکنـد 
نٌ عــی: أصــابتْه . زخــم چشــم: . تــن

عـین هـر   : . ]زخمی به او رسیدچشم[
خـود  [نَه یي عأسه، فْیت فالناً نَرأَ. چیزي

آنچه پوست را بـدو  : . ]فالنی را دیدم
پیرایند از بیخ درخـت و بـرگ سـلم و    

انـدکی  [فْساً من دبـاغٍ  هب لی نَ. جز آن
  . ]پیرا به من بدهپوست

تیــر از پــنجم: . بدچشــم: نـافس 
  . ]قمارتیرهاي [قداح 

ـ : . أنْفـاس : ج. دم. نَفَس هجرع .
ي أإکْرَع فـی اإلنـاء نَفَسـاً أو نَفَسـینِ،     

رْعرْعۀً أو جتَجکـن و   گـردن دراز [ نِی
اي یا دو جرعه از ظـرف  با دهان جرعه

. فراخـی  . أنْفـاس : ج. ]بنوش) آب(
ي فـی سـعۀٍ   أمن أمرك، أنت فی نَفَسٍ 

 در کارت فراخـی و گشـادگی اسـت   [
  . ])کارت آسان است(

. دمیـدن صـبح  : . دم زدن: تنفُّس
و سـوگند  «[» اذا تَـنَفَّس  حِبالص و«آیه

ــداد آنگــاه کــه بردمــد  ــه بام : . ]»ب
: . برآمـدن روز : . شکافتن کمـان 

  . برآمدن آب دریا به موج
ــیس ــه: نَف ــالِ. گرانمای ــس الم : أنْفَ

  . ترین مالگرانمایه
ترغیـب کـردن در چیـزي    : إنْفاس

  . کسی را
 ،یسو نَف سنْفي مالٌ کثیرألفالنٍ م .

فالنـی مـال   [ ما یسرُّنی بهذا األمـر  
در این کار مال فـراوان  . فراوانی دارد

  . ]کندهم مرا خوشحال نمی
: . گرانمایه شدن: نَفُس ـُـ .نَفاسۀ
بخیلـی کـردن بـه چیـزي از     : نَفس ـَـ
خیلـی  بدان ب[ضَنَّ به : نَفس به. عزیزي

: . دریغ داشـتن چیـزي را  : . ]کرد
. سـبب چیـزي  کسی بـه  حسد بردن بر

 علیه الشـیء تسنَف :  ـتأْهسه یلُهلـم أر .
حسـد علـی بـه    : یللنَفس علی بخیرٍ قَ

و ه ااش ندیدم که آن چیز را بشایسته[
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) که به من رسـید (به خیر اندکی . دهم
  . ]نیز بر من رشک ورزید

رغبـت کـردن در   : و نفاسمنافَسۀ 
نفسـی  چیزي به طریق مبـارات و هـم  

، از کـردن  و همچشـمی  برابري[کردن 
  . ]گرفتن و برتر آمدن هم پیشی

ي مهلَـۀ  ألک فی هذا األمر نُفْسـۀٌ،  
  . ]در این کار زمان داري[

آســایش دادن و رهــایش : تَنْفــیس
  . دادن از غم

: . زن ]و زجگـی [زچگی : نفاس
زنـان نوزاییـده تـا    (زجه و [زنان زچه 
. نَفاسـۀ . زچـه شـدن  : . )]چهل روز

ـ هـی نُفَسـاء، و ن  . کـک : نَفس ـَـ سة و
فاسـالء     . نع: نو لـیس فـی الکـالم فُع

شَراءو ع عال غیر نُفَساءجمع علی فو . ی
. یجمع أیضاً علی نُفَساوات و عشَراوات

  . تانِ نُفَساوانِو امرأَ
مـا مـن   : حدیث .زاده بچۀ: منْفُوس

نَفْسٍ منْفُوسۀٍ الّا و قد کُتب مکانُها مـن  
اي شـده زاده بچـۀ هـیچ  [الجنّۀ أو النار 

نیست مگر آنکه جایش در بهشـت یـا   
  . ]دوزخ نوشته شده است

ــاقُوس .نقــس چــوب ترســایان کــه : ن
نَقَـس  . نَقْس. وقت نماز خویش زنند به
کادوا ینْقُسونَ حتّـی  : حدیث. صم: ـُـ
أَراهللا بنُ ي عبد نـام    زیداألذانَ فـی الم
نزدیک بود نـاقوس بزننـد تـا اینکـه     [

ــد  ــه خــواب دی : . ]عبــداهللا اذان را ب
  . عیب و فسوس کردن

أنْقُـس و  : ج. سـیاهی دوات : نقْس
  . سیاهی در دوات کردن: تَنْقیس. أنْقاس

ــرِس .نقــرس ــردم : . پــاي درد: نقْ م
  . حاذق: و نقْرِیس طبیب  .حاذق
ـــ. نَکْــس .نکــس  نگونســار: نَکَــس ـُ
 نگونسار: انْتکاس. کک: تَنْکیس. کردن
  . شدن

  . سر فروفکننده: ناکس
نام : . آمدهسرنگون بچۀ: منْکُوس

  .شکلی از اشکال رمل
  . اسب سر فروفکنده: منَکِّس
. بــازگردان شــدن بیمــاري: نُکْــس

ـ  . تَعساً و نُکْسـاً لـه   هاهنـا   حتَو قـد یفْ
گاه . او باد نابود و نگونسار[دواج لإلز

نخسـت،   کلمـۀ دلیـل پیونـد بـا    هم به
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ــد  ــاً گوین ــریض، أي  . نَکْس ــس الم نُک
بیمار دوباره دچار همـان  : عاودتْه العلَّۀُ

  .]شد بیماري
شکسته که اسـفل  تیر سوفار: نکْس

  . مرد ضعیف: . او را اعلی سازند
نـام  : . صـاحب سـرّ  : ناموس .نمس

مکر و : . صیاد ةکاز: . )ع(جبرئیل
  .نهانی حیلۀ

. پنهان داشـتن راز : نَمس ـِـ. نَمس
 :راز گفتن .  

بـه نـاموس   : . راز گفتن: منامسۀ
بـه نـاموس   : منامس. در نشستن صیاد

  . درآینده
  . پوشیده شدن: إنِّماس
  . جانوري که اژدها را کشد: نمس
  . تباه شدن روغن: نَمس ـَـ. نَمس

جنبیدن پیرایه و : ناس ـُـ. نَوس .نوس
  . ]ستوران[راندن : . گیسو و جز آن

  . جنبانیدن: إناسۀ
نام یکی از ملـوك یمـن   : نُواسٍ ذو

سبب که ایشان را أذْواء یمن خوانند، به
آنکه همه به لفظ ذو موصـوفند، چـون   

  . ذو بزَن، ذو جدل و 
آنچه اضطراب کند و سست : نَواس

  . شود
. مردمـان از آدمـی و پـري   : الناس

فخُفِّف علوا األ. أصله أُناسجو لم ی لـف 
و الالم فیه عضاً من الهمزة المحذوفۀ، و

ـ    ألنّه لـو  مـع   کـان کـذلک لم تمـعا اج
  : المعوض منه فی قول الشاعر

عـطَّـلنــایــا یإنَّ الم  
  نَ علی األُناسِ اآلمنینا

اصل آن اناس بوده کـه مخفـف شـده    [
ة ت، و الف و الم آن بـه جـاي همـز   اس

محذوف نیست، که اگر بود همـراه بـا   
  : آمدمحذوف در شعر شاعر نمی

  مرگـها بـر مردم آیـد آن زمـان
  مانـگیــب اند و آسودهه همی ـک

أناس است کـه بـا    کلمۀشاهد بر سر (
نام قَـیس  : . )]الف و الم آمده است

، و عیالنَ، و هو الناس بن مضَر بن نزار
  . أخوه إلْیاس بن مضر بالیاء

 به دنـدان نـیش  : نَهس ـَـ. نَهس .نهس
. گزیدن مـار : . کک: انْتهاس. گزیدن

  . کک: نَهش
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  . گوشتمرد کم: منْهوس
  . نوعی از مرغان: نُهس

  فصل الواو
ـ و .وجس آواز نـرم : سج . ]  ـسجو

  .ترسیدن دل: ]ـِـ
. در دل افکنـدن تـرس را  : إیجاس

ي أ، »فـأوجس فـی نَفْسـه خیفَـۀً    «آیه
پس به دلش ترسی پنهـان راه  «[ رَأضْم
ــرس را در چهــره و (، »داد یعنــی آن ت

  . )]رفتارش آشکار نکرد
: . پنهـان داشـتن تـرس   : توجس

  . گوش داشتن به آواز نرم
ه سـجِیس  لُال أفْع. روزگار: أوجس

آن کـار  [ :األوجسِ، و األوجسِ أیضـاً 
ما ذُقْت عنده . هرگز و همیشه ]را نکنم
سجنزدش هیچ نخوردم[شیئاً : أو[ .  

مـا  . اول نبات کـه رویـد  : ودس .ودس
چقدر گیاه آنجا انبوه و [أحسنَ ودسها 

 پوشــیده شــدن بــر: . ]!بســیار شــد
. خَفـی : ودس علی. کسی، و پوشانیدن
ي أینَ خَبأْتـه؟ مـا   أو أینَ ودست به؟ 

بــر مــن [ ي ذهــبأأیــنَ ودس، أدرِي 
کجــا پنهــانش کــردي؟ . پوشــیده شــد

  .]دانم کجا رفتنمی
 سـتدو تَو األرض ستدأو :ـ أنْب ت تَ

آن زمــین از گیــاه [مـا غَطَّــی وجههــا  
  . ]پوشیده شد

  . اسپرَك: ورس .ورس
: . ناك شدن جاياسپرك: إیراس

ــرگ  ــدن ب ــثُ. زرد ش الرِم سراذا : أو
گیـاه زرد  برگهـاي شـوره  [فَرَّ ورقُه اص
و الیقـال مـورِس، و   . نع: وارِس. ]شد

  . هذا من النَوادر
ــورِیس رنــگ کــردن جامــه بــه : تَ

  . ورس
رِیــســه  جامــۀ: ثــوب و رنگــین ب

  . ورس
ــواس .وســوس ــۀ و وِس سوسدر دل : و
، »فَوسوس لَهما الشَـیطانُ «آیه. افکندن

دو افکنـد  پس بـه دل آن  «[ي إلَیهما أ
  .]»)و آن دو را فریفت(

آواز نـرم  : . بـد  اندیشۀ: وسواس
نـام  : . آواز پیرایه: . سگ و صیاد

» الخَنّـاسِ  منْ شَرِّ الوسـواسِ «آیه. دیو
کـه چـون   ( »گراز بدي دیو وسوسه«[

ــد، آن را   ــی بین ــدا ته ــاد خ دل را از ی
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  . ])برآشوبد
 حمـی . تنـور آهنـین  : وطـیس  .وطس

عبارت از سخت شدن حرب : الوطیس
  .]تنور جنگ برافروخت[

سخت زدن بـه  : ]وطَس ـِـ[وطْس 
  . موزه

طاسنام جایی: أو.  
. نـاك زمین نـرم ریـگ  : وعساء .وعس

زمـین کـه   : . کک: أوعس و میعاس
  . سپرده نشده باشد

ــۀ سواعــتر  : م ــار ش ــوعی از رفت ن
ــا را بلنــد    [ ــتن و گامه ــردن افراش گ

  . ه شب رفتنب: . ]برداشتن
ــس ــس .وق ـــ. وقْ ــس ـِ ــت : وقَ پوس

  . بازکردن از سر ریش
قُوسوشتر گرگین: بعیر م .  

کم شدن و کم : وکَس ـِـ. وکْس .وکس
لها مهرُ مثْلهـا ال  : حدیث. ل و م. کردن

نُقْصـانَ و ال   ي الأوکْس و ال شَـطَطَ،  
براي اوست کابینی هماننـد آن  [زِیادةَ 

. ]نی نه کمتر و نه بیشتر، یع)زن دیگر(
اذا بقـی فـی   : وکْـسٍ  برَأَت الشَجۀُ علی
 ــا شــیء ــود  [جوفه ــا وج ســر زخــم ب

  . ]درونش بسته شد بۀخونا
    ـسفالنٌ فـی تجارتـه، و أُک سکو

 ـ أیضاً علی ما لـم ی سفاع لُـه فیهمـا  م :
ــرَ  ــانی [خَسـ ــی در بازرگـ اش  فالنـ

  . ]ورشکست شد
رفتـار شــتر  نـوعی از  : ولَسـان  .ولـس 

  . ]گردن افراشتن در رفتار[
  . گرگ: ولّاس

  . کارزن بالیه: مومسۀ .موس
: . کـوفتن : ]وهس ـِـ[وهس  .وهس

-سـخن :  .]لگدکوب کردن[سپردن 

  .راز: . چینی کردن
  . راز گفتن: مواهسۀ
  . باررفتار گران: توهس
کرده، کوفته و به ملخ بریان: وهیسۀ

  . هروغن آمیخت
  فصل الهاء

ـ  . هجـس  .هجس گذشـتن  : هجـس ـِـ
آواز نرم کـه شـنوده   : . اندیشه به دل

  . شود و فهم کرده نشود
  . نام مردي: . روباه: هجرِس .هجرس

آنچه شب برگردنـد   همۀ: هجارِس
ــاه  ــرود روب ــانوران، ف ــر از  ،از ج برت
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  .کالکموش
  . کوفتن: ]هرَس ـُـ[هرْس . هرس

  . ]هلیم[معروف : هرِیسۀ
ــراس هــواز کــه گنــدم در وي : م ج

دیگهـاي سـنگی   [ مهـارِیس : ج. کوبند
  . ]بزرگ

  . اشتران سخت: مهارِیس
  . خار درخت با: هراس

 ـرِسشـیر سـخت   [شـدید  : أسد ه
  . )]کوبنده و فروشکننده(

  . آورتن: هرْجاس .هرجس
  . شیر: هرْماس .هرمس

ــۀ .هســهس سهســردن زره و : ه آواز ک
: تَهسهس. ، و حرکت مرد به شبپیرایه
  . کک

هاسسشبانی که همـه شـب   : راعٍ ه
  . پاس دارد

  . آواز جنّ: هساهس الجِنِّ
  . گرگ: هقَلَّس .هقلس
  .بیماري سلّ: هالس .هلس

  . مسلول شدن: هلَس ـِـ. هلْس
و قـد  . العقل وبلُسم: مهلُوس العقلِ

. خردباختـه [هلس، و هو مهتَلَس العقلِ 

داده او خــرد از دســت و خــرد شــد،بــی
  . ]است

العقـل و الهـالس   السالس فی: یقال
چرت در خرد اسـت،  : گویند[فی البدن 

در ) و زاري و نـاتوانی (و بیماري سل 
  . ]تن

 راز: . سسـت خندیـدن  : إهالس
رازي [سـاره  : أهلَس الیه حدیثاً. گفتن

  . ]به او گفت
  . رازگفتن: مهالَسۀ

مــا علیهــا هلْبسیســۀٌ و ال    .هلــبس
و ال . ي شیء مـن الحلْـی  أخَرْبصیصۀٌ، 

ــالنفی   ــا ب ــه الّ ــتکلَّم ب ــیچ [ی   آن زن ه
ــه ــدارد پیرای ــود ن ــر خ ــه . اي ب ــا ب تنه

  . ]رودصورت نفی به کار می
ـ لْو هـو م . سـخت : هلَّقْس .هلقس قٌ ح

  .بجِرْدحل
 فال تَسـمع «آیه. آواز نرم: همس .همس

-پس جز آواز نرمی نمی«[» الّا همساً

  . ]»شنوي
وسمشیري کـه  [گیرنده نرم: أسد ه

  . ]به سوي شکارش برودآهسته نرم و 
ده حـرف اسـت   : حروف مهموسـۀ 
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حثَّه شَـخْص  : مجموع در این سه کلمه
 کَتصدا حروف بی[فَس[ .  
و هـو  . گیرنـده انـدازه : مهنْدس .هندس

ــدا ــیۀ، ز، و هــی فارِمشــتقٌّ مــن الهِنْ س
س الزاء رتیاین کلمـه برگرفتـه   [یناً ص

اندازه در زبان فارسی اسـت،   کلمۀاز 
زیـرا  (با دگرگونی حرف زاء بـه سـین   

اي نیست کـه  در زبان تازي هیچ کلمه
  . ا: هنْدسۀ. )]پس از دال، زاء باشد

ـ  . هوس .هوس : . کـوفتن : هـاس ـُـ
. سـخت خـوردن  : . برگشتن به شب

 :نوعی از رفتار . :نرم راندن شتر .  
سخت آرزومندشده بـه   ناقۀ: هوِسۀ

  .فحل
  . نوعی از جنون: هوس

  : مثَل. رفتن: ]هاس ـِـ[هیس  .هیس
  ک فهِیسی هیسیییالَإحدي لَ

  ـۀَ بـالتَعـرِیسِلَیتَنْعمی اللَ ال
ن نَزَلَ به األمرُ الشدید الـذي  مل رَبیضْ

یبنْصالی أنْ ی تاجو یتعنَّی به  ح  
  رو مان پیوستـهـا مبهیک شب از ش[

  مشو واب و خور و ساکنـاز خ بگذر
این را بـراي کسـی گوینـد کـه کـار      

دشــواري بــرایش پــیش آمــده باشــد، 
ــد ســختی  ــه نیازمن ــاري ک ــدن و ک دی

پایمال کردن : . ]کردن استبردباري
ــلَ فــالنٌ علــی . و پراکنــده کــردن مح

ــهم، ع ــکَرِهم فهاســهم، مثــل أس ي داس
فالنی بر لشکرشـان تاخـت و   [حاسهم 

: . ]شـان سـاخت  لگدکوب و پراکنده
اسباب برزیگري از جفت گـاو و جـز   

  . آن بتمام
  . دلیر: أهیس

  فصل الیاء
. . نومید شـدن : یئس ـَـ. یأْس .یأس

. نع: یؤُوس و یائس. هو شاذّ: یئس ـِـ
ـ  أ«آیه یی فَلَم ـ أَسِ الـذین آم  ي أأ، »وانُ

 لَمفَلَمعپـس آیـا آنـان کـه ایمـان      «[ ی
  . ]»اند کهآوردند هنوز ندانسته

  . ناامید کردن: میاءسۀ
  . نومید شدن: استیآس و إتِّئاس

ـ . یبس .یبس . خشـک شـدن  : یبِس ـَـ
ـ : . کک: اتِّباس . هـو شـاذّ  : یبِس ـِـ
  . خشکی: یبوسۀ

. ع یــابِسجمــ: . خشــک: یــبس
 طَبح :هیزم خشک .  
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. تر کـه خشـک شـود    جاي: یبس
 »یقاً فی البحرِ یبساًفاضْرِب لَهم طَرِ«هآی
ــان   «[ ــا برایش ــک در دری ــی خش راه

چیـز   زنی کـه هـیچ  : ةٌ امرأَ]. »بگشا
ــد از وي ]کــار نیکــی[ : شــاةٌ . نیای

  . شیرمیش بی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــیس ــک: یبِ ــاه خش ــاء . گی : الم
  . خوي

  . به علف خشک رسیدن: إیباس
: ج. گوشـت ساق بـی  ]دو[: أیبسانِ

  . أیابِس
  . خشک کردن: تَیبیس
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  باب الشین
  

  فصل األلف 

  .دیت جراحات: شأر .أرش
: . بدي افکندن میان قوم: ریشتَأْ

  . برافروختن آتش و برانگیختن حرب
شـاش، و هـو   األشاش، مثل اله .أشش

 انّ علقمـۀَ : حدیث. یاحتشاطُ و اإلرالنَ
سٍ اذا رأَبنَ قَی    ي مـن أصـحابه بعـض

علقمه چون از برخـی  [وعظَهم األشاشِ 
ــارانش  ــد  سرخوشــیی و شــادمانی دی

  . ]پندشان داد
  فصل الباء

سپید  ]خالهاي[خَجکهاي : برَش .برش
فرس . یا سیاه بر اسب به خالف لون او

أبپار گویندکآن: رَشو لقـب  . ه او را چ
و کان أب ،فکَـنَّوجذیمۀَ بنِ مالک ا رَص

لقب جذیمه که پوستش لک و [به عنه 
  . ]پیس داشت و به او این کنیت دادند

چپار شدن اسب: رِشاشاب .  

ي فـی جماعـۀ   أنا فی البرشاء، دخَلْ
بـه  [هـو  البرْشاء أي  ]ما أدرِي[الناس 

کیست ) دانم نمی(. مردم درآمدیم ةتود
  . ]او

  . رنگ کردنبهرنگ: قَشَۀبرْ .برقش
شراقن: أبوبمرغی است ملو .  

شراقثَـل . سگینام ماده: بعلـی  : م
أهل لَّـتها د  .  ـ یهم استَدلُّوا ألنّ أعـاد

باحــۀِ بن ــی القبیل ــا عل ــ ه وهم فاستَباح
اش راهنمـایی  براقش بـه زیـان قبیلـه   [

ن قبیلـه از بانـگ   زیرا دشـمنان آ . کرد
پی به جایگـاه  ) در شب(پارس براقش 

  . ]آنان برده و بر آنان چیره شدند
شُور مرغی خرد و او را شُرْ: قشبِرْ

  . نیز گویند
ـ  . بشاشَۀ .بشـش  روي  تـازه : بشـش ـَـ

  . شدن
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شب شروي خندان: ه .  
ــش ــاده : تَبشُّ ــادمان و گش روي ش

لشـین  دلوا من افأب. کک: بشتَبشْ. شدن
الوشین میانی را بدل به بـاء  [طَی باءاً س

  . ]کردند
. حملـه کـردن  : بطَش ـُِـ. شَۀبطْ .بطش
 :سخت گرفتن .  

به یکدیگر حمله آوردن و : مباطَشَۀ
  . سخت گرفتن

باران نرم ضعیف : بغَش ـَـ. شَۀبغْ .بغش
  . نع: مطَر باغش. باریدن

 .جماعتی از مردم مختلط: شبو  .بوش
  . باشأو: ج

وبیمرد درویش بسیارعیال: ش .  
ـ [ش به .بهش شادمان شـدن  : ]بهش ـَـ

. نمودن به وي ]شادي[به چیزي و هزّه 
ــإلَی  ــد ب ــدي  [متع ــی متع ــا حــرف ال   ب

الدوم یـا   شجرةُ[ل تر مقْ: . ]شودمی
خشک او . ]اي نخل خرمابلْسان، گونه

، و )رض(حدیث عمـر . ل گویندرا خَشْ
حرفـاً بلُغَتـه،    أُرَه أنّ أباموسی یقْغَلَبقد 
یکـن مـن أهـل    انّ أباموسـی لـم  : قال

هــب ــي مــن الحأش، ال لَ جــاز، ألنّ المقْ

ـ نْی بالحجـاز  ب خبــر دوم  خلیفـۀ بـه  [ت
) از قـرآن (اي رسید که ابوموسی کلمه
: خوانــد، گفــترا بــه زبــان خــود مــی

ابوموسی از اهـل بهـش نبـوده اسـت،     
حجاز، زیـرا خرمـاي دوم    یعنی از اهل

  .]رویدتنها در حجاز می
جووه هرویهاي سیاه زشت: شِالب .  

  . نوعی از زهر: بِیش .بیش
ــۀ، شَــۀ و زِئْبِئْ. نــام جــایی: بِیشَــۀ نَ

ــا أر ــانِ، و هم ــانِ مهموزت ــر دو [ض ه
  . ]مهموز هستند، و نام دو زمین

  فصل الجیم
برآمدن دل از اضـطراب  . شجأْ .جأش

ــفــ. و تــرس دل از : شِطُ الجــأْالنٌ رابِ
) در میـدان جنـگ  (فالنـی  [جاي نبرد 

  . ]دالور و استوار است
  . سینه: شُوشجؤْ

ــج ــ .شحـ ـ [ش جحـ ــ ــش ـَـ : ]جحـ
کندن یا خراشـیدن  [درترنجیدن پوست 

ــره: . ]آن ــاش و : ج. خرکــ جِحــ
شانجِح .حنث: شَۀج . : پشم رشتنی

  . که بر دست پیچند
: دهحو عییرُ وفالن جحیش وحده، 
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ــر ــودراي و متکب ــت او[ خ ــل . اس رج
یشحکه از سر خودبینی و پستی آن: ج

و در جـایی دیگـر    گرفتهاز قوم کناره 
  . ]گیردخانه می

  . اي از غطفانپدر قبیله: جحاش
و [یکدیگر را سـپوختن  : مجاحشَۀ

جاحشْـت  . کـردن دورراندن و از خـود  
   .]دافَعت عنه: عن الرجلِ

ــیش ــنده : جحــــ   و [دورباشــــ
  . ]گیرنده از قومکناره

ــوش حــودك شــخ و اســتوار : ج ک
  . ناشده

. سال پیر کالنگنده: جحمرِش .جحمرش
و همچنین . صغـم: جحیمرٌ. جحامرُ: ج

اســمهاي خماســی را از اواخــر  همــۀ
حذف کنند در تصغیر و جمع، و اگر در 
وي زائد باشد، آن زائد را حذف کردن 

ــود ــی ب ــی  .اول أفْع : ــناء ــار [خَشْ م
  .]زهردار درشت

 مضَی . بعضی از شب: جرْش .جرش
اي از شـب  پـاره [هوِي منـه  : من اللیل
  . ]گذشت

ــرَش موضــعی بــه یمــن: ج .یــم أد

  . منسـ: جرَشی و ناقۀ جرَشیۀٌ
کوفته کـردن  نیم: ]جرَش ـُِـ[جرْش 

ســر بــه شــانه : . بــوب و جــز آنح
ملْـح  . حبوب کوفتـه : جرِیش. ریدنخا

رِیشکوفتـه و  [ناکرده نمک خوش: ج
  . ]نشدهنرم

  . درشتیهاي حبوب کوفته: جراشَۀ
   .دم: یجِرِشَّ
: جرافش. پهلوبزرگ: فَشجرَنْ .جرنفش

  . کک
ـــ. جــش .جشــش کــوفتن و : جــش ـُ
کُبیـده  : . زدن به عصـا : . شکستن

یـا  جـو  [سـت  پ: جشـیش . کردن گندم
ــرده  ــدم آردک ــۀ. ]گن ــده: جشیشَ  کبی

  . پاك کردن چاه:  .]کوبیده[
شجدستاس: م .  
شآوازمرد درشت: أج . سحاب 

  و فــرس ،الرعــد  ابــر  [الصــوت
  . ]تندر، و اسب بلندشیهه گران

   .جماعتی از مردم: جشَّۀ
: سـوس شُـوش، و جع رجل جع .جعش

   .رويو زشت ]باالکوتاه[مرد پستک 
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ـ . جمــش .جمـش  ــ ســتردن : جمـش ـُ
جمـش  [زهـار سـترده   : رکَب . موي
شـتر را بـا انگشـتان    پستان ماده: الناقۀَ

با آن زن شـوخی  : جمش المرأةَ. دوشید
آوازي آهسـته  : جمش. کرد و الس زد

ــرآورد ــرم ب ــش. و ن مــرم و : ج آواز ن
بـا  : جمشْت فالناً، أي مازحـت . آهسته

  .]خی کردمفالنی شو
: حـدیث . نبـات زمین بـی : جمیش

بخَبیش، و هی الممالج تدر [ر القَفْ ةُفاز
  . ]آب و گیاهزمینی گود و بی
 ـوشمنَۀٌ جسـالی کـه نبـات را    : س

  . سترنده و سوزنده: . بسوزاند
: شُـوش و جوشـن  جؤْ= شجو .جوش

ــام جــایی: . ســینه و زره اول : . ن
ش مثـل جـرْ   من اللیل، مضَی . شب

  . ]نخست شب گذشت ةپار[
زاریـدن بـه   : جهش ـَـ. جهش .جهـش 
ــإلَی. کســی آمــاده شــدن : . متعــد ب

ــش : حــدیث. گریســتن را أصــابنا عطَ
ــول  ــی رس ــنا ال ــنه [) ص(اهللافجهشْ تش

شدیم پس به پیامبر پناه بـرده و زاري  

  . کک: إجهاش. ]کردیم
ـ  . شجـی  .جیش جوشـیدن  : جـاش ـِـ

ــگ ــوریدن دل: . دی ــرآب : . ش پ
  . جیوش: ج. لشکر: . شدن رود

گردآوردن لشکر: ییشتَج .  
جاشۀاسطلب کردن لشکر: ت .  

  فصل الحاء 
ــۀ .حــبش ــبش و حبشَ ــی از : ح گروه

مثـل  . شـان حب: ج. غیـر هنـد   ناهایس
مل و حمالنح .  

ن زندسیاه زا بچۀ: باشإح.  
شْــ. گــردآوردن: بــیشتَحبلــه ح ت

گروهـی از  [ت لـه شـیئاً   جمع: شَۀًحبا
: تحـبش . ]مردم را برایش گـرد آوردم 

  . گردآمدن
جماعت مردم از هر جنس : حباشَۀ

  . کک: بوش و أحابِیشأح. و قبیله
بحیکوهی است فـرود مکـه و   : ش

گروهـی از  [شٍ ه سمی أحابِیش قُرَینم
قبایل که در کنار این کـوه بـا قـریش    

  .]ندپیمان یاري بست
یبمرغی: شح .  
  . کوتاه: رُوشحتْ .حترش
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  ،ــبِی الص ــارِش ــنَ حت ــا أحس ي أم
جنب و جوش آن کودك چـه  [حرَکاتَه 
  . ]زیباست
عمتْسح رادللج أرَشَـۀً،  ت  ي صـوت

  . ]آواز جویدن ملخها را شنیدم[له أکْ
گردآمــدن : تَفَعلُـل  ، مثـال تَحتْـرُش 

  . قوم
ــرْ .حــرش ــ. شح ــرَش ـُِ شــکار : ـح

. حـراش : ج. نشان: . سوسمار کردن
حارِش. خراشیدن: ، بالحاء و الخاء :
  . ]گاوي آبلۀ و ،شکارچی سوسمار[نع 

: حیـۀٌ  . نـوعی از نبـات  : شاءحرْ
البـاثرة  : بـۀٌ  نُقْ. پوسـت درشت ]مار[

اي که قطران گري و آبله[لَ التی لم تُطْ
  . ]روي آن نمالیده باشند

  . درشت مهر: رَشحدینار أ
برآغاالنیدن قوم و سـگ  : ریشتَح

  . یکدیگر بر
کـه سـخت   [خار گوسفند : حرَشُون

پشـم گوسـفند   بـه  و کوچک اسـت و  
  .]چسبدمی

رِیشعـامر اي از بنـی قبیله: ح . :
ــ ـــکـ ــت ـرگدن، و او جـ انوري اسـ

  . ]پیسه و نوعی مار[هیکل  بزرگ
: رِنفــاش، بالحــاء و الخــاءاح .حــرفش

  . شدن غضب و بدي راآماده 
افــروختن : حــش ـُـــ. حــش .حشـش 

ــش ــیش: . آتــ : . درودن حشــ
شدن بچه شل : . تیر برچفسانیدن پر

ها فـی  حـش ولـد  : حـدیث . در شـکم 
یقـال حـش أیضـاً    : قال أبوعبید. نهابطْ
. فرزند آن زن در درونـش شـل شـد   [

. ]انـد جهول هـم خوانـده  مآن را : گوید
 : ثَـل . اسبحشیش افکندن پیشم :

ـ   . أحشُّک و تَرُوثُنی ین و لـو قیـل بالس
بد أیضاً لم یدهم، سـرگین  گیاهت می[ع
به تو خوبی  کنم، بد پاسـخ  (دهی پس 

تـوان بـا سـین هـم     کلمه را می). آري
  . گیاه خشک: حشیش. ]گفت

نِ رُه بجنبـی قد حش ظَه: یقال للبعیر
واسعیحن فهو م  ،أشُـوش جفَـرُ  ي أنّـه م
فـراخ  پهـن و  پهلوهـاي شـتر   [ن بیالجنْ
  . ]شد

شو ح ششّـان : ج. بسـتان : حح .
 :ج. ]آبریزگـــاه[جـــاي  حاجـــت :

  . حشُوش
 یـانِ نُهِی عن إتْ: حدیث. دبر: محشَّۀ
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از [ین أیضاً بالس و. ساء فی محاشِّهِنَّنلا

نزدیکی با زنـان از پشـت نهـی شـده     
  . ]ان معناستهم به هممحاسهِنَّ . است

شحانّـک  . جاي بسیارحشـیش : م
دص شحقٍ فالبم ـ تَب ي بموضـع  أه، رَح

تـو در جایگـاه فزونـی و    [الخیـر   کثیر
  . ]فراوانی هستی، از آن مگذر

شحداس علف درو: م . :وکاآتش 
جـایی کـه در   : . کـک : محشَّۀ. آهنین

ـ   .وي حشیش نهند د و هذا بـالفتح أجو
]شحگویند شیواتر است این را م[ .  

خشک شدن دسـت : شاشإح . :
  . خشک شدن بچه در شکم مادر

جـان در   بقیـۀ : حشاش و حشاشَۀ
  . بیمار

ــاشاح ــردآوردن : تش ــتن و گ جس
  . حشیش

  . گردآرندگان: حشّاش
ـ  .حفش ـ  . شحفْ گردآمـدن  : حفَـش ـِـ

. ســیل از هــر جهــت بــه یــک جــاي
جاي گردآمـدن و سـرریز   [نع : حافشَۀ

هـر  : . کسی گردآمدن بر: . ]سیل
حفَش . زمان روشی دیگر آوردن اسب

 الفــرس ــش بــر او گــرد [علیــه، و حفَ
اي اسـب هـر زمـان بـه گونـه     . آمدند

  . ]دیگر دوید
هلَّـا قَعـد   : حـدیث . دوکدان :شحفْ

ي فی بیتها الصـغیر، أو  أأُمه،  فی حفْشِ
ـ  فْشکوچـک   خانـۀ چـرا در  [ها عند ح

ــا کنــ ــادرش مــادرش، ی ار دوکــدان م
  . ]ننشست

ـ . سـاق باریـک : مشأح .حمش مح ش
ش. کک: نالساقَیمـَـ. ح شمم: ح .  
هیزم بسیار نهـادن دیـگ   : ماشإح

. بـــه خشـــم آوردن کســـی را:  .را
کک: میشتَح .  

مــح ــۀ، و حشْ ــهشَ ــوب من : مۀ مقل
  . غضب و جوشش

ــاشاح ــم : تم ــروختن از خش . براف
ــ کــک: تحماشاس . :ــردن ج نــگ ک

  . خروس با هم
آنچه از چرنده و پرنـده  : حنَش .حـنش 

مار : . ناشأح: ج. که او را صید کنند
ـ  . . نام مردي: . عیـاف و نَش ـِـ حـ :

   .بازگردانیدن: . شکارکردن
ـ  [ش حـو  .حوش گرداگـرد  : ]حـاش ـُـ
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إحاشَـۀ  . صید درآمدن تا به دامگاه آید
کک: واشو إح . : به آب گردآوردن

  . تور راس
واشاحرمانیدن صـید را : ت . : در

. متعـد بعلَــی . میـان گـرفتن چیـزي را   
احالصید القوم شفَـرَه بعضـهم   اذا أنْ: تَو

جعلُـوه  : احتوش القوم علیه. علی بعض
 فیه الواو کمـا ظهـرت   فظهرت. وسطَهم
وا فی اجربـا حـرف علَـی متعـدي     [تَو

بـه  برخـی از قـوم شـکار را    . شـود می
قوم آن را . سوي برخی دیگر رمانیدند

  . ]میان خود گرفتند
  .دور شدن: تحوش
  . درختان انبوه: حائش

متعـد  . رمیـدن از چیـزي  : حیاشانْ
  . باك داشتن: . بعن

  . آنچه از وي شرم آید: حواشَۀ
ل زیهاً لهتَنْ: لّهحاش . و الیقال حاش

حاشاك و : و انّما یقال. لک قیاساً علیه
سخنی است که در جایگـاه  [اشا لک ح

این سخن را تنها . تنزیه خداوند گویند
در اضافه به ضمیر، . اهللا گویند کلمۀبا 

حاشا گویند، نه حاش[ .  
حیرمنده: وش . ِـه و  : الکالمغریب

انگیـز و  سـخن بیگانـه، شـگفت   [نادره 
مـردي  [ناآمیزکـار  : رجلٌ . ]دیریاب

فیــه : یقــال. ]کـه بــا دیگــران نیــامیزد 
ــیۀٌ،  وشأح ــور در او رمنــدگی و [ي نَفُ

  . ]ناآمیزکاري است
  . پایان وحشیچار: حوش
  . خاطرتیز: ادؤَالفُ شحورجل 

  فصل الخاء
  . خراشیدن: خَدش ـِـ. شخَد .خدش

  . نام مردي: خداش
ـ . شخَرْ .خرش . خراشـیدن : خَرَش ـِـ

ــراشاخْ کــک: ت . : کشــیدن شــتر را
اي چنگـک  گونه[ سوي خود به آکَس

: . کسب کـردن : . ]یا چوب سرکج
  . طلب رزق نمودن

مثــل خــراشٍ،  کلــب. داغ: خـراش 
شــده بــراي ســگ برانگیختــه: هــراشٍ

نام  :و خراشٍـأب. گرـسگ دی جنگ از
  . نام مردي: أبوخُراشَۀ. مردي
اي چنگک یا گونه[آکَس : راشمخْ

-کش چرمخط: رَشمخْ. ]چوب سرکج

  . دوزان
  . نام مردي: . مگس: شَۀخَرَ
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پوسـت  : . پوسـت مـار  : شاءخرْ
هرچـه تهـی و   : . بیضه که تهی باشد

قَـی  ألْ. بلغـم : . باشد ]بادکرده[دمیده 
دص یاش   خلط و بلغـم سـینه  [رِه خَراش

ـ لَطَ. تیرگـی : . ]را بیرون ریخت ع ت
خورشـید در  [رَةٍ فی غُب :الشمس فی 

  . ]رآمدمیان گرد و غبار و تیرگی ب
کـه در بینـی    بچـو : خشاش .خشـش 

شتر کنند، و هرچه از مس باشـد آن را  
ــوي آن را   ــه از م ــد، و آنچ ــرَة گوین ب

  .یکی: خشاشَۀ. خزامۀ خوانند
َحشرات زمین: شاشخ .  

و خُشاش مرد تیـز  : رجل خَشاش
  . ]باك در کارو بی[

اسـتخوان  [تندي پس گوش : خُشّاء
شَشـاء  و أصـلُه خُ . ]پس گوش ةبرآمد

م، و هما خُشّاوانفأُدغ .  
: . نـاك زمین گل و سنگ: خَشّاء

  .زنبور عسل خانۀ
آواز سالح و آواز کـردن  : خَشَۀخَشْ

  . آن
 ـُـ[خَش شـاش در بینـی   : ]خَشخ

درآمـدن در چیـزي   : . شتر کشـیدن 
  . دشوار

خَشدلیر در شب: رجل م .  
مــردم بــا : . کوکنــار: خاشخَشْــ

  . سالح و زره
  . خَفافیش: ج. شپره: فّاشخُ .فشخ

خردي چشم و ضعف بصـر  : خَفَش
علتی که در تیرگی : . از روي خلقت

. ]روزکـوري [بهتر بیند که به روشنایی 
نحـو و   ائمۀو نام مردي از . نع: فَشأخْ

  . صرف
  . خراشیدن: خَمش ـُِـ. خُموش .خمش

 دیـۀ [ش خراشیدگی که أر: خُماشَۀ
  . ]زخم اندك[آن واجب نیاید از  ]زخم

  . پشه، به لغت هذَیل: خُموش
  . بقایاي کینه: خُماشات

: بقی لهم . مال بقیۀ: شُوشخُنْ .خنش
ــل  بخشــی از شــتران [قطعــۀٌ مــن اإلب

  . ]جا ماندبرایشان به
. تهیگاه مردم و جـز آن : شخَو .خوش

دو تهیگاه: شانِخَو .  
و سـتبر  [کتـان خشـک   : شخَی .خیش

   .]مانند کرباس
  فصل الدال

زمـین کـه ملـخ    : بوشَۀٌأرض مد .دبش
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  . خورده باشد نبات او را
  . ]یا چرم سیاه[پوست : دارِش .درش
فتنـه  : . چشمک زدن: قَشَۀدنْ. دنقش

  .کک: قَسۀدنْ. افکندن میان قوم
. متحیر شـدن : دهش ـَـ. دهش .دهش
سرگشـته  [دهش فهـو مـدهوش   : یقال

  . ]ن استشد، پس او سرگردا
  . به حیرت افکندن کسی را: إدهاش

  . کک: دیش. نام مردي: دیش .دیش
  فصل الراء

ـ . رش .رشش چکیـدن آب و  : رش ـُـ
آب : . کـک : ترشُّـش . خون و اشک
. باریدن باران انـدك : . زدن جاي را

 :شـاش . رِشاش: ج. باران اندكإر :
  . باران ریزه باریدن

شک و هاي آب و اچکیده: رشاش
  . جز آن
ـ  . رعـش  .رعـش  . لرزیـدن : رعـش ـَـ
  .کک: ارتعاش

  . لرزانیدن: إرعاش
شعمرد ترسنده: رجل ر .  

  ــوس عو ر ،ــوش عــۀ ر ــۀ: ناق  ناق
  .]پیري[سرلرزان از کبر 

شرْعنام شـهري : م . :  نـوعی از
  . کبوتر

جمـلٌ  . ]مـرد لـرزان  [رجل رعشَنٌ 
 : و تیـز در  شتر تند [به اهتزاز رونده

  .نون زائدة. ]جنبش و پویش
  . روشترمرغ شتاب: رعشاء ]نَعامۀٌ[
  . نقش کردن: ]رقَش ـُـ[رقْش  .رقش

ــرْقیش ــتن: تَـ ــخن آراسـ   : . سـ
  . چینی کردنسخن

. شتر که از گلـو بـرآرد   ۀدب: رقْشاء
ــۀٌ  یح : کــه بــر پوســتش [مارپیســه

  . ]خالهاي سیاه و سپید دارد
و هما مرقِّشانِ . شاعرينام : مرَقِّش

از [و األصـغرُ   ]از بنی سدوس[األکبرُ 
  . ]سعد بن مالکبنی

. مبنی علی الکسرة. نام زنی: رقاشِ
همچنین هر فَعالِ که معـدول از فاعلـۀ   
باشد نزد اهل حجاز بر وي الـف و الم  
درنیاید و جمع کرده نشود، چون قَطامِ 
 و حذامِ و غَـالبِ، و اهـل نجـد آن را   

حکم الینصرف دهنـد، چـون عمـرَ و    
ـ   . زفَرَ لَـمٍ و  و هو القیـاس، ألنّـه اسع م
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لیس فیه الّا العـدلُ و التأْنیـث، غیـرَ أنّ    
. األشعار جاءت علی لغۀ أهل الحجـاز 

و  ذا کانت فی آخره راء، مثـل جعـارِ  إف
ضارِ، اسـفارِ و  حعٍ و کوکبٍ، و سما ضَب

بارِ، اسما بئْوقونَ أهـلَ  رٍ و أروافضٍ، فی
اهل نجد عمر و زفـر  [ناء الحجازِ فی البِ

را قیاســی غیرمنصــرف ســازند، زیــرا 
اینها اسمهاي علَم هستند کـه تنهـا دو   

از عوامـل منـع   (عامل عدل و تأنیـث  
در آنهاست، جز آنکه شعرهاي ) صرف
که این نامهـا در آنهـا بـه کـار     (تازي 
به زبان اهل حجاز سـروده شـده   ) رفته

اما اگر در پایان کلمه حـرف راء  . ستا
ـ بود، اهل نجد با  اهـل حجـاز در ب   اي ن

  . ]پایان کلمه بر کسره همراهند
بـر   ]یـا دسـت  [سـم  : تهـاش ار .رهش

یکدیگر زدن ستور و مجروح شدن آن 
  . در رفتن

رْارفهی م القوس شَتتَهِشَۀ، و هی تَه
 ـتیمالتی اذا ر  ـ عنهـا اه  بفضُـرِ  زَّتتَ

زه کمـان چنـان نـرم و    [رُها طائفَها وتَ
سست شد که پـس از پرتـاب تیـر بـه     

  . ]کمان خورد گوشۀ

: رواهش. نام دو رگ بازو: راهشانِ
  . رگهاي درون بازو

هشیرناك ناقۀ: شُوشر .  
اي کــه پشــت او  ناقــه: رهــیش

پیکان و : . گوشت باشد و ضعیف کم
کمــان ســـرها  : . شمشــیر تنـــک 

  . کشیدن و سست درآینده به هم به
: ج. یکـی : رِیشَۀ. مرغ پر: رِیش .ریش

مثـل  . کـک : رِیاش. جامه: . أریاش
ــبس و لبــاس ل . :و . مــال و معــاش

ــولهم ــال   : ق ــها، ق ــۀً برِیش ــاه مائ أعط
کانت الملوك اذا حبت حبـاء  : أبوعبیدة

جنلُوا فی أسعـۀِ    اإلبـلِ  ۀِمالنَعام رِیـش
ــرَف علی  ــاء ــه حب ــالم أنّ ــال . کل و ق

صد [یعنی برِحالها و کُِسوتها : األصمعی
ـ  ) درم یا دینـار ( ر بـه او  در برابـر آن پ

ــده. داد ــه  : ابوعبی ــاه ک ــاهان هرگ پادش
کردند در کوهـان شـتران   بخششی می

گذاشـتند تـا همگـان    پر شـترمرغ مـی  
. بدانند که این بخشـش پادشـاه اسـت   

یعنی در برابر جهـاز شـتر یـا    : اصمعی
   .]نپوشش آ
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یـِـ[ش ر نهـادن تیـر را   پر: ]راش .
: و منه قـولهم . ت السهم فهو مرِیشرِشْ

ي لیس له شیء أیش، ما له أقَذُّ و ال مرِ
. تیر را پر نهادم، پس آن پردار اسـت [

نیکـو  : . ]هـیچ نـدارد  : از آن گویند
  . کردن حال کسی را

یاشارنیکو شدن حال: ت .  
 شاز ملــوك یکـی  : الحـارِثُ الــرائ

  . یمن
ــ مــۀٌر ــۀ راشَ تیــر و [: ح راش و ناق

  . سست و ضعیف ]شترماده
  فصل الشین

ــاء .شــیش ــیش و شیش ــیص و = ش ش
ــاکرده : شیصــاء ــه ســخت ن خرمــا دان

هسـته یـا داراي   اي خرمـاي بـی  گونه[
  . ]نرم هستۀ

ــ ــار : ویشتَشْ ــردن ک ــوریده ک . ش
  . ل: تشوش

  فصل الطاء
  . رک: رُوشأُطْ. کري: طَرَش .طرش

  . نیکو شدن بیمار: شاشرِغْاطْ .طرغش
ـ  . طَـش و طَشـیش   .طشش : طَـش ـُـ

: شــاشاطْ. بــاران ریــزه و باریــدن آن

  . کک
  . زدهزمین باران: شُوشۀٌأرض مطْ

ـ  .طمش کسـی : شالطَم . مـا أد رِي أي 
دانم او نمی[أي الناسِ هو : هوالطَمشِ 
  . ]کیست
 نـع : رجل طَیاش. سبکی: شطَی .طیش

مرد سبک و شتابزده و نـادان در هـر   [
خطا کردن تیر از : ]طاش ـِـ[ . ]کار

  . ]نادان و سبک شدن :[نشانه 
ــۀ ــو  : إطاشَ ــک س ــه ی ــدف ب از ه

  . انداختن تیر را
  فصل العین

: ه ثُلَّ . جاه: . تخت: شعرْ .عرش
ی أمهوزُّه  رُه و ذهبکارش سسـت  [ع

 . سقف خانه: . ]و ارجش تباه شد
. هر پوشش که سایه افکنـد : عرِیش و
 ِمپشت پاي: القَد . ماكچهار : الس

چاه از  نوردن سر: رِالبِئْ . خرد ةستار
چــوب بعــد آنکــه بــن او را از ســنگ 
نورده باشـند، و ذلـک الخَشَـب أیضـاً     

رُوش: ج. العرشع.  
ــرِیش ــ: ع بنــد و چــوب[رز  جوادی

: . ]کجاوه[کژابه : . ]داربست تاك
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و . عرُش: ج. ]کمینگاه شکارچی[ کاژه
منه قیـل لبیـوت مکّـۀ العـرُش، ألنّهـا      

ظَلَّلُ علیهـا یدانٌ تُنْعب و یحـدیث . ص :
و فالنٌ کـافرٌ  ) ص(اهللا نا مع رسولتَّعمتَ

ـ  و م. بالعرُشِ فواح ،ـرُوشن قال عها د
أنّ : حدیث. س و فُلُوسش، مثل فَلْعرْ
ۀَ اذا نَظَـرَ  یبِلْلتَا عطَقْکان ی) رض(عمرابن

از آن اسـت کـه بـه    [الی عرُوشِ مکَّۀَ 
اند، زیرا آنها هاي مکه عرُش گفته خانه

هاي دراز درخت خرمایند کـه بـا   شاخه
  بـــان زده و در پنـــاه آن آنهـــا ســـایه

ــی ــینندم ــع   . نش ــج تمتّ ــامبر ح ــا پی ب
) معاویـه (که فالنی  کردیم، درحالی می

. کرده بـود  ها پنهانبانخود را در سایه
هــرکس هــم کــه جمــع آن را عــرُوش 

. ش را عرْش گرفتـه اسـت  دگوید، مفر
عمر هرگاه بـه عـروش مکـه نگـاه     ابن
  . ]گفت نمیلبیک  دیگرکرد می

ــرْ ـــ. شع ــرَش ـُِ بنــا کــردن از : ع
ــوب ــج : . چ ــت[رز را وادی  ]داربس

  . کک: ریشتَع. بستن
الح رَّشهعبِعانَت مار :اذا حلَ علیها م

رأْفَو ر ه و شَـحا فـاه   عخـر نـر بـر    [س

خـر بـر رفـت و سـرش را     پشت مـاده 
  . ]برآورد و دهانش را باز کرد

. گوشت یک سـوي گـردن  : شعرْ
  . از دو سوي: شانِعرْ

ــراشاع ــر عــریش : ت  ]داربســت[ب
  . برآمدن تاك

به منزل دیگران فرود : شاشإع .عشش
آمدن تا جاي بر ایشان تنگ شود و از 

  . کنند آنجا کوچ
. تنـه شاخ و باریکدرخت کم: عشَّۀ

شـُـ. ع شمص: ع .ـیش تَعکـک : ش .
 :گوشتکم زن .  

شگوشتمرد کم: ع .  
الغر و : عشیش، عشاشَۀ و عشُوشَۀ

أقَلَّ : عش الرجلُ معروفَه. باریک شدن
آن مـرد  [قلیالً : الً عشّاًسقاه سج. خیرَه
آب ي کـم با دلـو . اش را کم کردنیکی

  . ]به او آب داد
شمـرغ کـه بـر درخـت      خانـۀ : ع

مـرغ کـه در    خانـۀ : رٌنٌ و وکْوکْ. باشد
حــوص و أُفْ. دیـوار یـا در کـوه باشـد    

أُدیمرغ که در زمـین باشـد   خانـۀ : ح .
  . شاش، عشاش و أععشَشَۀٌ: ج
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نام جایی: شاشأع .  
خانـه سـاختن مـرغ   : شیشتَع . :

 ]و سـبز شـدن  کپـک زدن  [کره بستن 
: ورِیمعشَّش الطُ. نان و خشک شدن آن

  . جاي مرغانخانه
شاشاعآوردن خواربار اندك: ت .  

  . مرغ زیر یکدیگر خانۀ: عشعشْ
ـ . عطَش .عطـش  تشـنگی و  : عطش ـَـ

شـانُ، هـی   هـو عطْ : یقـال . تشنه شدن
ــم عطْ عطْ ــی، ه ــی و  شَ ــی و عطاشَ شَ

طاشو هنَّ ع ،طاشع .  
یافتن مرد ستوران راتشنه :طاشإع .  

  . وقتهاي تشنگی: معاطش
ــانُ نَطْعطْ ــانُش ــع: ش ــل . تب و أص

راء، و النـونُ  شاء، مثل صحشانَ عطْعطْ
مـع علـی   نیث، ألنّه یجبدلٌ من ألف التأْ

اصـل عطشـان   [عطاشَی، مثل صحاري 
با همزه بوده، و نون بدل از الف تأنیث 

همـزه بـاز    در آن است، زیرا در جمـع 
  . ]گرددمی

ُشطآبجاي کم: مکان ع .  
کـه هرچـه   [علّت تشـنگی  : عطاش

  . ]بیمار آب خورد سیراب نگردد

  . نام آبی: عکّاش .عکش
نـام  : . عنکبـوت  خانـۀ : عکّاشَۀ

ــحابه ــو . ايص ــن مح و ه ــنٍ ب ص
وقد یخفَّف. األسدي .  

تَـوي و  الْ: کَّـش ععکش الشَـعرُ و تَ 
چسـبیده  هـم مـوي پیچیـده و بـه   [ بدلَتَ

  . ]شد
  . خرگوش ماده: رِشَۀعکْ .عکرش
  . نام مردي: راشعکْ
ضعف بصر و : عمش ـَـ. عمش .عمش

. دویدن اشک از چشم به علّتی همیشه
أعشو نام مردي. نع: م .معنث: شاء .  

ـ  [ش عـنْ  .عنش خـم دادن  : ]عـنَش ـُِـ
  .چیزي را
  . دراز: نََشعنَشْ

مناشعانَشَۀ و اعگـردن یکـدیگر   : ت
  . گرفتن در حرب

  . زندگانی: شعی .عیش
زندگانی : عاش ـِـ. معاش و معیشَۀ

  . م: إعاشَۀ. و زیستن
زیســتنی پســندیده : عیشَــۀٍ راضــیۀٍ

  . ]قرآن است آیۀبخشی از [
و . جمـع معیشَـۀ  : زهم معایِش، بال
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ۀٌ متحرّکـۀ  علَۀٌ، و الیاء أصـلی تقدیرُها مفْ
و کـذلک  . فی الجمع همـزةً  قلبفال تَنْ

بایِعکایِلُ و مم .  جـن یو مـنهم ممهـا  ع
ــۀً مفْ مزُهــا و شَــبهع و یهعلــی الفَــرْ علَ

   ألنّ الیـاء بصـائالم زَتمیلَۀٍ، کما هبفَع
ـ و من النحویین من یـرَي اله . ساکنۀٌ زَ م

یِشَۀ بوده[ناً لَحعکه یـاء آن   اصل آن م
اصلی و متحرك است و در جمع بـدل  

غیر برخی یاء آن را . شودبه همزه نمی
گرفته و در جمع به همـزه بـدل    اصلی
انـد، ماننـد مصـائب کـه یـاء آن      کرده

برخی از نحویان نیـز ایـن   . ساکن است
  . ]دانندبومی می لهجۀاي همزه را گونه

به تکلّـف اسـباب معیشـت    : تعیش
  . ساختن

ــۀُ ــوز مه ،عائشَ ــه  [م ــی ک ــام زن   ن
ــه ــه  قبیل ــات منســوب ب ــیمِ اللّ اي از تَ
  . ]اوست

  . قوم من العرب: بنوعایِشٍ
  فصل الغین 

: ج. تاریکی آخـر شـب  : غَبش .غـبش 
  .باشأغْ

خیانـت کـردن   : غَش ـُـ. غش .غشش

اندکی نیکـویی کـرد و   : غَشَّنی فالنٌ[
ــا نادرســتی آمیخــت و  ســپس آن را ب

: هو مـأْخُوذٌ مـن الغَشَـش    و. آلوده کرد
  .]آب اندك و تیره و آلوده

  . ناسره: شُوشمغْ
خائن شمردن کسی را: تغشاشاس .  

در (او را [علی عجلَۀٍ : لَقیتُه غشاشاً
  . ]شتاب دیدمبه) آغاز تاریکی

تاریک کردن شـب را  : طاشإغْ .غطش
ــدن ــک ش ــش اهللاُ أغْ. ل و م. و تاری طَ

خداوند شـب را  [لُ طَش اللیاللیلُ، و أغْ
  . ]تاریک ساخت، و شب تاریک شد

ـ  . غَطَش، مثـل عمـش   : غَطـش ـَـ
  . نع: شاءطَش و غَطْأغْ. ضعیفی بصر
ن را کور سـازنده  تخویش: متَغاطش

  .]تا چیزي را نبیند[
  . ره و روي بیابان بی: شَیفَالةٌ غَطْ

: [بینـایی  ضـعیف : غَطَمـش  .غطمش
  .]شیر بیشه

  فصل الفاء 
: تیشتَفْ. کاویدن: فَتَش ـِـ. شفَتْ .تشف

  . کک
ــ  .فحــش ـــ. شفُح ــش ـُ از حــد : فَح
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فَحـش  . کـک : تفـاحش . گذشتن بدي
ــ األم شآن کــار از انــدازه [رُ و تَفــاح

  . )]زشت و ناپسند شد(درگذشت 
شَۀفَحزنا: شاء و فاح .  

هرچـه از  : . بسیار بخیل: فاحش
  . بدي که از حد درگذرد

متعـد  . کسی گفتن برفحش: حاشإفْ
ـ نْحش علیـه فـی الم  أفْ. بعلَی قـال  : قط
الفُح  ـاشفهو فَح ،در سـخن بـه او   [ش

  . ]زشت گفت و دشنام داد
  . بیهوده گفتن: تفحش

: . فُـرُش : ج. فکنـدنی : فراش .فرش
  . زن

کـار  : . فکنـدن : فَرَش ـُـ. فراش
کـار کسـی را   [فراخ کـردن کسـی را   

سعه ایاه أو: رَهفَرَشَه أم .]گسترش دادن
  . ]کارش را برایش گسترش داد[

وج کَرائم زَاذا تَ: فالن کریم المفارِشِ
بـا زنـان بزرگـوار و نـژاده      او[ ساءلنا

  . ]کند زناشویی می
کشــت : . بســاط افکنــده: فَــرْش

: . گشـادگی فـراخ  : . گستردهبرگ
ۀً و ن األنْعامِ حمولَو م«آیه. شتران خرد

ـ  : الفراء. »فَرْشاً لـم أسم لـه بج ـ ع عٍ، و م

مصدراً سمی بـه، مـن    أنْ یکونَ یحتملُ
و «[ي بثَّها بثّاً أفَرَشَها اهللاُ فَرْشاً، : قولهم

از دامها بزرگ و بـاربر، و کوچـک و   
جمعـی بـراي   : گویـد . »قربانیدرخور 

ام، و شاید مصدري باشـد  فرش نشنیده
: اینکـه گوینـد  که اسم گشته است، از 

فَرَش . . ]خداوند گسترد و پراکندش
شـتر بـه انـدازه و      فراخ شدن سپل: ـُـ

  . پراکندن: . همواري قدم
. گسترده شدن: . سپردن: تراشافْ
 :افْ. دو بازو بر زمین گستردن  تَـرَش

زبان گشـود  [لَّم کیف شاء کَاذا تَ: لسانَه
  . ]و هرچه خواست گفت

 گستردن بـه صـحن  سنگ : ریشتَفْ
ــه ــرگ گســترانیدن کشــت: . خان . ب

ــرِّش ــترده : مفَ : مفَرِّشَــۀ. کشــت گس
شکستگی سر که استخوان کفتـه باشـد   

  . آنکه ریزه شود بی
قفـل  [رَش فَلَ فأفْأقْ. قفل ةپر: فَراشَۀ

قفـل را اســتوار   دندانـۀ کـرد و پـره و   
 پروانـۀ : . استخوان تنـک : . ]کرد

ــراغ ــل. چ ــ: مثَ ــن أطْ م شــۀٍی    فَراشَ
  . فَراش: ج. ]تر از پروانهعقل بی[

شـده بـر روي   گـل خشـک  : فَراش
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هاي شـراب و نبیـذ، و   غوزه: . زمین
  . هاي عرققطره

ــرِیش ــاج : فَ ــتور نت ــهس : ج. گرفت
شفَرائ .  
  . بازایستادن از چیزي: راشإفْ

ــرُّش ــرغ و  : تف ــردن م ــاز ک ــال ب ب
  . گستردن

بـاد   کردنبیرون: ]فَش ـُـ[فَش  .فشش
. شتاب دوشـیدن شـیر  به: . از مشک

 :آروغ دادن . :ْنوتبار درخت یب .  
پراکنده پستان: ناقۀ فَشُوش .  

. بیرون آمدن باد از خیک: فشاشانْ
 :سست و کاهل شدن از کاري . متعد

فَتَـر و  : انْفَش الرجـلُ عـن األمـرِ   [ بِعنْ
  . فرونشستن آماس: . ]کَسلَ
  . اخرت کردنمف: فیاش .فیش
فَیسر ذکر: شَۀش و فَی .  

  فصل القاف
کسب کـردن و  : قَرَش ـِـ. شقَرْ .قرش

  .گردآوردن
قُرَیـ قبیله: ش ر اي، و پدر قبیله النَضْ

فمن أراد بـه القبیلـۀَ لـم    . بن کنانۀ بود
صفْرِیی یالح ه، و من أرادهرکـه  [ه فُرِص

خواســـتش نـــام قبیلـــه باشـــد آن را 
، و هرکـه خواسـتش   انـد غیرمنصرف د

. ]منصرف گیردمردم قبیله باشد آن را 
یو قُرَش یشن کـان  . منسـ: قُرَیو کلّ م

لْدن وکنانۀ  م لْددونَ و یالنَضْر فهو قُرَش
انّمـا  ): رض(عباسقال ابن. و من فوقَه

البحر حوتاً سمیت قُرَیش قُرَیشاً ألنَّ فی
یسمی یتانَ و الکُأْی القَرْشـ  لُ الح لُ یؤْکَ

یعلَی فیه، سمیت بـذلک   و یعلُوها و ال
  : ثم استشهد بقول الشاعر. قریش قریشاً

  رَحالب نُکُـسش هی التی تَیرَـو قُ
  قـریـشـا ٌشـمیت قـریس بهــا

ۀِ البحرِـسلْوِ فی لُـجبــالع لَّطَت  
  ـوشاجی البحـورِ سـاکنیِ لیـع
  ال الـسمیـنَ و الغَثَّ و ـلُـأْکُتَ

  تَتْرُك فیها لذي الجِناحینِ رِیشا
  یشرَقُ الکتابِ حی فی کـذاـه
یشـاـأْکُلُـونَ البِیأکْـالً کَش ـالد  

  نَـبِی الـزمــانِ آخـرَ لـهـم و
  الخُموشا و فیهم القَتْـلَ یکْثــرُ

لَـۀًـیخَی ضـلَأُ األرو رِجـاالً م  
شحیشیشْـراً کَمح یطارونَ الم  
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کسانی کـه از فرزنـدان نَضْـر     همۀو [

باشند، جدا از دیگر فرزنـدان کنانـه و   
عبـاس  ابن. باالتر از او، قریشی هستند

قریش به این نـام خوانـده شـده    : گوید
ــه   ــا گونـ ــرا در دریـ ــاهی زیـ اي مـ

است که قـرش نـام دارد   ) ماهی کوسه(
خورد و خـود  ماهیان را میگونه  و همه

آنهـا چیـره    همۀشود و بـر  خورده نمی
نـام ایـن    پایـۀ است، و قـریش را بـر   

سـپس سـخن   . انـد ماهی قریش نامیده
  : شاعر را گواه گرفته است

  قـرْش جانداري که در دریـا زِید
  کایـن قریش از نـام او گیرد فري
  در دل دریــا بــود او چـیــره و

  کند فرمانبريآنچــه دارد جــان 
  هـرچـه یــابد الغر و فربه خورد

  کـه نگذارد پري بهـر مرغـان تـا
  این چنین هم در کتاب آمد قریش
  کـه خورد هرجا به بانگ سروري
  چـون رسـد آخــر زمان پیغمبري
  در میـانشـان تیغ بنهـد بر سـري
  از سـواران پــرکنــد روي زمین

  ]مـرکبـهـا جــري بتــازانند تـا

  . گردآمدن: . ورزیدن: رُّشتق
  . برآغاالنیدن: ریشتَقْ

  . سال قحط: مقَرِّشَۀ
ها به هم درپیچیدن در نیزه: تقارش

  . حرب
سعی کردن به قصـد کسـی   : راشإقْ

ــ. ]بـراي آزار رســاندن بــه او [ : رَشأقْ
: . ]کوشـید آزارش دهـد  [سـعی بـه   
بـه  [وقَـع فیـه   : رَش بـه أقْ. عیب کردن

  . ]گویی از او پرداختچینی و بدسخن
بعـد از الغـري   : ]قَش ـِـ[قَش  .قشش

  . فربه و نیکو شدن
ــ ــار : قُشتَقَشْ ــدن بیم : . نیکوش

: السـکیت ابن. خشک شدن گر و ریش
ــرْ ــال للقَ ــبِس و یق اذا ی رِيــد حِ و الج

قـد  : رَّف، و للجرَبِ فی اإلبل اذا قَفَلَقَتَ
ده قَش جِلْشْشَّرَ و تَقَقَده، و تَتَوسف جِلْ

هنگامی که زخم آبلـه خشـک   : گوید[
ــري در    ــدازد، و گ ــت ان ــده و پوس ش
شتران خشـک گشـته و پایـان گیـرد،     

  . ]پوستش خشک شد و افتاد: گویند
سورةُ الکافرون و سورةُ : قشَتانِمقَشْ

  . الصاإلخْ
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م هفَ. رفتن و شتافتن گروه: شاشإقْ
  . مقشُّون
ـ : مثَل. کپی: قشَّۀ  س مـن قشَّـۀٍ  یأکْ

. ]کوچک میمونچابکتر و سریعتر از [
 :اندامکودك ریزه.   

ستم گرفتن و به: ]قَفَش ـُـ[ش قَفْ .قفش
  .بیرون کشیدن

ـ  .قمش ـ  [ش قَم گردکـردن  : ]قَمـش ـُـ
  . کک: میشتَقْ. چیزي از هرجاي

متاع از هر جنس و از هـر  : قُماش
  . رخت خانه: . جاي

  . سالپیر کالنگنده: قَرِشقَنْ .قنقرش
. مـرد خردانـدام  : رجـل قُـوش   .قوش

ککُوچ معرَّب .  
  فصل الکاف 

ــبش ــ .ک ــار: شبکَ ــاش و : ج. قچق کب
  . مهتر قوم: . بشأکْ

: . خراشیدن: کَدش ـِـ. شکَد .کدش
هـو  . جهت عیالبه رنج کسب کردن به

ــ ــه، یکْ ــأدش لعیال ــراي [دح ي یکْ او ب
ـ (کشد اش رنج میخانواده ا برایشـان  ت

عطایـافتن از  : . )]چیزي فراهم کنـد 
سخت رانـدن  : . کک: تداشاکْ. کسی

  . ستور
ـ  زاغ دشــــتی، [عکّــــۀ : دشکُنْــ

 ةاي چوبک که از مـاد کشکرك، گونه
ــره    ــه به ــتن جام ــراي شس ــش ب   درون

  .کندر: . ]برندمی
: دش، مثال کَبِد و کبکَرِش و کرْ .کـرش 
معده ستور نشخوار زننده، چون  شکنبۀ

فَحــۀُ، ألنّ رَشَــت اإلنْتَکْاس. مــردم را
 لِکُــأْفَحــۀُ مــا لــم یالکَـرِش تســمی إنْ 

الجفد ،ذا أکلَإي انفحـۀ [ی کَرِشـاً  تسم 
بزغاله کرش شد، زیرا تا بزغالـه گیـاه   

ــکنبه  ــد ش ــورده باش ــه نخ اش را انفح
  . ]گویند، و پس از آن کرش

. فرزندان خرد و عیال مـردم : کَرِش
آنـان  [یان صـغار  صـب : ثُـورةٌ منْ هم 

ــتند  ــال هسـ ــانی خردسـ : . ]کودکـ
صار کَرِشـی  األنْ: حدیث. جماعت مردم

یی و عتانصار مـردم و یـاران مـن و    [ب
  . ]جایگاه راز من هستند

ــانالکرْ ــانِ، األز: ش ــد القَبِیلَت د و عب
سالقَی .  

  . شدن روي مدژ: تکرُّش
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ـ کَرْ : . شــکم زن بــزرگ : اءـشـ
-پاي گوشت: . سرین خر بزرگ ادهم

  . ناك خردانگشت
ـ کَشـیش األفْ  .کشش آواز پوسـت  : یع

ـ  کـش . . کـک : کَشَـۀ کَشْ. افعی  :ـِـ
آواز جوشـیدن  : . بانگ کـردن گـاو  

آواز چقمـاق وقـت آتـش    : . شراب
بـدل کـردن   : . بیرون جسـتن از وي 

شین را از کاف در خطـاب مؤنـث بـه    
و بِـشِ در  شِ اسد، چون علَـی لغت بنی

و بِک علیک . :  بانـگ [اول هـدیر [
تَفَع قلیالً ذا ارإف. نع: شاشبعیر مکْ. شتر
ـ . هـدر : صح قیلفاذا أفْ. کَت: قیل ذا إف

چـون بـانگش   [قَـرَ  صفا صوتُه قیـل قَرْ 
 نچـو . کَـت : اندکی باالتر رود، گویند

هنگامی کـه  . هدر: صافتر شود، گویند
نــرم گــردد، بــانگش بســیار صــاف و 

  . ]قَرْقَرَ: گویند
و  ]چـاالك [مرد سـبک  : شکَم .کمش
  . کافی

ـ . مـص : کَمش ـُـ. کَماشَۀ ش و کَم
  . نع: کَمیش

  . شتابانیدن: میشتَکْ
  . شتاب کردن: کماش و تکمشانْ

خردپستان ناقۀ: شَۀکَم .  
ـ  فرس کَمـیش  و شصـغیرُ ، أي کَم 

  . اسب خردخایه: دانِالجرْ
  . پستان ناقه را بستن همۀ: ماشإکْ

  فصل المیم
ـ  .محش حـ  [ش م سـوختن  : ]محـش ـَـ

ــوزش ــت را، و سـ : . آتـــش پوسـ
. تراشیدن پوست را و مجـروح کـردن  

شَه الشیءحه: مجحو العرب تقـول . س :
 ــرَّتـ  م ي أنی، ی غــرارةٌ فَمحشَــتْ  بِـ
چیز پوسـتش را خراشـید   آن[نی سحجتْ

جـوالی بـه   : تازیان گویند. و زخم کرد
  . ]من خورد و پوستم را خراشید

ســوختن گرمــا و آتــش : حــاشإم
  .چیزي را

منَۀ مشَۀٌسسالخشک: ح .  
حاشامسوخته شدن: ت .  

  .سوخته و بریان: محاش
  . متاع و رخت: محاش

قــومی کــه از هــر قبیلــه : محــاش
گردآیند و به نزدیک آتش با یکـدیگر  
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  . سوگند خورند و عهد کنند
شـدن و  سست: مدش ـَـ. دشم .مدش

ـ . گوشت شدن دستکم و  أم ـدالی شد
دالیدم نع: شاء .  

ـ  [ش مرْ .مرش . خراشـیدن : ]مـرَش ـُـ
 : زمین که روي او را باران خراشیده

ـ  مـرْشٍ  الی نا تَهیانْ. باشد راش مـن األم
ــایی   [ ــی از زمینه ــه زمین ــان ب در پای

رسیدیم که باران رویشان را خراشـیده  
  . ]بود

  . خراشیدگیها: مرُوش
راشامکشیدن چیزي را از کسـی  : ت

  . ]ربودن[
  . مرزنگوش: دقُوشمرْ .مردقش
دست به چیـزي  : مش ـُـ. مش .مشش

دوشـیدن  : . درمالیدن تا پـاك شـود  
  .کارهشیر از پستان نیم

پارچـه و  [دست  چۀدستار: مشُوش
  . ]دستمالی که بدان دست را پاك کنند

شــامبهــره یــافتن از چیــزي: اشت .
فالن من مالِ فالنٍام منـه   : تَش ـیبأُص
یافـت و   فالنی از دارایی فالنی بهـره [

  . ]برخوردار شد

استخوان نرم که تـوان   سر: مشاشَۀ
زمـین  : . مشـاش : ج. خاییدن آن را

 سِفْکریم الـنَ : فالنٌ طَیب المشاشِ. نرم
   .]نژاد استفالنی نیکوسرشت و پاك[

  . استخوان خاییدن: تمشُّش
  . زردآلو: مشمشْ
آمیختن پشم با : ]ماش ـِـ[ش می .میش

: . موي، و شیر بـز بـا شیرگوسـفند   
پنهان داشتن بعضی از خبر و پیدا کردن 

شــیر پســتان   نیمــۀ: . بعضــی را
  . دوشیدن
  . ]خوراکی گیاه[معروف : ماش

  النون فصل
  . کار تأخیر کردن: نَأَش ـَـ. شنَأْ نأش

  . سپس ماندن و دور شدن: تَناؤُش
  . سپس ماندن: تئاشانْ

در پایـان آن را  [یـراً  أخ: فَعلَه نَئیشاً
  . ]انجام داد

آهنجی کردن  کفن: نَبش ـُـ. شنَب .نبش
: نَباش. ]دزديکندن گور مرده و کفن[

  . تره برکندن: . آهنجکفن
  . أنابِیش: ج. برکنده ةبیخ تر: بوشأُنْ

ـ  [ش نَتْ .تشن بیـرون آوردن  : ]نَـتَش ـُـ
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کـه بـه    چیزي چون خـار و ماننـد آن  
  . باشد ]خلیده[جایی درخسته 

آهنی که موي بینی و غیـر  : تاشمنْ
  . آن برکنند به وي

چیـزي  : ت مـن فـالنٍ شـیئاً   ما نَتَشْ
  . برنکندم از وي

ـ  . شنَج .نجش بـرانگیختن  : نَجـش ـُـ
: . د راکه بِرَماند صیآن: ناجِش. صید

چیزي را کـه نخـري بـه زیـادت بهـا      
فریب یعنی [ خواستن تا دیگري درافتد

ــرد  ــورده و آن را بخ ــدیث. ]خ  ال: ح
بـاالتر  ) بیهوده(بهاي کاال را [تَناجشُوا 
  گــــردآوردن ســــتور : . ]مبریـــد 
  . شتاب رفتن: . شده راپریشان

ینام ملک حبشه: نَجاش .  
آب  فروخوردن: نَش ـِـ. نَشیش .نشش

آواز جوشیدن آب و غیر : . در زمین
  . آن

سـنگ، و آن نـیم   بیسـت درم  :نَش
ــۀ باشــد کــه چهــل درم را أوقیــه  یأوق

  . گویند، و پنج درم را نَواة گویند
شـتاب کـردن در پوســت   : نَشْنَشَـۀ 

و جدا کـردن پوسـت   [بازکردن چیزي 
  . ]از گوشت

هــیچ [حــراك : مــا بــه نَطـیش  .نطـش 
  . ]خوردان نمیجنبشی ندارد، تک

  . تبع: عطْشانُ نَطْشانُ
ـ  . نَعش .نعش : . برداشـتن : نَعـش ـَـ

مـرده را  بـی . بـا مـرده  ] تابوت[جِنازة 
  . سریر خوانند

برخاسـتن  [درواشدنِ افتاده : انْتعاش
پس از افتـادن، بهبـودي و سـرزندگی    

ــادگی  ــاري و افت ــس از بیم ــتَعش . پ انْ
ارا آن مــرد پــس از بینــوایی د: الرجــلُ

. پس از ناتوانی نیرومند شـد گشت، یا 
ــه ــس از  : اهللاُ نَعشَـ ــد او را پـ خداونـ

  . ]گمنامی برکشید و ارجمند ساخت
دعا کردن کسی را به لفـظ  : تَنْعیش
  . ]خداوند سرخوشت سازد[نَعشَک اهللاُ 

ــوشنْعم ــتینعــش  بــر ]ةمــرد[: م
  . نهاده

ــرَي و    ــی الکُب ــش، و ه نَع ــات بن
ـ : الصغرَي ت سـتارگان در شـمال و   هف
چهار از وي را نَعش و سـه را  . جنوب

واتَّفـقَ سـیبویه و الفـراء    . بنات گوینـد 
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ــ علــی تــرك رْصللمعرفــۀ و  ف ــشنَع
دلیل معرفـه و   اینان نعش را به[التأْنیث 

  . ]دانندمؤنث بودن غیرمنصرف می
. پنبه و پشم زدن: نَفَش ـُـ. نَفْش .نفش

پشم رنگین : فُوشنْعهنٌ م. کک: تَنْفیش
لم یکـن  انْ : یقال. الصوف: النَفَش[زده 

فنَفَش مکـم  اگر گوشت نبود دست: شَح
اگر توانایی کـار و جنـگ   پشم، یعنی 

نباشد، دسـت کـم اندیشـه و تـدبیري     
  .]زدنپرگویی و الف: النَفَش .باید

شب چرا کـردن  به: نَفَش ـُِـ. نُفُوش
ذْ نَفَشَت ا«آیه. راعی شتر و گوسفند بی

آنگاه که گوسـفندان  «[» فیه غَنَم القَومِ
پراکنـده  ) کشـتزار (در آن شـبانه  قوم 

و الیکونُ النَفَش الّا باللیلِ، و . ]»شـدند 
  .الهملُ یکونُ لیالً و نَهاراً

،إبلٌ نَفَش   شو نَـواف شـتران  [نُفّاش
  . ]چوپان در شب چرا بی رهاشده به

برافراشـتن  مـوي  : تفاش و تنفُّشانْ
  . گربه
: قیشتَنْ. نگاشتن: نَقَش ـُـ. شنَقْ .نقش
. خار از پـاي بیـرون کـردن   : . کک

برکنــدن مـوي بــه  : . کـک : تقـاش انْ

کـه   ت، و آن آهنی اس]موچین[قاش منْ
به : . تاشموي به وي برکنند چون منْ

خرما تـا زود رطـب    خوشۀخار زدن 
ت مـن  به نُکَ ترَهظَ: قُنُقش العذْ. شود
هـاي  خرما نشـانه  خوشۀدر [طابِ اإلر

  .]رسیدگی خرما پدیدار شد
  . نگاشته: قُوشمنْ
سرشکســـتگی کـــه   : قُوشَـــۀ منْ

  . استخوانهاي ریزه از وي بیرون کشند
. باریکی کردن در حسـاب : مناقَشَۀ

سابِ عـذِّب  من نُوقش فی الح: حدیث
هرکس که شمار کارهایش را باریک [

  . ]درافتدبررسند به رنج 
دست بر زمین زدن شتر که : تقاشانْ

  . در پاي او خار درآمده باشد
ــ .نکــش ـــ. شنَکْ ــش ـِ ــر : نَکَ ــه قع ب

ـ . رسانیدن چاه را حـنْ  رٌ الفالنٌ بی کَش
: . ]ژرفـا  فالنی دریـایی اسـت بـی   [

بٍ ا علی عشْأتَو. سپري کردن چیزي را
بهاري  ةبه گیاه تروتاز[نَوه أفْ: فنَکَشُوه

  . ]دند و همه را از بیخ برکندندرسی
. هاي سـپید و سـیاه  نقطه: نَمش .نمـش 

شنَم هـاي  گاو وحشی با لکه[نع : ثَور
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  . ]سیاه و سپید روي پوستش
: . گزیدن مار: نَهش ـَـ. شنَه .نهـش 

  . به دندان پیش گرفتن
  . کشندهمرد رنج: هوشرجل منْ

یدالی چاالك[ستور سبک : نِنَهِش[ .  
. گرفتن کسـی را : ناش ـُـ. شنَو .نوش
 :  یقـال  . نیکویی رسانیدن بـه کسـی

سـه و  أْخُـذَ برَ أْلَ رجالً لیناوناشَه، اذا تَ
حهلتشَۀُ و . هأنالَ: ناشَه خیراً. یناومنه الم

آن مـرد  [تال، اذا تَدانَی الفَرِیقـانِ  فی الق
. را گرفت تا سـر و ریشـش را بگیـرد   

از آن اســـت . بــه او نیکــی رســاند   
رسیدن دو گروه به هم بـراي  : مناوشۀ

  . ]کشتار یکدیگر
  . گیرندهسخت: نَؤُوش

دسـت ناویـدن   : تیـاش تَناوش و انْ
و «آیـه . و گـرفتن چیـزي را   ]یازیدن[

  یـدعکـانٍ بن مم شي أ، »أنَّی لَهم التَناو
فـی اآلخـرة و    أنَّی لهم التَناولُ اإلیمانِ

ـ هتَ و لـک أنْ . قد کَفَروا به فی الدنیا زَ م
، »وقِّتَت«و » أُقِّتَت«الواو کما یقال، آیه

و چگونه بـراي  «[بهما جمیعاً  قُرِيءو 
آنان باشد دسترسی به ایمـان از جـایی   

تواننـد در روز  ، یعنی چگونه می»دور
بازپسین به ایمان برسند، حال آنکه در 

تـوانی واو  مـی . دنیا به آن کافر شدند
اده و تنــاؤُش بخــوانی، را نیــز همــزه د

شـده کـه بـه هـر دو     داده نمونۀماننـد  
  .]گونه خوانده شده است

  
  فصل الواو 

مثـل  . مـردم درآمیختـه  : باشأو .وبش
من : و یقال. شاباألو مقلوب هو جمع
ــوحــدیث. شِالب :شَــتبقــد و  قــریش

قریش بـه هـر گروهـی از    [باشاً لها أو
فتن براي گر(هاي گوناگون مردم قبیله

  . ]درآویخت) کمک در جنگ
انّـه  . اندکی از هر چیـزي : شوتْ .وتش

آن چیـز از  [مـن رذالهـم   : وتْشهممن لَ
-یا او از پست(بدترین بخش آنهاست 

  . )]ترین آنان است
ــش ــ .وح حــوشو حــانور : ش و و ج
یقــال حمــار . یکــی: شــیوح. دشــتی

ـ  حو  حو مـارشٍ، باإلضـافۀ، و حــیش ،
  . ۀبالصف
أرووشَۀٌض مح :حو زمین [شٍ ذات
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  . ]دشتیپر از جانوران 
حویجانب راست از هر چیزي: ش .

و قـال  . عمـرو زید و أبـی هذا قولُ أبی
یالراع :  

فَمالَت حقِّ وهاعلی شیش  
  سرُد رِیع جـانبها األیـو ق

زَع الّا مـالَ الـی   لیس من شیء یفْ: یقال
جانبه األیۀ المـن  تُـؤْ  ن، ألنّ الدابتَی م

ــا األی ــؤْ جانبه ــا تُ ــن، و انّم ــی م تَی ف
اإلحالب و الرکوب من جانبها األیر، تس
فُه منه، و الخـائف انّمـا یفـرّ مـن     وو خَ

و عند . نۀ الی موضع األمموضع المخافَ
حالجااألصمعی الو ینشاألی ر مـن  بس

 اعـی  ر. این نظر آن دو است[کلّ شیء
  : گوید

  پس آنگه بچرخید بر سوي راست
  شـگشته ز سوي چپاندهـچو تـرس

هیچ ستوري نیست که بترسد جز آنکه 
چرخد، زیرا از به سوي راست خود می

ــویش     ــه س ــانور ب ــت ج ــوي راس   س
رونـد، بلکـه چـه بـراي دوشـیدن      نمی

شیرش و چه براي سوارشدن بـرآن از  
شوند، و سوي چپش به آن نزدیک می

کـه  م از همان سوست، و آنترس آن ه
ــه جــایی   ،ترســدمــی   از جــاي تــرس ب
اصـمعی  . رود که بیمی نداشته باشـد می

  . ]داندآن را سوي چپ هر چیز می
حوالقَو یسِش :هاو إنْ. رُهاظَهیما : س

الیـد و   و کـذلک  . بلَ علیک منهـا أقْ
هما لِ و انْالرِجیروي . پشـت کمـان  [س

نیـز سـوي   . وسـت کمان که به سوي ت
بیرونی دسـت و پـا و سـوي درونـی     

  . ]آنها
حپژمانی و اندوه کردن: شَۀو .  
اندوهگین شدن: تیحاشاس .  

حأرض وــۀٌ، و ب ــشَـ ــلَـ : شد وحـ
ــک ــوح لَق. خش ــه ب ــیتُ شِ إصتو [ م

در زمینـی خشـک   [رٍ د قَفْلَبب: ]إصمتَۀَ
  . ]به او برخوردم

پژمــان شــدن و خشــک : تــوحش
شـدن شـکم از   خـالی : . ینشدن زم

. الجـوع : الوحش. تَجوع: تَوحش[طعام 
 شـۀ تـو : أوحش القوم، أي فَنی زادهـم 

بــات الرجــلُ : یقــال. قــوم بــه ســرآمد
  .]وحشاً، أي بات جائعاً

. پژمان و اندوهگین کـردن : إیحاش
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 :نبات و مردم یافتن زمین و شهر  بی
  . گرسنه شدن: . را

ـ  ي أ ،]و وحشـاً [ شـاً النٌ وحبات ف
ــاً، و بِتْجائ ــاع ــاً،  ن ــاً أأوحاش ي جِیاع

فالنی شب را گرسنه سـپري کـرد، و   [
  . ]شب را گرسنه گذراندیم

شْقد أوذْحنا : لیلتانِ نا مزاد ددو [نَف
و  آمـده  مان به سرشب است که توشه

  . ]ایم گرسنه
سـالح و جامـه از خـود    : حیشتَو

فَوحشُـوا  : حدیث. نانداختن در گریخت
ــاحهم  ــزه[برِمـ ــس نیـ ــان را پـ هایشـ

  . ]افکندند
خـاش  أو. رذالُهم: ش الناسِوخْ .وخش
مردم پست و فرومایه [سقّاطُهم : الناسِ

  . )]ج= مفـ= نث= مذ(
تباه : ]وخُش ـَـ[وخُوشَۀ و وخاشَۀ 

. صار ردیـاً : وخُش الشیء. شدن و ژنده
  : قال الراجز

  شَنِّمن الوخْ لیست جارِیۀٌ
جکأنَّ ممرَي دسها المتَنِّع  

ن أجالقُطُـنِّقُطُنّـَۀٌ م دـو  
ش و القُطُـنَ فَـزاد فیهمـا    أراد الوخْ

. آن چیز پسـت و تبـاه شـد   [نوناً ثقیلۀ 
  : راجز گوید

  کنـیــزکـی از مــردم ارزنـده
  دم اشک او ریزنده گویی که هر

  تــرینِ پنبـهتنـــی از بهپنبــه
خواهد وخْش و قطـن را بگویـد، و   می

  .]افزوده است هانون ثقیله بر آن
بازگردانیدن سهام به ربابه، : إیخاش

و آن تیردان سهام و قداح است، چـون  
  . کنانه

  .گرفتن طعام: ـِـورش . وروش .ورش
ناخوانــده بــه طعــام کســی : وارِش

  . درآینده
برآغاالنیدن: ریشتَو.  
ستور که باز نتوان داشت او : شَۀورِ

  . روشتران سبک: ورِشات. را از رفتن
مرغـی و او را سـاقُ حـرٍّ    : ورشان

بِعلَّۀِ الورشـانِ  : مثَل. نیز گویند ]قمري[
شـانِ    کُلُأْیالم طَـببیمـاري قمـري   [ر

مُشـان  (خـورد  دارد و رطب موشی می
. رطبی است اندکی سیاه و مانند موش

کسی گویند کـه چیـزي    ةدرباراین را 
: ج. )]بنمایـد و چیـز دیگـري بخواهـد    
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ین و وِرراششانٌو.  
روواة قُرّاء: شلقب مردي از ر.  

  . ]چابک[سبک : واشوشْ .وشوش
  . سخن شوریده: وشَۀوشْ
آمـاده کـردن وجـه    : طیشتَـو  .وطش

ته سخن و  و سر[پاسخ و راي و عمل 
 اندیشه یـا کـاري را آمـاده و روشـن    

لـم  : وه فما وطَّـش الـیهم  ضَرَب. ]ساختن
میدد دهبیده و لم یـأَلُ . فَع عن نفسوه س

فما وطَّش الیهم بشیء :عهم شـیئاً  لم یط
زدندش اما دست کمک دراز نکرد و [

ــت ــان را از زدن بازنداشــ از او . آنــ
ــزي   ــی چیـ ــد ولـ ــت کردنـ درخواسـ

  . ]ندادشان
طِّشي أ کُـرَه، لـی شـیئاً حتّـی أذْ    و

چیـزي از سـخن یـا موضـوع را     [ تَحافْ
  . ]بگو تا آن را به یاد آورم

ـ  . شوقْ .وقش و [جنبیـدن  : وقَـش ـِـ
آواز نرم [حسه  :وقْشَه تعمس. ]جنبش

  . نام مردي: . ]جنبش او را شنیدم
  . جنبیدن: توقُّش
و األلـف  . قومی از عرب: شبنوأُقَی

مثل أُقِّتَت ،فی األصل واو و وقِّتَت .  

  فصل الهاء
کسب کـردن و  : هبش ـِـ. شهب .هبش

ـ هـو تَ . کـک : تهبش. گردآوردن ه شب
اش لعباش او براي خـانواده [یاله فهو ه

  . ]آورد کند و روزي گرد میتالش می
آنچه گردآورده : هباشَۀ، مثل حباشَۀ

  . شود از مال و مردم
راش و مه  .هرش شَـۀ اهـبرآغاالنیـدن  : ر

  . کک: تَهریش. سگان را بر یکدیگر
  . وادي است در راه مکه: شَیهرْ

ــرش ــال جح  .هم ــرِش، مث مــرِشه م :  
. شـیرناك  ناقـۀ : . سال پیر کالنگنده
 :سگینام ماده .  

ـ  . هش .هشش بـرگ زدن از  : هـش ـُـ
» و أهش بها علَـی غَنَمـی  «آیه. درخت

و با آن بـراي گوسـفندانم بـرگ از    «[
  . ]»ریزممی درخت

ـ . هشاشَـۀ  شــادمانی و : هشــش ـَـ
ت الیه و خَفَفْ: ت بههششْ. سبکی نمودن

ارتَح به[ه لت تشتافتم  سویش: و فَرِح
  . ]دمو شاد ش

  ـشب ـشمـرد شـادمان و   : رجل ه
هـو  : یقال للرجل اذا مـدح . روحسبک
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ـ هش المکْ َـ أرِ، س ي سنِ فیمـا  لُ الشـأْ ه
هنگام ستودن [وائج نده من الحلَب عیطْ

او کسی اسـت کـه آسـان    : مرد گویند
تــوان نیازهــا را از او درخواســت  مــی
  . ]کرد

ـ : هشـیش  شیء هـش و  و لَـینٌ  رُخْ
فرس هش، و هـو  . ]چیز سست و نرم[

 لُوداسبی که بسـیار عـرق   [خالف الص
  . ]کند

الخُب ششّاً : زُ ـِـهه نان تـرد  [صار
  . ]نده شدو شکن

شُوشبسیارشیر ]گوسفند[: شاة ه .  
. زیر و زبـر شـدن ملـخ   : شَۀهم .همش
 :لَهـم  : یقال. پیش و پس رفتن مردم
 فأقْ ]کثُروا بمکانٍ[، اذابـ لُوا و أد روا ب

چنین گوینـد هنگـامی کـه    [طوا لَتَو اخْ
در جایی انبوه گردند و بیایند و بروند 

:  .کـک : تمـاش اه. ]هم ریزند و در
  . نرم رفتن ستور

زن : یثدة همشَـــی الحـــ امـــرأَ
  . بسیارسخن و بسیاربانگ

: حدیث. فتنه و اضطراب: شَۀهو .هوش
  ــات ــلِ و هوش ــات اللی ــاکم و هوش ای

ــ ــامدهاي  [واق األس ــد از پیش بپرهیزی
ــب    ــدن و فری ــم ش ــب و گ ــاگوار ش ن
خوردن یا ربوده شـدن کاالهایتـان در   

  . ]بازار
وـُ. شه درآمیختـه شـدن  : ـهاش .
 :  ــادن ــه افت ــردن و در فتن ــه ک . فتن

  . عدد بسیار از هرچیز: . کک: تهوش
بـه   :. آشـفتن [ هـوِش  . هوش

ــادن ــب و جــوش افت کوچــک  :. جن
  . ]شدن شکم از الغري

وِشَتنُها هطواضْ: بتزال  طَرَبمن اله
  . ]شکمهایشان از الغري به لرزه افتاد[

تن مردم و سخن و درآمیخ: ویشتَه
  . جز آن

 مالٍ أُصـیب مـن غیـر    کلُّ: مهاوِش
لِّه، کالغَصبِح ۀ و نحـو ذلـک  قَرِو الس .

من أصاب مـاالً مـن مهـاوِش    : حدیث
هرچـه از دارایـی   [هبه اهللاُ فی نَهـابِرَ  أذْ

که از راه ناروا به دسـت آیـد، ماننـد    
هـر  . زور ربودن و دزدي و مانند آن به

ــزي    ــه چی ــس ک ــه  ک ــاروا ب   از راه ن
هـا  آورد، خداوند آن را در چالـه  دست

  . ]هاي خطرناك نابود کندو گذرگاه
ماعات مـن النـاس و   الج: هواشات
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من اإلبل اذا أجـ م تلطَ بعضُـها  وا فـاخْ ع
گروههاي گونـاگون مـردم یـا    [ببعض 

شتران هنگامی که گرد آیند و در هـم  
  . ]آمیزند
: . جمـاعتی از مـردم  : شَـۀ هی .هیش

  . فتنه و اضطراب
ــیـ . شه جنبیــدن و : هــاش ـِــ

  .شدنبرانگیخته
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  باب الصاد
  

  فصل األلف 

اي دخیـل در  کلمه[ آلو: اجاص .أجص
زبان تازي است زیرا جـیم و صـاد در   

گالبـی،  . شـوند  یک کلمه جمـع نمـی  
ــوخ  ــام خـ ــه آن را در شـ ــرود کـ  امـ

ـ  )زردآلو( . ]د و در مصـر برقـوق  گوین
  . یکی: إجاصۀ
  . اصل: ]و أَص و أُص[إص  .أصص

ـ  : . لـرزه : أصـیص  وي بخـم و س
شکسته که در وي گُل کارند و پیش نیم

  . آفتاب نهند
 ـوصشـتر  مـاده [شـدیدة  : ناقۀ أص

  . مص: أص ـُـ. أص. ]سخت و ستبر
  فصل الباء 

: . گوشت بن انگشتان: بخَص .بخص

. . ي و سـپل شـتر  گوشت پـیش پـا  
خانه رویـد،  اي که در چشمپارهگوشت

اذا نَتَـأَ  : بخص ـَـ الرجـلُ . و رستن آن
اي بـاال یـا   پارهگوشت[ذاك اللحم منه 

  . نع: أبخَص. ]زیر چشم آن مرد برآمد
  . برکندن چشم: بخَص ـَـ. بخْص

پیسی و پـیس  : برِص ـَـ. برَص .برص
  . نع: أبرَص. اندام شدن

 ـرَصأب و . ]چلپاسـه [کریشـه  : سام
هما اسعمانِ جال اسـ ماً واح دا، انْ شئْت 

رَبأعلَ تاألو  ی، و انْ و أضَفْته الی الثـان
شنَئْت بیلَ علی الفتح و أعاألو ـ رَت ت ب

ی بإعراب ما الینصرفالثان .أنّ لَو اع م
کلَّ اسعمینِ جال اسدا فهو علـی  ماً واح

أحدهما أنْ یبنَیا جمیعـاً علـی   : بینِضَرْ
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رَ، و هـو جـاري   شَۀَ عسمالفتح، نحو خَ
بیب تو همـزةٌ بـینَ بـینَ،    ی ،ي بـینَ  أت

ـ   ـ ین، و تَالهمزةِ و حـرف الل رَّقَ القـوم  فَ
  ،ـذَرم غَرَ، و شَذَرلَ، و شَغَرَ بلَ أخْوأخْو

أنّـه یبنَـی   : یب الثانرْو أشباهها، و الضَ
ـ مِ األول علی الفـتح و ی رُ االسخآ رَعب 

ی بــإعراب مــا الینصــرف، نحــو الثــان
  ـرَصأب و سـام کلَبعو ب توضْرَمو . ح

انْ شلَ الی الثاناألو ی فقلتئْت أضَفْت :
ــراً و  ــوت، أعربــت حضْ ــرُ م هــذا حضْ

ت موتاً، یعنی أعرَبتهمـا جمیعـاً و   ضْفَخَ
أبرَص، و هؤالء سوام  هذان ساما: تقول

و انْ ش ،ت قلت هؤُئْأبرَص  ،ـوامالء الس
الء البِرَصـۀُ و  ، أو هـؤُ أبرَص رُکُذْتَ و ال

 و ال تــذکر ســام ،آنهــا دو [األبــارِص
انـد،   اسمند که یک اسم قرار داده شده

توانی اسم نخست را اعراب داده و می
توانی اسـم  به دومی اضافه کنی، و می

ت را مبنی بر فتحه کرده و دومی نخس
. را اعراب اسمهاي غیرمنصرف بـدهی 

بدان که هر دو اسـمی کـه یـک اسـم     
ــن دو قــرار داده شــده ــد یکــی از ای ان

یا هر دو اسم مبنی بـر فتحـه   : اندگونه

پایـان اسـم   : دوم گونـۀ اند، و یـا  شده
نخست را مبنی بر فتحه کـرده و اسـم   
دوم را اعــراب اســمهاي غیرمنصــرف 

توانی اسـم نخسـت را هـم     می. اندهداد
به دومی اضافه کنی، یعنی هر دو اسم 

در ایـن صـورت هـم    . را اعراب دهـی 
توانی اسم نخست را بدون دومـی،  می

ــدون اســم نخســت   ــا اســم دوم را ب ی
   .]بگویی
ـ  . بصیص .بصص درخـش و  : بـص ـِـ

  . چشم: بصاصۀ. درخشیدن
ــیصتَب ــردن : ص ــی ک : . چاپلوس

  . نوزاده بچۀن سگچشم باز کرد
صبصۀ و تَبصصبدم جنبانیـدن و  : ب

  . چاپلوسی کردن سگ و گربه و جز آن
مخصب ستُلیس فیه فُ: باص هـر  [ور

بـار سـتوران را بـه آب    پنج روز یـک 
ــاهی   ــه در آن سســتی و کوت ــردن ک ب

  . ]نباشد
اضطراب کـردن و بـه   : صصتَبع .بعص

. خــوردهخـود در پیچیــدن مـار زخــم  
بۀعوصجانوري: ص .  

صـی،  بلَنْ: ج. مرغـی : بلَصـوص  .بلـص 



  901/  باب الصاد  
 

  . علی غیرقیاس، بنون زائدة
ــۀبلْ الرجــلُ [گــریختن : أَص ــأَص بلْ
  . ]آن مرد از من گریخت: منِّی

پیشی گـرفتن  : ]باص ـُـ[ص بو .بوص
  . و تقدم نمودن

مخ صشـتران بـه آبخـور    : س بـائ
  . شتابنده

نُـه  یـرَ لَو غَتَ: ه حالَ . گونه: بوص
  . ]رنگش دگرگون شد[

یوصنوعی از زورق: ب .  
  . أسدکوچکی از بنی قبیلۀ: بوصانُ

ووصبسرین زن: ص و ب .  
فـی  : صص بَِـی وقَعـوا فـی حَـی    .بیص

جعلَـت  . محـیص لهـم منـه    الط التاخْ
بیص علیه حیص قَت  : األرضبـه  [ضُـی

زمین را . سختی و پریشانی در افتادند
بــر او تنـــگ  ) از ســختی و فشــار  (

  . ]کردند
  فصل التاء

ـ . محکم کردن: راصإتْ .ترص : ریصتَتْ
ــ. کــک ــرِیصمتْ میــزان . نــع: رَص و تَ

ــرِیص ــم : تَ ــت و محک ــرازوي راس . ت
ـ  . تَراصۀ : متْرَصـات [ مـص : تَـرُص ـُـ

  . ]هاي راست و سخت ترازوها و نیزه
  الجیمفصل 

  .گرگچ: جصاص. گچ: جَِص .جصص
خانه به گچ انـدودن : صیصتَج . :

  نوزاده بچۀچشم باز کردن سگ
  فصل الحاء

آز و آزمند : ـِـ حرَص. صحرْ .حرص
: ج[ نــع: حـرِیص . علَــیمتعـد بِ . شـدن 

ــراص رَصــاء و حــۀ. ح رِیصج. نــث: ح :
ـــ . حــراص و حــرائص حــرَص علیــه ـُِ

  . ]حرْصاً و حرْصاً
کـردن   پـاره : . کفانیـدن : صحرْ

  . گازر جامه را به کوفتن
کـه   ]شکسـتگی [اي شَجه: حارِصۀ

  . کک: حرْصۀ. پوست سر را بشکافد
ابـري کـه روي   : حرِیصۀ و حارِصۀ

   .زمین را باران وي بخراشد
شیء : بصیصۀبصیصۀ و خَرْحرْ .حربص

 یلاي یا چیزي کـه خـود   مهره[من الح
 هـا  مـا علی . ]را بدان پیرایـه بندنـد  

  . ]اي بر آن زن نیستهیچ پیرایه[
جانوري چون کیک : قُوصحرْ .حرقص
له جناحـانِ فطـار    و ربما نَبت. جهنده
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  . ]گاه هم پر درآورد و بپرد[

مـوي رفتـه از    ]مـرد [: أحص .حصص
حصـت  . مص: ]حص ـَـ[حصص . سر
یالبـه  أْضۀُ رکالهخـود آهنـی مـوي    [س

  . ]سرش را فرو ریخت
اءصنَۀٌ حنفع و خیر سال بی: س .  

  .علتی که موي سر بریزاند: حاصۀ
  .ریختن موي: حصاصانْ

  . بنده و خر: أحصانِ
  . بهره دادن: صاصإح. بهره: حصۀ

ــۀ و تَحاصــص حاصبهــره بهــره : م
  . کردن با هم

صس[سپرك : حرو زعفران ]و .  
صصحخاك و سنگ: ح .  
صۀحصن حق از باطـل پیدا شد: ح .

ـ  آنَألْ«هآی صـقُّ حالح صاکنـون  «[» ح
جنبانیـدن  : . ]»حقیقت آشکار گشت

: . چیزي در چیزي تا اسـتوار شـود  
ــت    ــران وق ــار گ ــا ب ــتر ب ــدن ش جنبی

. شـــتافتن در رفـــتن: . برخاســـتن
سریع لـیس  : حاصقَرَب حص: أصمعی

 ذو . ]رفتنی تند و بـا شـتاب  [فیه فُتُور
صموضعینام : حاصِالح .  

سـختی دویـدن و تیـزي    : حصاص
انّ الشـیطانَ   :حدیث عن أبوهریرة، .آن

قالَ حمـاد  .  اذا سمع األذانَ مرَّ و له
ـ : بن سلَمۀ : ی النَجـود قلت لعاصم بن أبِ

مار اذا یت الحأما رأَ: ما الحصاص؟ قال
رَّ بأُذُنَیدا؟ فـذلک  صبذَنَبِه و ع عصه و م

 شیطان [هو الضُراط : وعبیدقال أب. ه
چون بانگ اذان شنود تیـز بگـذرد، در   

از عاصم پرسـیدم  : حماد. حال حصاص
اي خـر را ندیـده  : که آن چیست؟ گفت

که گوش ستیخ کنـد و دم خـود را بـه    
ــدود؟ آن    ــد و ب ــدنش زن ــوي ب دو س

 آن تیز و بـاد : ابوعبید. حصاص اوست
  .]شکم است
صـُـ. ح صشتاب و سـخت  به: ح

  .دویدن
ــ .حفــص ــرم: صحفْ ــل از چ   : . زنبی

أُم . جمع کردن: حفَص ـِـ. . شیربچه
  . ماکیان: صۀَحفْ

ــ .حمــص مـــ. وصح ــص ـُ مفــرو : ح
: حمــاصانْ. نشســتن آمــاس جراحــت

ــت األُر. کــک صمــۀُح وحج :ــکنت  س
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آماس و باد زخم خوابید[رتُها فَو[ .  
منام شهري: صح .  

ثعلـب،   یارتهو اخْ و. نخود: حمص
ت هو الحمص، و لـم یـأْ  : و قال المبرد

علی فعل من األسماء الّـا حلِّـز، و هـو    
القَصیر، و جِلِّق، و هـو موضـع بناحیـۀ    

ــه[الشــام  ــب آن را دان ــاهی ثعل   اي گی
دانـد، و مبـرد آن را بـا مـیم مشـدد و      

از اسـمها بـر   : کسور خوانده و گویدم
ز یعنی کوتاه و جلِّـق  وزن فعل، جز حلِّ

  . ]نیامده است ،که نام جایی است
گـري  درزي: حاص ـُـ. صحو .حوص
. فراهم آوردن میان دو چیـز : . کردن
 :  نَنَّ فــی طْأَلَــ. چشـم بــاز دوخـتنع

سـدنَّ  وا و أُفْقَنَّ ما خاطُرِخْأَلَ: محوصه
اند پنبه خواهم هرچه رشته[لَحوا ما أص

نـد تبـاه خـواهم    اکرد و هرچـه سـاخته  
  . ]نمود

. . چشــم دنبالـۀ تنگــی : حــوص
ـ . مص :حوِص ـَـ أحوو ح صو صـاء :

  . نع
چشم نگریسـتن   دنبالۀبه : محاوصۀ

  . پنهانیبه

فیهـا   الناقۀ التـی الیجـوز  : الحائص
ــقَ ــض الفَح مثــل : فــراء. لِیب صالحــائ

 ةشتري کـه نـر  ماده[قاء فی النساء الرَتْ
حـائص در  . ش راه نیابـد شتر نر به تـن 

  .]شتران مانند رتقاء است در زنانماده
صانِأحو :بن جعفر و عمروأح صو 

صِبن األحو .  
ــیص ــی .ح ــیص،  ح حــوص، م یص، ح

برگشتن : حاص ـِـ. محاص و حیصان
  . سو شدن و به یک
جاي گریـز نیسـت   : ه محیصما عنْ

  . کک: حیاصانْ. از وي
و   :یاءیقال لألول ،وا عن العـدوحاص

ــ ــوا انْ: داءلألع ــار[هزَم ــتان  ةدرب دوس
از دشــمنان کنــاره گرفتنــد، و : گوینــد
ــار ــد و : دشــمنان گوینــد ةدرب گریختن

  .]پراکنده شدند
یقَعوا فی حویب صـ : ص الط تفی اخْ

مبنّیانِ علی الفتح، و قد مـرَّ  . من أمرهم
ص الـرَواغُ و التخلُّـف، و   فـالحی . ذکره
والببالس ـ ص رار، و أُبقُ و الفدلت   الـواو

 وِجامنه یاءزْدیقَعـوا فـی   : ی، و المعنَلو
فَـرُّ منـه    أمعنـه و ی تَخَلَّـفرٍ ی. ـ ح ی کَ
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ـ  : أبوعمرو ِفالنٌ فـی ح قَعوی بَِـی ص ص
مبنیینَ معاً، و حیصٍ بِیصٍ علی الصرف 

  : قال الراجز. فیهما
صارت ح یصٍ بِیصِعلیه األرض  

  حتّــی یلُـف عیصــه بِعیـصـی
ــد [ ــه آشــفتگی درافتادن و کارشــان (ب

حیص یعنی نیرنگ و بـاز  ). دشوار شد
-ایستادن از کسی، و بوص یعنی پیش

افتادن از کسـی و گـریختن، و واو آن   
بدل به یاء شده است تا مزدوج شـوند،  

به کاري درافتادند که از : و معناي آن
أبوعمرو آنهـا  . بگریزند آن بازمانند و

 ،را هم مبنی خوانده و هم صرف کـرده 
  : شاهد صرف آنها شعر راجز است

  نان شد بر او تنگ و سخت این زمینـچ
  ]نـه مـژادش بــد داد او نــه پیونـک

  فصل الخاء 
: یـا آفروشـه  [افروشـه  : خَبِیص .خبص

ــه ــواگون ــۀمخْ. ]اي حل صــگ : ب و [دی
  .افروشه ]کفچۀ
ز کـردن  رح: خَرَص ـُـ. صخَرْ .خرص

-بـه [میوه بر درخت و کشت بر زمین 

: . ]گمان شمار گرفتن و انـدازه زدن 

  .کک: تخرُّص .دروغ گفتن
ــرّاص ــوي دروغ: خَ ــ. گ ــلَ «هآی قُت

ــون ــاد  «[» الخَرّاصـــ ــته بـــ کشـــ
   .]»پردازان دروغ

ــرْ ــزْ: صخ رنصــیب از ح .ــم   کَ
ک؟ أرکشـت آن  ةیا بازد(زمینت [ض (

  .]ن زده شد؟چه اندازه گما
. گرسـنه شـدن  : خَرِص ـَـ. خَرَص

ـ  . نع: خَرِص و خَرِیص : رورخَـرِص مقْ
وع بـال  الیقال للج. سرماخورده گرسنۀ

جـوعٍ   د خَرَص، و یقـال للبـرد بـال   برْ
سـرمازدگی  بـه گرسـنگی بـی   [خَصرٌ 

ــرمازدگی    ــه س ــد، و ب ــرَص نگوین   خَ
  . ]گرسنگی خَصر گویندبی

ــ ــه از زر و: صرْخُِ ــره حلق : . نق
  . ]و أخْراص[ صانخرْ: ج. نخل پیراسته

  . سنان و نیزه: صص و خُرْخَِرْ
چوب که در سر مشک بـر  : صخُرْ

لک فـالنٌ  ما یم. پهنا درخلند و بربندند
  . ]فالنی هیچ ندارد[ي شیئاً أصاً، خُرْ

  .سنانها: مخارِص. سنان: خَرِیص
 ماءخَرِیص،   ـرٍ  مثـل مـاءآب : خَص

  .سرد
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کومـه و  [تواره و کازه : خُص .خصص
  . ]کپر

صح، خُصوص، خَُصوصیۀ، والفتح أفْ
. خاصـه کـردن  : ]خَص ـُـ[و خصیصی 

او را به فـالن  [تَصه به خَصه بکذا و اخْ
  . ]چیز ویژه ساخت

: خُصانُ الناسِ .خالف عامۀ: خاصۀ
  . ]برگزیدگان مردم[خَواصهم 

. رویشـی د: ]و خَصـاص [خَصاصۀ 
 :سوراخ . :پـرده  هايچشمه . :

  .پایه هاي میان سهفرجه
. ساده شدن: خَلَص ـُـ. خُلُوص .خلص

پیوسـتن  : . آمیـغ ساده و بی: خالص
خَلَــص الیــه [متعــد بــإلی . بــه چیــزي

و پیوسته اآن چیز ب: الشیء[ .  
: خالص. چیزي هر ةگزید: خُالصۀ

  . کک
آنچه : دادةدة و کُدة، قشْخُلُوص، قلْ

  . در تک ماند از ثفل
ریا  بی: . آمیغ کردنبی: الصإخْ

. و سمعه آوردن طاعت مـر خـداي را  
: قـد أخْلَصـت للّـه الـدینَ    [صلَتُه بالالم 

ــاب و ســره   ــد ن ــراي خداون ــنم را ب دی

  . دوستی کردن: مخالَصۀ. ]کردم
ایـن  [ي خاصـۀ  أهذا خالصۀٌ لک، 

  . ]توست ةویژ
ــی فــالن خلْ ی، و هــم و خُلْصصــان

مـن   ةفالنی دوست و گزیـد : صانیخُلْ
  .واحد و جمع یکسان است. است

: . خاصــه کــردن : تخالصاســ
  . رهایی جستن

  . رهایی و رستن: خَالص
  . رهانیدن: لیصتَخْ

 خانـۀ : ذوالخَلَصـۀ . نام بتی: خَلَصۀ
کـه از آن قـوم خـثعم بـود و     [آن بت 

 شـد، و ویـران   یمامه خوانده مـی  کعبۀ
  . زمینی در بادیه: صاءخَلْ. ]شد

  . گریختن: بصۀخَلْ .خلبص
ــص ــوص .خمـ ـــ. خُمـ ــص ـُـ : خَمـ

  . فرونشستن آماس جراحت
  . باریکی کف پاي: مصأخْ

شَـا   رجل خُمالح ـیصصـانٌ و خَم :
. نـث : صانَۀخَمیصۀ و خُم. شکمباریک

صو هنَّ خَمائ ،ماصو هم خ .  
ۀخَملْ. گرسنگی: صنَۀِ خیرٌ طْبِلیس ل

براي شکم هیچ چیز [بعها تَتْ خَمصۀٍ منْ
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بهتر از آن نیست کـه همـواره گرسـنه    
  . ]باشد

  . گرسنه شدن: مصۀمخْ
ــ خْخَمـ ص و م ــ ــص ـُ ــۀ خَم صم :

  . باریک کردن گرسنگی کسی را
گلیم سیاه چهارسو هر دو : خَمیصۀ

  .]سیاه داراي نگاره جامۀیا [سر علَم 
: ج. بچــه خــوك: خنَّــوص .خــنص
  . خَنانیص

فـرو رفـتن   : خاص ـِـ. خَوص .خوص
  . نع: وصأخْ. چشم به مغاکی

. برگ خرما و جز آن بافته: خُوص
  . فروشخوص: خَواص. یکی: خُوصۀ
  .برگ بیرون آوردن نخل: واصإخْ

ــوص ــد از  : تَخَ ــزي بع ــرفتن چی گ
  . کک: ویصتَخْ. چیزي
. انـدك چیـزي از عطـا   : صخَی .خیص
 .]ـِـ ـ . اندك شدن: ]خاص ت منـه  نلْ
صاً، خَیـیراً   أصاً خائساز او [ي شـیئاً ی

  . ]چیز اندکی به من رسید
  فصل الدال

ـ  . صدح .دحص زدن پـاي : دحـص ـَـ
  .گوسفند مذبوح

  . تریز جامه: رِیصدخْ .دخرص
موش و گربه و جز  بچۀ: صدر .درص

ـ ي جأص نَفَقَه، ضَلَّ دری: مثَل. آن رَه ح
: ]مــوش سـوراخش را گــم کــرد بچـه [

: ج. کسی را گویند که تدارك کار نداند
ـــــــــۀٌ و أدصردراص .أد راصِأُم: 

  . کالکموش
: ج. مـدور  ةتـود ریـگ : صدع .دعص

ۀأدصععاص و د. عزمـین نـرم   : صاءد
  . تفسیده
کشتن گرما کسی را: عاصإد .  

ــص ــوصدع .دعم ــزك : م ــرم [کفلی ک
  . دعامیص و دعامص: ج. ]حشره، الرو

یعدالرَم یصنام مـردي داهـی،   : لِم
هـذا   هـو  : به المثَل و یقـال  برَیضْ
أر، األمبه ي عال او دانـاي ایـن کـار    [م

  . ]است
امتال آوردن : ]دغص ـَـ[دغَص  .دغص

  . شتر را چنانکه نشخوار نزند دیگر
اسـتخوان گـرد   [زانو  آیینۀ: داغصۀ

  .]نوسر زا
ــص ــیص و دالص .دل لــان: د ع در. تاب

و أد الصدالصع رواحــد و جمــع . د
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  . یکسان است
ـ . دلوص رخشـان شـدن   : دلَص ـُـ

   .م: تَدلیص. زره و جز آن
دمالص . رخشان: دالمص و دلَمص
  . کک: و دملص، علی القلب

ــ ــدن : دالصانْ ــرو لغزی از دســت ف
  . چیزي و افتادن

لَّوو لغزنده کـه  [کننده حرکت: صد
  . ]از دست بیفتد

دیـوار، و   چینـۀ یا  عرَق: صدم .دمص
 ]پـی  چینـۀ [هرچه برتر از عرَق بنیـاد  

  . ص گویندبنیاد را رِه ]پی[ق رْع. باشد
صأدابرو دنبالۀباریک: م.  
وصدخُود آهنین: م .  
میل کـردن از  : داص ـِـ. دیصان .دیص

یـا  [بـاغره  به هـر سـو رفـتن    : . راه
در زیر  ]هاي لنفاويباگره، دمل و غده

  . انگشت
 ـاصیمـردي کـه بـر وي    : رجل د
  . نتوان دست یافت

مثل قائـد و  . داصۀ: ج. دزد: دائص
  . قادة
. افتادن چیـزي از دسـت  : دیاصانْ

داص داص علینا فالنٌ بشرِّه، و انّه لمنْانْ
مـا   اش را ناگـاه بـر  فالنی بدي[بالشرّ 
خت، و اوست که بـدي بـر وي   فروری

  . ]فرود آمده است
  فصل الراء

: متَـرَبص . چشم داشـتن : تربص .ربص
. و به معنی محتکـر اسـتعمال کننـد   . نع
بۀرداشت چشم[. ا: ص[ .  

ـ  . صرخْ .رخص ارزانـی و  : رخُـص ـُـ
   .نع: رخیص. ارزان شدن

  .آسانی و فراخی در کاري: صۀرخْ
خاصارخریدن ارزان: ت . : ارزان

  . کک: ترخاصاس. شمردن چیزي را
  . رخصت دادن: خیصتَرْ

یتعدي بفـی  . آسانی گرفتن: ترخُّص
آسان گرفت و در آن : تَرَخَّص هو فیه[

  . ]جویی نکردپی
ــ ــازك: صرخْ ــو . ن ــد ه سالج :
ــازك ــدام ن ــت او[ان ــۀ و  .]اس خُوصر
  . مصدرانِ منه: رخاصۀ
وار کردن و است: رص ـُـ. رص .رصص

بنیـان  . هـم چفسـانیدن دو چیـز را    بر
  . کک: صیصتَرْ. بنیاد استوار: صوصمرْ



    صراح اللغۀ/  908
 

به  :. بند نهادن زنروي: تَرْصیص
  .قلع و ارزیز درگرفتن چیزي را

  . به ارزیز درگرفته: مرَصص
بر یکدیگر چفسیدن مردم : تَراصص

  . در صف
و العامـۀ  . ]سـرب [ارزیـز  : رصاص

  . رِصاص: تقوله
اضــطراب کــردن و : تعــاصار .رعــص

  . خوردهدرپیچیدن مار زخم
نوبـت  : صـۀ صـۀ، مقلـوب فُرْ  رفْ .رفص

  . آب
  .هم نوبت کردن آب را با: تَرافُص

فاصارشدن نرخگران: ت .  
. پـاي کـوفتن  : رقَص ـُـ. صرقْ .رقص

: . درخشیدن سـراب : . نع: رقّاص
  . جوشیدن شراب

ــ: قــاصإر ــه ب ازي برجهانیــدن و ب
: . کـک : قیصتَـرْ . داشتن کـودك را 

  . پویه دوانیدن شتر را
  . پویه دویدن: رقَص

درست کردن : رمص ـُـ. صرم .رمـص 
تسلیت دادن با مصیبت : . شکسته را

صـلح کـردن میـان    : . و نیکو کردن
ــومی ــرغ  : . ق ــداختن م ــرگین ان س

رمصـت  . جبرَهـا : رمص اهللاُ مصیبتَک[
ــنهم ــلَح: بی أصــۀُ. ت ــت الدجاج صمر :
قَتذَر[ .  

چشم کـه   ]چرك سفید[خم : رمص
غَمص گویند . چشم گرد آید گوشۀدر 

ــد از وي  ــه روان باش ــه را ک . . آنچ
  . نع: مصأر. مص: رمص ـَـ

  . بنیاد دیوار ]پی[ قعرْ: صرِه .رهص
 نشســتۀســنگهاي بــرهم : رواهــص

  .استوار
  .پایگاه و مرتبه: هصۀمرْ
هۀرسودگی کـف پـاي شـتر از    : ص

ـ  . رهـص . سنگ و جز آن : رهـص ـَـ
  . م: هاصإر. مص

هـَـ[ص ر صهسخت فشـاردن  : ]ر
رهصنی فالنٌ [تقاضا و سخت گرفتن به

  . ]أخَذَنی أخْذاً شدیداً: بحقِّه
  فصل الشین

و نُـوقٌ   ص و شـاة  ناقۀ شَح .شحص
تدکه از شیر بـاز ایسـ  آن: ج= ، مفـ .

ـ   ص، مثـل نَهـر شَحقیـل  . کـک : ر و نَه
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ـ    زَ علیهـا قـطُّ، و   الشَحص التـی لـم ینْ
 مـلْ زِي علیها فلـم تَح العائطُ التی قد أُنْ

گفته شده کـه شَـحص آن اسـت کـه     [
نر بر پشتش نجسـته باشـد،    هرگز شتر

نـر بـه خـود     و عائط آن است که شتر
  . ]دیده ولی بار برنگرفته باشد

. البد مردم و جـز آن ک: صشَخْ .شخص
ـ شُخُوص، أشْ: ج : . خُصخاص و أشْ

  . نع: شَخیص. تناور شدن: شَخُص ـُـ
. بلند برآمـدن : شَخَص ـَـ. شُخُوص

 :چشم بازماندن . :   از شـهري بـه
  . شهري رفتن

کسی را از شـهري بـه   [: خاصإشْ
رسیدن وقـت سـفر   : . بردن ]شهري

حـانَ  : نحنُ علـی سـفرٍ قـد أشْخَصـنا    [
گذشـتن تیـر از بـاالي    : . ]وصناشُخُ

غیبـت  : . نـع : سهم شـاخص . نشانه
ـ . کردن کسـی را  . تابـه اغْ: خَص بـه أشْ

  . کک: خَس بهأشْ
دزدي که : . دام ماهی: شَص .شصص

. . شُصـوص : ج. هرچه بینـد بـدزدد  
. شیر شدن ناقه و گوسـفند کم: شَص ـِـ

ــاصإشْ ــوار شــدن  . کــک: ص و دش
ـ : شَصوص. معیشت : ج. کـم شـیر   ۀناق

نَفَی اهللا عنـک الشَصـائص،   [شَصائص 
  . ]ي الشَدائدأ

   و شـاء ـصشاة شُص ـ : ج= ، مفـ
  . شدهگوسفندان شیر خشک

هو علی . فی شدةٍ: هم فی شَصاصاء
 :ٍــۀ ــی عجلـ ــار [ علـ ــا گرفتـ آنهـ

ــتند   ــتی هس ــالی و تنگدس او . خشکس
  . ]شتاب دارد

اي از زمین و از هر پاره: صشقْ .شقص
  . یزچ

هـو شَقیصـی فـی    . شریک: شَقیص
ی فـی قطعـۀٍ   یکرِشَ: صٍ من األرضشقْ

  . منها
ج[پیکــان پهــن دراز  : قَصشْــم :

  . ]مشاقص
اسـب  : فرس شَناص و شَناصی .شنص
  . دراز

ـ  . صشَو .شوص شسـتن و  : شـاص ـُـ
  . نیک پاکیزه کردن

ۀشَوباد که در پهلو نشیند مردم : ص
  . را، و ورم پهلو
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  . هم زننده چشم بسیار بر: وصأشْ
 دانـۀ خرما که : شیص و شیصاء .شیص

  .وي سخت نشود
  فصل الصاد

هسـته  [خرماي بالیـه  : صیص .صیص
  . ]نابسته

حنظـل   دانـۀ : صیصاء، مثل شیصاء
  . مغزبی

مانندي  لیف[بافنده  غرواشۀ: صیصۀ
خـود   بافتـۀ که بـدان آب و آهـار بـر    

  . صیاصی: ج. ]پاشد
ییصصۀُ الدشاخ کـه بـر پـاي    : یک

  . ]سیخک[خروس باشد 
ــاو: صیاصـــی ــاخهاي گـ : . شـ

زَلَ الذین ظـاهرُوهم  و أنْ«هآی. حصارها
و «[» صیاصـیهم  لِ الکتابِ مـنْ أه منْ

یان را که بـا  تکسانی از تورا) خداوند(
پشت گشتند از باروهاشـان  دشمنان هم
  . ]»فرود آورد

  فصل العین
. ادگی میـان سـراي  گش: صۀعرْ .عرص

لحم معـرَّص و  . عراص و عرَصات: ج
گوشت که به میان سراي نهنـد  : معرَّض

  . جهت خشک شدنبه
 ةنیز: . ابر با برق و رعد: عرّاص

  . لرزان و شمشیر
هماره با رعـد و  : عرَص ـِـ. صعرْ

  . برق بودن هوا
. شادمانی نمودن: عرِص ـَـ. عرَص

 :هبوي نم گرفتن خان .  
اي کـه بـدان   تازیانه: فاصعرْ .عـرفص 

  . ادب کنند
ــ .عصــص صصعم: عغــزه اســتخوان د

  .]دنبالچه[
 اي کـه سـر  پارهپوست: عفاص .عفص

ـ . خنور بدان بندند ـ  . صعفْ : عفَـص ـِـ
  . مص

رُ، مولَّـد  منه الحب ذُالذي یتَّخَ: صعفْ
آنچـه از  [و لیس من کالم أهل البادیۀ 

ایـن  . درخـت بلـوط   آن مرکّب گیرند،
ــان  ــان بیاب ــار تازی ــه از گفت ــاش کلم  ب

  . ]نیست
  . تندمزه: عفص. تندي مزه: عفُوصۀ

سربند ساختن خنور را: فاصإع .  
  . شرمزن پلیدزبان بی: فصعنْ
موي بافتن و : ]عقَص ـِـ[ص عقْ .عقص
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مـوي  : صـۀ عقیصۀ و عقْ. تاب دادن آن
. قـاص عقَص و ع: ج. دادهبافته و تاب

ةُ مـن  ذُ المرأَتَّخیقال العقاص هی التی تَ
ـ  ، و کلُّانَۀِمها مثل الرُّرِعشَ لَۀٍ منـه  خُص

 صقــائو ع قــاصع ــۀٌ، و الجمــعیصقع
مویی است که گویند که عقاص رشته[

آورد، و انـار در مـی   گونۀ زن آن را به
گردشـده   يهـا هر کدام از ایـن رشـته  

  . ]یک عقیصه است
تَیس أعتکه که شاخ او گـرد  : قَص

  . گوش درآمده باشد
: . ریـگ بسـته و سـخت   : عقص

  . مرد بخیل بدخو
  . بدخو شدن: عقص ـَـ. عقَص

عص: ج[تیر کژ : قَصمعاقم[ .  
  . درد شکم: علَّوص، مثل علَّوز .علص
جـاي  گیاه اندك جاي: یعناصال .عنص

مــال : . مــوي پراکنــده: . برآمــده
ـ ه و من النَمن مال یقماب. ماندهاندك بت 

ـ قب .عناصٍالّا  یت  ـ أْفـی ر ه عنـاصٍ،  س
اش و از گیـاه  از دارایـی [بحذف الیاء 

در سـرش موهـاي   . جز انـدکی نمانـد  
  .]اي برجا ماندپراکنده

 لُوةٌواحد العناصی، و هی فُع: صوةعنْ
انــدك مــوي بــه جــا مانــده بــر ســر، [

دوةٌ صوةٌ و ثَنْقول عنْو بعضهم ی. ]کاکل
ی منهمـا  کان الحرف الثـان  بالفتح، و انْ

  . ، و تَرْقُوة و قَرْنُوةقُوةٍنوناً، إلحاقاً بعرْ
ــوص ــاص .ع ــدن و  : اعتی ــوار ش دش
اعتـاص  [شدن کار بـر کسـی    درپیچان

بـار نـاگرفتن   : . ]الْتَـوي : علیه األمر
  .میش و ناقه و جز آن

دن کـار بـر   درپیچـان کـر  : إعواص
لَوي علیـه   ، أيمصأعوص بالخَ[خصم 
ــرَه ــوار   : أم ــمنش دش ــر دش ــار را ب ک
  . ]ساخت

 سخن و شـعر دشـوارمعنی  : عوِیص
جاء بالعوِیصِ، أي الکالم الـذي  : یقال[

سخنی گفـت  : نُ لهطَالیفْهم و الیکاد یفْ
  .]پیچیده و نامفهوم

ـ . عوص دشـوار شـدن   : عوِص ـَـ
  . چیزي

. سختی، و سخت و دشوار: ءعوصا
فـالن  . سخن غریـب دشـوار  : کلمۀٌ 

أصـعب األُمـور    یرکب: العوصاء بکَیرْ
ــا   [ ــوارترین کارهـ ــه دشـ ــی بـ فالنـ

  . ]پردازد می
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: . هم درخت انبوه در: عیص .عـیص 
  .أعیاص: ج. اصل

پسران أمیۀ بن عبد شمس، : أعیاص
العاص، أبوالعـاصِ، العـیص و   : چهارتن

یصأبوالع .  
  فصل الغین

ــص ــۀ .غص ــوگیر : غُص ــدوه گل : ج. ان
  .غُصص

ــص ـــ. غَص ــص ـَ ــو  : غَص ــه گل ب
ــام و جــز آن ــدن طع ــاص و . درمان غ

: منـزل غـاص  . م: إغْصاص. نع: غَصانُ
  . ]پر از مردم[انبوه 
أي [ناگاه فرو گـرفتن  : مغافَصۀ .غفص

ناگاه بـر  : غافَصتُه .المواثَبۀ أو المفاجأَة
  .]تم و او را فروگرفتماو تاخ
خرد شمردن : غَمَص ـَِـ. غَمص .غمص

: اغْتماص. و بر هیچ ناداشتن چیزي را
: . شکر نـاکردن نعمـت را  : . کک

غَمصـت  . عیب گرفتن برکسی سخن را
اش برگفتـه [عبتُه علیـه  : علیه قوالً قالَه

کسی کـه   :مغْموص علیه. ]خرده گرفتم
  . مطعون باشد در دین

روان شدن خـم  : ـَـ. غَمص. مصغَ

  .چشم ]چرك سفید[
یصاءغُم :إحي الشدعینِ، و یقـال  رَی

لها الغَمـوص أیضـاً، و هـی التـی فـی      
تـا  عم العرب أنّ الشعریین أُخْتَزْ. الذراع
یــه ــا  س ــع کأنّه ــراه اذا طل ــالعبور تَ لٍ ف

تَستَعیالبِرُ، و الغُم تَ صاء ـ راه فقـد ب  تکَ
 ــت صــی غَم ــتار [ حت ــی از دو س  ةیک

که بـه آن غمـوص نیـز    شعرَي روشن 
یکی از منازل قمـر  (گویند، و در ذراع 

که قمر در شـب هفـتم هـر مـاه بـدان      
ــد ــت ) درآی ــتار(اس ــور  ةو س دوم عب

تازیان را گمان بـرآن بـود کـه    ). است
این دو خـواهران سـهیل هسـتند، پـس     

آید عبـور آن را  هرگاه که سهیل برمی
خواهد از کنارش بیند گویی که میمی

بیند، پس بگذرد، و غمیصاء آن را نمی
یداب چشـمش  پچنان گریه کرده که س

  .نام جایی: . ]گرددروان 
ــو .غــوص ـــ. صغَ ــاص ـُ در آب : غ
ناگـاه بـر چیـزي فـرود     : . فروشدن

  . نع: غائص. آمدن
به دریا فرو شـونده بـه طلـب    : غَواص

  . مروارید
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  . کردن غَواصی: غیاصۀ
  فصل الفاء

باز کاویـدن  : فَحص ـَـ. صفَح .فحص
ــزي ــن . از چی عــلَتُه ب ــص و . ص تفح

: فَحص المطـرُ التـراب  . کک: تحاصافْ
  .]باران خاك را زیر و رو کرد[قَلَبه 
   خانــــۀ: حــــصحــــوص و مفْأُفْ

ــوا عــن : حــدیث. خــوارهســنگ صفَح
ـ سکأنّهم حلَقوا و. رؤُسهم ا طَها و ترکوه

ــا  ــاحیصِ القَط سرهایشــان را [مثــل أف
گویی میانشان را تراشـیدند  . تراشیدند

خـواره  هاي سـنگ و آنها را چون خانه
  . ]رها کردند

 فُرْصۀً، دجو. پرواي کار: صۀفُرْ .فرص
: . ]زمــان مناســبی یافــت[زَةً ي نُهــأ

. دمـن الــوِر  ك  جـاءت . نوبـت آب 
نوبـت آبـت فـرا    [ هامتَنَاغْ: فُرْصۀًتَهزَ انْ

  .]فرصت را غنیمت شمرد. رسید
  . دست دادن فرصت: راصإفْ
  . غنیمت شمردن: تراصافْ

  . به نوبت داشتن آب را: تَفارص
  . شریک آب: فَرِیص

ـ . بریدن: فَرَص ـِـ. صفَرْ رَص و مفْ

ـ  ـ . شـکافتن : . گـاز : راصمفْ فَرَص ت
 گوشۀدو [ت أُذُنَیها للشراك شَقَقْ: النعلَ

ــش ــد    کف ــاي بن ــراي ج ــکافتم ب را ش
   .]کفش
ــۀفَرْ ــی کــه کــوزي آرد در : ص علّت
  . پشت

و به سـمی الرجـلُ   . األسد: فُرافصۀُ
 ]  ــرد را ــن معناســت کــه م ــه ای و ب

  . ]فرافصه نام نهند
پاره کـه حـائض   پشم و پنبه: صۀفرْ

  . خود را بدان پاك کند
: . سـتور  شـانۀ گوشـت  : فَرِیصۀ

و هنگـام  [اشـد  رگ ودج که بر گلـو ب 
. فَــرِیص و فَــرائص: ج. ]خشـم برآیــد 

تُهفَرَص :بتَت أصفَرِیصـه ه، یعنی أوداج .
ـ  : قال )ص(أنّ النبی: حدیث رَه کْأَانّـی لَ

أري الرجلَ ثائراً فَرِیص رقَبته قائماً  أنْ
 ـه یترَیـ علی م ـ ق. هابرِضْ کأنّـه أراد  : لی

ألنّها هی التـی  وقَها، و عرُ ۀِبقَعصب الرَ
بــر رگ گــردنش [ب ضَــالغَ تَثُــور فــی

پسـندم کـه مـرد    نمـی : پیـامبر . کوفتم
چنان خشمگین گردد که رگ گـردنش  

ـ گوی. برآید و بـر سـرخنایش بزنـد    : دن
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گـردن و رگهـاي    خواهد پیمی گویی
آن را بگوید، زیرا آنهایند کـه هنگـام   

  .]آیندکنند و برمی خشم باد می
پیونـــد  :. نگینـــه: فَـــص .فصــص 
: و عند العامـۀ . پیوند کار: . استخوان

صوص: ج. ففُص .  
صۀفصج. ]یونجـه [تـر   سپست: ف :

  . فَصافص
ــیص ـ . فَص ــ ــص ـِ ــدن : فَ روان ش

ــزي از : . جراحــت جــدا کــردن چی
: تصـاص افْ. بیرون کشـیدن : . چیزي

  . جدا شدن: فصاصانْ. کک
 بیرون کردن: تفصاصصاص و اسإفْ

ت الیه من حقِّه شـیئاً،  صصأفْ. چیزي را
ي أتَفَص منـه شـیئاً،   مااس. ترَجي أخْأ

ــ مااس ــه او  [تخرج ــش ب ــزي از حق چی
  . ]از آن چیزي بیرون نیاورد. پرداختم

  . بیان کردن سخن: مفاوصۀ .فیص
نرمــی، و ســخن گفـتن بــه : إفاصـۀ 

رهانیدن سـخن و جـز آن، و بـا نفـی     
: بکلمـۀٍ ما أفاص . استعمال کنند بیشتر
ت علـی ذَنَـب   قَبضْ. ما تکلَّم و ما أبانَ

ـ  من ی فأفاص ي حتّـی خَ الضَبد لَّـص 
اي سـخن نگفـت و روشـن    کلمه[به نْذَ

دم سوسمار را گرفتم، پس از . نساخت
دستم دررفت تا اینکـه دمـش را رهـا    

  . ]کرد
ـِـ[ص فَی رهانیـدن سـخن  : ]فاص .
 :دور شدن .صما فیصو ما أف ما : ت

رِحبیدو ما أح و ال  . ت ـیصحما عنه م
ــد: فَحــص ــه محی فــاص فــی . مــا عن
ــرَ و ذهــب : األرض در ســرزمینها [قَطَ

از او نـه  . شـوم گریزان نشـدم و نمـی  
از (توان کناره گرفت و نه گریخت می

ــه ). او گریزگــاهی نیســت در زمــین ب
  . ]سیروسفر پرداخت

  فصل القاف
به سرانگشـتان  : قَبص ـِـ. صقَب .قبص

ـ فقَب«هالحسن آی و منه قرأَ. گرفتن  تضْ
ولِ ۀًضَقَبن أثَرِ الرَسـۀً »مصقَب تصفقَب ، 
فرسـتاده   ةمانـد  پس مشتی از برجاي«[

  .]»را برگرفتم
درد شـکم، و درد  : قَبِص ـَـ. قَبص
و آب [از خوردن خرمـا   ]کبد[گرفتن 

شــــادمانی : . ]نوشــــیدن روي آن
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بزرگ : . ]شادمان[ع ن: قَبِص. نمودن
هامـۀٌ  . سـر  ]تـارك [و دراز شدن تار 

قَبسـر بـزرگ و   [مۀٌ مرتفعـۀ  ضَخْ: صاء
  . ]دراز
بعدد بسیار از مردم: صق .  
رسن که پیش اسبان رهـان  : بصمقْ
دارند تا راست ایسـتند بـه اول    کشیده

مسابقه[ باقس[ .  
آنچه به سرانگشتان گرفتـه  : قَبِیصۀ

  . دينام مر: . شود
شکنجیدن بـه  : قَرَص ـُـ. صقَرْ .قرص

زوالـه  : . گزیدن کیـک : . انگشتان
  . برکندن زن از خمیر

. سخن زیانکـار و آزارنـده  : قارِصۀ
ه عن دمِ المحیض تْلَأَةً سأنّ امرأَ: حدیث

سلیه بأطراف ي أُغْأرُصیه بماء، أُقْ: فقال
ي قَطِّعیـه  أقَرِّصـیه،  : يورْو ی. عکأصابِ
خــون حــیض  ةزنــی از او دربــار[بــه 

آن را با آب برکن، یعنی : گفت. پرسید
ــوي  ــتانت آن را بشـ ــا سرانگشـ و . بـ

  . ]آن را بزداي: اندآورده
قرَصـۀٌ،  : ج. کلیچه: صۀص و قُرْقُرْ

  . راص و قُرَصأقْ

هـاي  چانـه [زواله برکنـدن  : ریصتَقْ
  . ]خمیر براي پخت نان

خــود [عینُهــا : ص الشــمسِقُــرْ
  . ]شیدخور

عـدا  : مثَـل . گـز شیر زبـان : قارِص
  ،ــزَر فح ــارِص ــی أنْ أالق ــاوز ال  ي ج

 ضمو . ]گـز شـد  شیر ترش و زبان[ح
  .آنجا گویند که کار از حد درگذرد

  . یکی: قُرّاصۀ. بابونه: قُرّاص
دست و پاي کسـی را  : فَصۀقَرْ .قرفص

  . هم بستن با
ممدود و . نوعی از نشستن: فُصاءقُرْ

: ]و القُرْفُصـی [فُصـاء  قعـد القُرْ . صورمق
نـۀ   ةٍقُعوداً مخصوصاً علی هیـأَ  قعدمعی

روي سـرین نشسـتن و   [کما فسـروها  
دو ران را به شکم چسـباندن و دسـتها   

  . ]را گرد ساقها گرفتن
ــوصقُرْ .قــرمص ــۀ: م ــین خان ــد زم کن

گـــودال پهـــن و ســـرتنگ کـــه    [
. ]سرمازدگان خود را در آن گرم کننـد 

  .رامیصقَ: ج
ــرْ .قــرنص ــاز مقَ ــز : نَصب ــاز در کری ب
ـ قد قَرْ. نشانده اقْ: تُهنَصـ  تَنَی یاد تُـه لإلصط

  . ]باز را گرفتم براي شکار[
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بر پـی  : قَص ـُـ. قَص و قَصص .قصص
تَدا علـی آثارِهمـا   فَار«هآی. کسی رفتن

» تـه قُصـیه  لأُخْ و قالت«هو آی» قَصصاً
ــاي  «[ ــر جاپاه ــر ب خــویش پــس پیگی

: و بـه خـواهرش گفـت   «و » بازگشتند
سرسینه گوسـفند و  : . ]»دنبالش کن

  .خبر و گزاردن آن: . جز آن
. حال و خبر و کـار و سـخن  : قصۀ

ـ . قَـص علیـه  : یقـال . قصص: ج و «هآی
صعلیه القَص به او خبـر  : گویند[» قَص

ــازگو  «. داد ــر او ب ــتش را ب و سرگذش
. سی رابه مردن رسانیدن ک: . ]»کرد
 :به مردن رسیدن . : بریدن موي و

طــائرٌ مقصــوص الجنــاحِ . پشــم و پــر
  .]اي پر بریدهپرنده[

قَصقْ: مانِ. راضمقَصدو کارد: م .  
القصــۀ وضــع  معنَــیوالقَصــص بــه 

المصدرِ حتّی صار علیـه،  أغْ موضع لَب
ـ و بکسر القاف جمع القصۀِ التی تُکْ  بتَ

ـص بـه  [کَی و تُحمعنـاي سـخن و    قَص
سرگذشت اسـم اسـت و جـاي مصـدر     
نشسته تا آنجا که خود مصـدر گشـته   
است، و قصص نیز جمع داسـتان اسـت   

  . ]شودکه نوشته و بازگو می

: . روایت کردن سـخن : تصاصاقْ
  . قصاص ستدن: . در پی رفتن
  . در پی رفتن: تقصص

: . کشـنده را بازکشــتن : قصـاص 
  . جراحت جراحت کردن عوض

بـه  : . قصـاص کـردن  : صـاص إقْ
بــه مــردن : . مــردن نزدیــک آوردن

ــدن ــک آم ــ. نزدی ــه برَضَ ــی أقَص ه حتّ
ــه : فــراء. المــوت و أقَص ــه المــوتقَص

. تا دم مـرگ زدش [ي دنا منه أ، بمعنًی
ــک    ــه ی ــد آن ب ــرد و مزی ــی مج ثالث

  . ]معناست، یعنی به مرگ نزدیک شد
اروغ آن گیاهی که با سـم : قَصیصۀ

رویانیـدن زمـین آن   : . روید ]قارچ[
پیــدا شــدن : . قَصــیص: ج. گیــاه را

اي که بـر وي  ناقه: . آبستنی گوسفند
  . طعام و متاع خانه بار کنند

ــۀ ال: حــدیث. گــچ: قَص ضالحــائ 
ي أضـاء،  البی لُ حتّی تَرَي القَصـۀَ ستَتَغْ

تَشـی بهـا   التـی تَح  رِج الخرقۀَحتّی تُخْ
ـ رَةٌ و ال تَرِیخالطُهـا صـفْ   ال ا کأنّه ۀٌ ی

حائض خود را نشـوید تـا آنگـاه کـه     [
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اندك ترشح سفید بیند، یعنی تا آنگـاه  
که چـون پوشـش مناسـب آن کـار را     
ــد،     ــفید باش ــش س ــرون آورد رنگ بی

آنکه بـه زردي و تیرگـی آمیختـه     بی
  . ]باشد

ــۀ ــوي پیشــانی: قُص قَِصــاص و . م
  . یلَأع و الضم. کک: قُصاص

  . اندود کردنگچ: صیصتَقْ
ۀرجل قُصمرد پستک درشت: قُص-

  . اندام
شیر که دندان بر هم : قاصأسد قَص

: حیـۀٌ  . زند چنانکه آواز آید از وي
شتر : جمل قُصاقص .]شندهکُ[مار تباه 

  . بزرگ
الفــور کســی را علــی: عــاصإقْ .قعــص

ـ . جاي خـود  کشتن بر : عصـه ه فأقْبرَضَ
ــی ــه عل ــه  قتلَ ــر[مکان ــا  زدش و ب ج

  . ]کشتش
ـَـ[ص قَع صجـاي  مردن بـر : ]قَع، 
ــی ــل و حرکــتب ــات قَع. نق صــاً، اذا م

ـ أصابتْ . مکانَـه  یـۀٌ فمـات  بۀٌ أو رمرْه ضَ
ـ   من قُتل قَع: حدیث صـاً فقـد اس تَوجب
 آببر جا مرد، هنگامی که کوبشی [الم

. جـا بمیـرد   یا تیري به او بخورد و بـر 
چنــین بمیــرد ) ه خــدادر را(هــر کــس 

  . ]سزاوار سرانجام نیک گردد
بیماري گوسفند که در حال : قُعاص

الناس و موتانٌ یکونُ فی: حدیث. کُشد
هـاي نزدیکـی   از نشانه[(کقُعاصِ الغَنَمِ 

ــی در ) رســتخیز ــاي آن مــرگ و میره
ــاص در    ــد قع ــد مانن ــد آی ــردم پدی م

  . ]چارپایان
ـ  .قفص ـ . معـروف : صقَفَ قَفَـص  [ص قَفْ

ـ  پرنـده را در  [قَفَص الطـائرَ  . مص: ]ـُـ
دسـت و پـاي   : . ]قفـس نگهداشـت  

  .را بستن آهو
. برآمدن سایه: قَلَص ـِـ. قُلُوص .قلص
 : برجســـتن آب و جامـــه بعـــد از

مـاء  . برآمدن آب در چـاه : . شستن
  . نع: قالص و قَلّاص و قَلیص

: ج. آب در چــاه گردآمــده: قَلَصــۀ
  . قَلَصات

  . هم گردآمدن با: لُّصلیص و تقتَقْ
  . جسته هم لب بر: شَفَۀٌ قالصۀٌ
صلُّ قالشدهکم سایۀ: ظ.  

. برآمدن کوهـان شـتربچه  : الصإقْ
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 :  ناقـۀ  . فربه شدن ناقه بـه تابسـتان
  . نع: الصمقْ

اسب بلند دراز دست : فرس مقَلِّص
  . و پاي

و هـی أولُ مـا   . شتر جوانـه : قَلُوص
ـ یرْکَب من إناث اإلبل  ذا إالی أن تُثْنی، ف

ود أول مـا یرْ  . أثْنَت فهی ناقۀٌ ـ والقَعـ  بکَ
ذا أثْنَـی فهـو   إمن ذکورها الی أنْ یثْنی، ف

القـوائم   و ربما سموا الناقۀَ الطویلۀَ. جملٌ
ــوقِ : و یقــال. قَلوصــاً ــوص مــن الن القَل

-آن مـاده [بمنزلۀ الجاریـۀ مـن النسـاء    

ازه بـر آنهـا   شتران جوان را گویند که ت
آنهـا   سوار شوند تا آنگاه که سـالی بـر  

-شـتران رسـیده  بگذرد، پس از آن ماده

اي هسـتند کـه   قَعـود شـتران نرینـه   . اند
تازه سواري دهند تا آنگاه که سالی بـر  
. آنان بگذرد، پس آنها را جمـل گوینـد  

ــاده ــاه م ــاي را  گ ــتر دراز دســت و پ ش
قلــوص در : گوینــد. انــدقلــوص نامیــده

شـتران ماننـد دختـر اسـت در      همیان ماد
ص : ج. ]میان زنـان  جـج . قُلُص و قَالئـ :

  .ماده بچۀشترمرغ: . قالص
ـ  .قمص ـ  . ص و قُِمـاص قَم : قَمـص ـُِـ

درکشیده : . برجستن اسب و جز آن
برجهانیـدن دریـا   : . شدن پی اسـب 

قَمـص  [متعـد بالبـاء   . کشتی را به موج
  . ]وجالبحرُ بالسفینۀ، اذا حرَّکها بالم

ن  ما بالعی: مثَل. جهندگی: قماص رِ مـ
ـ . و هو الحمـار  قماصٍ، ن ذَلَّ   برَیضْ لمـ

ایـن را  . خر که پریشانی ندارد[بعد العزّ 
ــار ــد کــه پــس از     ةدرب کســی گوین

انسان اسـت  (ارجمندي خوار شده باشد 
اش پریشانی و فراز و فـرود  که زندگی
  .)]دارد نه خر

ــیص ج. پیــراهن: قَم :صــان و قُم
  . مصۀأقْ

: تقمص. پیراهن پوشانیدن: میصتَقْ
قَمصه قَمیصاً فتَقَمصه، [پیراهن پوشیدن 

  . ]سهي لَبِأ
. شـکار کـردن  : قَنَص ـِـ. صقَنْ .قـنص 

  . صید جستن: تقنُّص. کک: تناصاقْ
  . کک: قَنّاص و قَنیص. صیاد: قانص
  . کک: قَنَص. شکار: قَنیص

  . ی از عربگروه: بنوقَنَص
ــۀ صــدرون مــرغ: قان : ج. روده و ان

  . قَوانص
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افتـادن دنـدان   : ]قاص ـِـ[ص قَی .قیص
  . کک: ضقَی. از بن و بیخ

قاصـت  انْ. فرودریدن چـاه : قیاصانْ
  .]چاه فروریخت[ هارتانْ: رُالبِئْ

له قَعرُ من أصالمنْ: قاصالمنْ: أصمعی
ـ نْالم: قاضو المنْ : أبـوعمرو . قُّ طـوالً شَ

منقاص یعنـی  : گوید[واحد  هما بمعنًی
و منقاض یعنی شکافته . برکنده از بیخ

ابـوعمرو هـر دو را بـه یـک     . از درازا
  . ]داندمعنا می

رجلٌ من قـریش  : یص بن صبابۀمقْ
ص(قتلَه النبی (الفتح یوم.  

  فصل الکاف
  . پنیر: کَرِیص .کرص

پیچیـدن  : . لـرزه : کَصـیص  .کصـص 
   .برخود

  . رسن دام آهو: کَصیصۀ
  فصل الالم

مضطر و بیچاره کردن : تحاصالْ .لحص
تَحصـه  الْ. صلَتُه بإلی. کسی را به کاري

ه الیـه و  أَجألْ: تَحجه الی ذلک األمرو الْ
ستم بـدان کـار ناچـار    او را به[طَرَّه اضْ

لَحـاصِ،  . ]اش سـاخت کرد و درمانـده 

علی الکس ـ : رعلی فَعالِ مبنی ختی و س
ــه ــزي : . داهی ــه چی ــدرآویختن ب . ان

آن چیز در آن فـرو  [نَشب فیه : تحصهالْ
بســته : . ]رفــت و بــدان درآویخــت

ـ  الْ. شدن سوراخ اإلب انْ: رةُتحصـت  سـد
  . ]سوراخ سوزن بسته شد[سمها 

  . تنگ: لَحیص
ـــ. لَخَــص .لخــص ــص ـَ گوشــت : لَخ

  . نع: خَصألْ. گرفتن بام چشم
پسـتان بسیارگوشـت   : صع لَخضَرْ

  . که شیر از وي به دشواري بیرون آید
شـکافتن و  [پیـدا کـردن   : خیصتَلْ

ــی   ــاك و ب ــردن، پ ــن ک ــش روش آالی
  . ]دنیگردان

  . لُصوص: ج. دزد: لُِص .لصص
  . دزدي: لَصوصیۀ و لُصوصیۀ

  . دزد شدن: تلصص
  . زمین دزدناك: أرض ملَصۀٌ

سارها بـه  مرد دندانها و کتف: ألَص
فیــه لَصــص  : یقــال. هــم نزدیــک 

دوشهایش به هـم نزدیـک اسـت، یـا     [
  . ]دندانهایش به هم پیوسته است

اسـتوار  : صـیص صیص، مثـل التَرْ تَلْ
  . کردن
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نگریسـتن در درخـت   : مالوصۀ .لوص
  . که چگونه برکند او را

  گردانیـدن بـر چیـزي کــه    : إالصـۀ 
هـی الکلمـۀُ التـی    : حدیث. خواهدمی

أالص ه، یعنی أبـا   )ص(علیها النبیمع
اي بــود کــه پیــامبر آن کلمــه[طالــبٍ 

) در مـرگ او (عموي خود ابوطالب را 
، و آن شهادت به الاله داشت بر آن می

  . ]بودالّا اهللا 
  فصل المیم

. دویدن آهو: محص ـَـ. صمح .محص
 :پاي زدن مذبوح . : خالص کردن

  . زر به گداز
آزمودن: حیصتَم .  
مـــیص  محـــوص و مشــــتر : ح

  . استوارخلقت
. مکیــدن: مصــص ـَـــ. مــص .مصـص 

صاصامکک: ت .  
  . مکیدن ]آهسته[یک یک: تَمصص

مکانیدن: صاصإم .  
یـا مصـانُ و یـا مصـانَۀُ، در     : یقال

  . دشنام
که گوسفند را مکـد  آن: رجلٌ مصانُ

  .از ناکسی
صضْالمۀ مثل المصضَۀ، الّا أنّمهذا  م

ــرْ ــه، و ف اللبطَ ــالفَم کلِّ ســان، و ذاك ب
بینهما کما بین قَب ـۀ تفـاوت   ضَـۀ و قَبص

زبــان اســت، و  گوشــۀمصمصــه بــا [
دهــان، و تفاوتشــان  همـۀ دیگـري بــا  

دست و گرفتن بـا   همۀمانند گرفتن با 
  .]سرانگشتان است

صمــاء ــۀُ اإلن صــ: م ــتن [لُه غُس شس
  . ]آوند

  . بیماري کودك: ماصۀ
صچـوزه  طعام کـه بـا مـرغ   : وصم

  . و کبوتربچه سازند ]مرغجوجه[
: . خـالص هـر چیـزي   : مصاص

ـ  قومه، و هم  فالن . نباتی . واماألقْ
  .نث= ج= مثـ= مفـ

رفرس واذا کان خال ،صصامم صاً د
  .]آمیغاسب گلگون بی[فی ذاك 

  . شهري به شام: مصیصۀ
ـ  . معص .معص  برگشـتن پـی  : معـص ـَـ
کَـرِب   يا عمرو بنُ معدکَشَ: حدیث. پاي

کَــذَب : المعـص، فقـال  ) رض(الـی عمـرَ   
. رعۀ المشـیِ ي علیک بسأعلیک العسلُ، 
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  ـالنِ الـذسن ععمـرو از درد  [ئْب و هو م
تنـد راه  : پی پاي به عمر نالید و او گفت

  . )]روب
 غاص، اذا کانتإبل أم: ابن درید .مغص

ــاراً، ال وا ــا   خی ــن لفظه ــا م ــد له . ح
المغَصۀُ واحـد المغَـصِ، و   : السکیت ابن

اإلبل هی خ شـتران گزیـده   : گوید[یار
، از خــودش مفــرد )و یکدســت ســفید(

السکیت مفـرد آن را مغَصـه    ابن. ندارد
  . ]گویدمی

: و عند العامۀ. گسستن روده: صمغْ
  . مغَص بالتحریک

  مالرجلُ، مـج، فهـو م صغم  غُـوص
دچـار  ) و قـولنج (پیچـه  مرد به شـکم [

  . ]آمد
لغزیدن چیـزي  : ملص ـَـ. ملَص .ملص

  . از دست
صلم رسن دلـو کـه لغـزان    : رِشاء

  . باشد
: إمالص، بإدغام النـون فـی المـیم   

آن چیـز  (أفْلَـت  : املَص الشیء[رستن 
  . )]رها شد و افتاد

بچه افکندن زن: الصإم .  

ـ  [رستن : تملُّص مـا ک  لَّـصأتَم تد
اي نیــافتم از چنــگ چــاره(مــن فــالنٍ 

  .)]فالنی رها شوم
سیرٌ إمیصشتابرفتن به: ل .  
  . شستن: ]ماص ـُـ[ص مو .موص

آب همراه با چـرك  [غُسالَۀ : مواصۀ
  .]کشیدهآب جامۀشده، و شسته جامۀ

  فصل النون
  .خر غیر آبستنماده: نَحوص .نحص
ـ  : حـدیث . بن کوه: صنُح ی یـا لیتن
رغُودمع أص ـصِ  حاب تالجبـلِ، و  نُح
کـاش مـن هـم همـراه     [لَی أُحـد  هم قَتْ

کشتگان جنگ احد در پاي آن کوه به 
  . ]ماندمجاي می

الغر شـدن  : نَخَص ـُـ. نُخُوص .نخص
  . نع: عجوز ناخص. از پیري

  . ناماندن گوشت: تخاصانْ
شـدن   دروا: نَشَص ـُِـ. نُشُوص .نشص

برکنـده  : . چیزي از جایی ]مدنبرآ[
: . شـــدن از شـــهري و مســـکن  

: ناشص. ناسازواري کردن زن با شوي
زن سـرکش و نافرمـان از مـرد    [ناشز 
  . ]خود
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  . جاي برکندن از: شاصإنْ
مشـک پـر   : . ابر برآمده: نَشاص

  . آب
ـ . نَص .نصص نیـک رانـدن و   : نَص ـُـ

و بـاال بـردن   [برداشتن : . رفتن شتر
تخـت  [ منَصۀُ العـروسِ : و منه .]چیزي

نیک بـاریکی کـردن در   : . ]عـروس 
: . پرســیدن تــا غایــت آن را بــدانی

ــه کســی  ــر ب . برداشــتن حــدیث و خب
صالحدیثَ الی فالنٍنَص ت :فَرتـه الیـه   ع

ــه او [ ســخن را نــزد فالنــی بــردم و ب
عـن  . نهایت هـر چیـزي  : . ]رساندم

ص ساء نَالن اذا بلغَ: ، حدیث)رض(علی
چـون  [تَهی بلوغ العقل الحقاقِ، یعنی منْ

ــه کمــال خــرد خــود رســیدند   زنــان ب
ــدري ( ــر آنهــا خویشــاوندان پ ــا ب آنه

  . )]سزاوارترند تا خویشاوندان مادري
ۀنَصزانو در زمین استوار کردن : نَص

ــا بــار : . گــران شــتر تــا برخیــزد ب
) ضر(بکرحدیث أبی. جنبانیدن چیزي

و هــو ) ضر(علیــه عمــر حــینَ دخــلَ
نَصیل صسانَه و یقـول ن : ـی  هـذا أوندر

وارِدهـو بالصـاد ال   : قـال أبوعبیـد  . الم
غیر، و بالضاد المعجمۀ کذلک، و لکـن  

ــوبکر [فــی الحــدیث  لیســت ســخن اب
هنگــامی کــه عمــر نــزدش رفــت     

جنبانـد  که ابوبکر زبانش را می درحالی
این مرد مرا به راههاي بـه  : گفتو می

نَضْنَضَۀ هم بـه  : ابوعبید. سوي آب برد
همــین معناســت، ولــی در ایــن ســخن 

  . ]نیامده است
  . نام مردي: ناعص .نعص
بـه مـراد تمـام    : نَغص ـَـ. نَغَص .نغص

  . سیراب ناشدن شتر: . نارسیدن
 .تیـره گردانیـدن عـیش را   : تَنْغیص

ــنغُّص ــدن  : [ل : ت ــتن و بری بازداش
ــان   ــه پای ــیش از ب ــی پ ــزي از کس چی

مرا از آنچـه  : نَغَّصت علَی. نرساندن آ
خواسـتم بازداشـتی و خواهشـم را    مـی 

  .]برنیاوردي
ــه: فــاصإنْ .نفــص ــداختن دفع دفعــه ان

نام آن : نُفاص. گوسفند بول را به علتی
ــت ــدن : . عل ــیار خندی ــص أنْ. بس فَ

کبسیار خندید[ثَرَ منه أکْ: بالضَح[ .  
  .یک لخت خون: صۀنُفْ
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ـ  .نقـص  ـ  . صنَقْ . کـم کــردن : ـنَقَـص ـُ
. کک: تقاصانْ. کمی و کم شدن: صاننُقْ

  .کمی: قَصۀمنْ. ل و م
محابا خواستن مشـتري  : تنقاصاس

ــا  ــت [در به ــتنقص المش ــثمنَ رِياس : ال
خریدار خواستار کـاهش بهـا   (استحطَّ 

  .)]شد
: فـالن یتَـنَقَّص فالنـاً   . عیب: نَقیصۀ

و داد  شفالنی دشـنام [لُبه یقَع فیه و یثْ
  . ]از او بد گفت

ـ . نُکُوص .نکص سپسـایگی  : نَکَص ـُِـ
بـر  « :»نَکَص علـی عقبیـه  «آیه[رفتن 
  .]»هایش برگشتپاشنه
. موي برچیدن: ]نَمص ـُـ[ص نَم .نمص

ــۀ صــانی   : نام ــرق و پیش ــوي ف زن م
  . چیننده

خـود را بـه مـوي چیـدن     : تنمص
  .دادن
  . ص فی المبالغۀبمعنَی نَم: میصتَنْ
آلتـی کـه مـوي    : ماصمص و منْمنْ

  . بدان چینند
منوعی از نبات: صن.  

نباتی که بعد از خوردن بـاز  : نَمیص
  . روید

ـــ[ص و منــاص نَــو .نــوص : ]نــاص ـُ
بازپس شـدن و گـریختن و خویشـتن    

، »الت حینَ منـاصٍ  و«هآی. بازکشیدن
و اکنون «[أي لیس وقت تأخُّرٍ و فرار 

) سـی بـراي  درخواست و فریادر(زمان 
: استناصـۀ . ]»برگشت و گریـز نیسـت  

   .سپس ماندن
  .گورخر: نَوص .گریزجاي: مناص

    ،أمـا بـه نَـوِیص  ــراكةٌ و حي قـو
  . ]توان و جنبشی ندارد[

  فصل الواو
  . درخشیدن: ]وبص ـِـ[وبِیص  .وبص
درخشیدن زمـین بـه پیـدا    : باصإی

  درخشیدن آتش : . شدن نبات
دن سگ بچهگشاچشم: بیصتَو.  

مۀُ سوي اسـتواردارنده  : عٍانّه لَوابِص
  . نام مردي: وابِصۀ. است هرچه را شنود

  . سرما: صۀوح .وحص
ـ  .وصـص  صصوسـوراخ پـرده بــه   : و

. مقـــدار چشـــم کـــه بنگـــرد از وي
صکک: واصو .  

: ج. بنـــد خـــردروي: وصـــواص
  . وصاوِص
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  .زمین میانۀسنگها در : وصاوِص
بند بستن زن چنانکه روي: صیصتَو

  . جز چشم وي نتوان دید
ــص ــ .وق ـ . صوقْ ــ ــص ـِ ــردن : وقَ گ
  . ]شکستهگردن[نع : قُوصمو. شکستن

تقَصو و هـو کقولـک  . تُهلَبه راح :
شـترش او  [بالخطـام   خُُذ الخطام و خُذْ

. را بر زمین زد و گـردنش را شکسـت  
مهـارش را  : است که گـویی  مانند این

  . )]که ترا بر زمین نزند(بگیر و بکش 
اإلکام الفرس قَصقُّها : وداسب بر [ی

  . ]سنگالخ کوبید و باال رفت پشتۀ
کوتاهی گـردن و  : وقص ـَـ. وقَص

ــدن آن  ــاه ش ــصأو. کوت ــع: قَ   : . ن
مـال و  : . هـاي شکسـته  ریـزه چوب

زکـات   ،افزونی نصاب که از آن افزونی
و . هق مثلُنَشَ. قاصأو: ج. واجب نشود

ــر   ــی البق ــوقَص ف بعضــهم یســتعمل ال
والشنق فی اإلبـل و همـا جمیعـاً بـین     

مانند اینکـه نصـاب پـنج    [(الفَرِیضَتَینِ 
شتر یک گوسفند است و بیشتر از پنج 
. دیگر زکات ندارد تا به ده شتر برسـد 
 .)پس میان پنج و ده را وقَـص گوینـد  

برخی وقَص را در گـاو و شَـنَق را در   
، و هر دو نیز در میان دو اندشتر گرفته

  . ]سوي واجب است
کوتاه گردانیدن گردن را: قاصإی .  

هیــزم ریــزه بــرآتش   : قیصتَــو
  . انداختن

مرَّ . جهجهان ره رفتن اسب: توقُّص
واً فالن یتَوقَّص بـه فرسـه، اذا نَـزا نَـزْ    

ــ ــارِب الخَطْـ فالنـــی گذشـــت [و یقـ
که اسـبش بـا گامهـاي کوتـاه      درحالی

  . ]جهید برمی
  .منزلی است در راه مکه: واقصۀ

ـ  [ص وه .وهص شکسـتن  : ]وهـص ـِـ
  . سخت سپردن: . چیزي سست
وــلٌ م ــ رج ــوص الخَلْ ــویی : قِه گ

. استخوانهاش در یکدیگر آمـده اسـت  
ــق  ــوهص الخل ــک: م ــدیث. ک أنّ : ح

حینَ )ع(آدم ه اهللاُ أُهصهبِطَ من الجنَّۀ و
ــه  ــی ب مــه ر ــزَه او کأنّ ــی األرض غَم ل

زمانی که آدم از بهشـت رانـده شـد    [
گویی خداوند او را پرتاب کـرد و بـه   

  . ]زمین کوفتش
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  فصل الهاء 
ـــ. هــبص .هــبص ــبِص ـَ شــادمانی : ه
  .نع: هبِص. نمودن
ـ  [هص  .هصص در نشـاندن  : ]هـص ـُـ
  . چیزي

یصکـوچکی   قبیلۀپدر : ص، مصغـه
 .از قریش

  فصل الیاء
ــ .یصــص ــص الجِ صرْیو = و ــص صج
ــص صأيب ، ــتَح ــرد  : فَ ــاز ک ــم ب   چش

الجیم  ألنّ بعض العرب یجعلُ. بچهسگ
 ثجـا یاء، فیقول للشجرة شَیرَةٌ، و للجثْ

برخی تازیان جیم را بـدل بـه   [ ثٌیاجثْ
  .]یاء کنند
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  باب الضاد
  

  فصل األلف
  . آباض: ج. روزگار: ضأُب .أبض
ـِـ. ضأب ضبستن سردست شتر : أب

  .بر بازو
رسن که بدان سردست شتر : إباض

  . با بازو بندند
  . مآبِض: ج. شکم زانو: بِضمأْ

. بسته شدن و بستن شـتر را : تأبض
ق النَسـا  درکشیده شدن عرْ: . ل و م

  . ]عصب سیاتیک[
: أُبـاض . گروهی از خوارج: إباضیۀ
  . نام جایی

. م جنسٍو هی اس. زمین: ضأر .أرض
ـ   حو کان حـقُّ ویقـالَ  ض أنْدانِ األر 

ــواأر ــم یقول ــۀٌ ولکــنّهم ل و الجمــع . ضَ
ألنّهم یجمعـون المؤنّـث التـی    أر ،ضات

التأْ لیست نیث بـاأللف و التـاء،   فیها تاء
رُســاتــونَ . کقــولهم ع ثــم قــالوا أرضُ

ــون،  ــالواو و الن ــوا ب ــث  فجمع و المؤنّ
جمنقوصـاً   یکـونَ  مع کذلک الّـا أنْ الی

کثُبۀٍ و ظُبـۀٍ، و جعلـوا الـواو و النـون     
عوضاً مـن حـذفهم األلـف و التـاء، و     
ترکوا فتحۀَ الراء علـی حالهـا، و ربمـا    

کِّنتس . و قـد یوض  جو . مـع علـی أُر
أبو زعم  و الخَطّاب أنّهـم یقولـون أر ض

مثل أه ،ـی   .ل و آهـال آراضو األراض
أیضاً علـی غیرقیـاس، کـأنّهم جمعـوا     

ایـن  [ ضو کلّ ما سفُلَ فهـو أر . آرضاً
کلمه اسم جنس است و سـزاوار اسـت   
که مفرد آن أرضـۀ باشـد ولـی چنـین     

جمع آن أرضـات اسـت، زیـرا    . نگفتند
مؤنث بی تاء تأنیث را با الـف و   کلمۀ
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سپس با واو و نـون  . بندندتاء جمع می
و . أرضـون : انـد و گفته نیز جمع بسته

تـوان چنـین جمـع     مؤنّث را نمی کلمۀ
بست، مگر آنکه منقوص باشـد، و واو  

اند از حـذف  و نون آن را عوض گرفته
راء را نیـز برحـال    فتحۀالف و التاء، و 

اند، و گاه هم آن را ساکن خود گذاشته
ایـن کلمـه را   . ساخته و أرضون گویند

گمـان  بـه  . اندبر أروض نیز جمع بسته
ابوخطاب آراض نیز جمـع دیگـر ایـن    

أراضی نیز جمع غیرقیاسی . کلمه است
آن اســت، گــویی کــه آرض را جمــع  

هرآنچه فـرود  . بسته باشند نه أرض را
   .]باشد أرض است و پایین
ــ النَفْ: ضاألرــۀ و الرِع ــال . دةضَ   ق

ــن ــاساب ــت األرض أمزلْ أ: عب ــ زِلَ ی بِ
ــأر ؟ أي رِعةٌ ضــرزش و ج[د ــبشل . ن

لـرزم و  لرزد یا من میزمین می: گوید
فـرود  : . زکـام : . ]دارم؟ سرگیجه

  . ]کف سمهاي ستور[قوائم ستور 
 ضلـک   ال أر لک، کما یقـال ال أُم

-بـی (زمین و میهنی براي تو نیسـت  [

أرض  .]مـادر بی: ، چنانکه گویند)وطن

: و قـد أرضَـت  . زمـین پـاکیزه  : أریِضَۀٌ
کَتگیاهش بسیار (زه شد زمین پاکی[ ز

  . )]انداز شدچشم و خوش
  .گردانیدن مبا زکا: إیراض

: . ]دارزکــام[مزکــوم : روضمــأْ
الذي به خَبلٌ من الجِنّ و أهـلِ األرض،  

سه و جسده علی و هو الذي یحرِّك رأْ
مغیر ع کـه از جـنّ و باشـندگان    آن[د

زمین دیوانگی بدو رسیده باشـد، و او  
ــر    ــه س ــت ک ــی اس ــدنش را کس   و ب

  . ]جنبانداختیار میبی
سیل متأْفَسسۀٌ میدو و رِضَۀتأْرِض :

نهال که ریشه به زمین رها کرده باشد، 
ــد آن را   ــیخ درخــت روی و آنچــه از ب

  . راکب گویند
سطبر از  ]گستردنی[بِساط : إراض

  . ]و کرك[پشم 
مرد متواضع بـا خیـر   : رجل أرِیض

شیء . ]نندسزاوار که به او نیکی کو [
 ــرِیض ع :و بعضــهم یفــرده و . تبــع

برخی هـم  [ي سمین أ، ي جد: یقول
بز چاق بچه: آن را تنها آورده و گویند

  . ]و چله
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  . خوارکرمک چوب: أرضَۀ
فهـی خَشَـبۀ   . مـج  ،أُرِضَت الخَشَبۀُ

  . ]چوب را موریانه زد[روضَۀٌ مأْ
تباه شدن و ریـم  : ]أرِض ـَـ[أرض 

زخـم  [حۀٌ أرِضَت القَرْ. جراحت گرفتن
  . ]تباه شد و چرك کرد

: . بـه درو رسـیدن گیـاه   : تأرض
ــی را   ــدن کس ــیش آم ــالنٌ [ پ ــاء ف ج

أَتَیالی ضر : ي و یتعرَّضفالنی (یتصد
تکیه کردن بر : . )]به من روي آورد

  . ]و درنگ کردن[زمین 
ــاه : إضــاض :أضــض . ]و پناهگــاه[پن

ـُِـ. أض لَتُه بإلی .مضطر کردن: أضص 
أضَّـتْنی  . ناگزیر کردن به انجام کاري[

: ألْجـأَتْنی و اضْـطَرَّتْنی  : الیک الحاجـۀُ 
  . ]نیازم ناگزیرم کرد تا سوي تو آیم

ــاض ــدن: ایتض ــؤْ. مضطرش متَض :
  .مضطر
. . پختـه گوشـت نـیم  : أنـیض  .أنض

  . متغیر شدن آن: أنَض ـِـ
  . را جوش کردن گوشتنیم: إیناض
  . رسیدهخرماي نیم: إناض

ــۀ ــا  : إناضَ ــتن خرم ــیدن و پخ رس

ــد در  ریشــۀ[ آن ن و ض اســت و بای
  . ]آمدفصل نون می

ـ  .أیض ـ . ضأی بازگشـتن بـه   : آض ـِـ
آض [صـلَته بـإلی   . وطن و اهل خـود 

. ]اش بازگشـت نـزد خـانواده  : الی أهله
  . نیز: أیضاً

  فصل الباء
خـالف  [انـدك  : ض و براضبرْ .برض

  . راضبِراض، برُوض و أب: ج: ]مرغَ
ـ . ض و بــرُوضبـرْ  ــ کــم : بـرَض ـُ

انـدك   . بیرون آمدن آب از چشـمه 
  . دادن

  . اول گیاه که روید از زمین: بارِض
رویانیدن زمین نبات بسیار : راضإب

  . یکباربه
. رسیدن به انـدك معیشـت  : تبرُّض

 :اندك گرفتناندك.  
از نـام مـردي   : ]بـن قـیس  [برّاض 

  . کنانه
ابریشم رودجامه : بض ـِـ. بض .بضض

ــوازد    ــا بن ــردن ت ــاز ک ــرد : . س   م
. نـث : بضَّۀ. گوشتپوست و آکندهتنک

بض ـِــ و بضـص   . بضُوضَۀ و بضاضَۀ
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  . اندك رفتن آباندك: . مص: ـَـ
  . آب اندك: بضَض

ضُوضۀ بیکثَل. آبچاه کم: رمـا  : م
ـ . دي صفاتُهما تَنْ: یبِض حجرُه  برَیضْ

دهد، یعنـی نیکـی   نم پس نمی[للبخیل 
ایـن را  . و بخشش در سرشتش نیسـت 

  .]خشک گویندچشم ناخنتنگ ةدربار
  . بهري: ضبع .بعض
ض. کردن هبهره بهر: عیضتَبل: تبع .  

  . جنس وي: بعوض. پشه: بعوضَۀ
  . ضد حب. دشمنی: ضبغْ .بغض

  . روي شدن دشمن: ـُـ بغُض. بغاضَۀ
دشمن داشتن: غاضإب .  
دشمن گردانیدن کسی را به : غیضتَب
ي دشـمن  و او را بـا [بغَّضَه الیـه  . کسی

  . )]ضد حببه الیه(ساخت 
  . سختی دشمنایگی: ضَۀضاء و بِغْبغْ

ـ ما أب: یقال و هـو شـاذٌّ ال  . یغَضَه ل 
چقـدر از او بـدم   : گوینـد [یقاس علیه 

ن گفته شـاذّ اسـت و بـر آن    ای !آیدمی
  . ]قیاس نکنند

  . اي از قیسپدر قبیله: بغیِض
  . کک: بیاضَۀ. سپیدي: بیاض .بیض

ســپید کــردن: یـیض تَب .یِظــاض و اب
ســپید شــدن : یِیظــاضاب] ــت ــد بیضْ ق

  یـاضو اب ،ضیفـاب آن چیـز را  : الشیء
  . ]سفید کردم، آن هم سفید شد

ـ : باض الحرُّ : مـی باضَـت البه  .تداشْ
قَستـري و  . گرما سخت شد[صالُها طَ ن

تازگی سبزي خوردنی از میـان رفـت   
  . )]زرد شد(

ض أبمرد سفید، شمشـیر، نقـره  [ی[ .
ـ و أصلُه بـی . بِیض: ج دلوا مـن  ض، فأب

الیاء ۀ کسرةً لتسلمیقال. الضم : هذا أشد
ـ  یاضاً من کذا، و الیقال أبمنـه ب و . یض

تَجـونَ بقـول   فۀ یقولونه و یحأهل الکو
  :الراجز

  فاضِعها الفَضْیۀٌ فی دررِجا
من أُخْأب ضی إباضِینب ت  

لیس البیت الشاذُّ بحجۀٍ : قال المبرِّد
جعِ علیهعلی األصل المـا قـول   . مو أم

  : الراجز
أکْا و اشْاذا الرِجالُ شَتَو تَدملُه  

رْفأنت أبضُهم سیـاخِبـالَ طَب  
عـلَ الـذي   الیکونَ بمعنَی أفْ فیحتملُ أنْ

نْتَصه مبللمفاضَلَۀ، و انّما هو بمنزلـۀ   ح
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ـ  هو أحسـنُهم وج : قولک رَمهم هـاً، و أکْ
نُهم وسأباً، تُرید حهم أباًجو . هاً و کریم

باالً، فلمـا  یضُّهم سـرْ فأنت مب: کأنّه قال
 تصب مـا بعـده علـی التمییـز    أضافَه انْ

اصل آن با ضمه است و ضمه را بـدل  [
به کسـره کردنـد تـا بـا یـاء سـازگار       

این از فالن چیز سـفیدتر  : گویند. گردد
است، و به ایـن معنـا أبـیض نگوینـد،     
ولی کوفیان چنـین گوینـد و بـه شـعر     

  : راجز برهان آورند
  فراخش مۀجادختـرکی در 
  اباض سپیدتراز خواهر بنی

اصلی  پک بر برابراین بیت : گوید
انـد برهـان   که همگـان آن را پذیرفتـه  

  : ، ولی در این شعر اونیست
 و زمستان سختی به همگان که آنگاه

  شدند دچار بینوایی
ات آشپـزي جامۀتــو بـودي که 

  سپیدتر از همه بود
معناي صـفت   احتمال دارد که أبیض به

آید نباشـد،  تفضیلی که با حرف منْ می
: باشــد اتایـن گفتـه   منزلــۀبلکـه بـه   

ــزرگ ــوروي و ب ــان زاده نک ــت ش . اس

تـو سـپید   : گویی شاعر خواسته بگوید
آنانی از روي جامه، و چون أبـیض را  
به ضمیر افزوده است، پس از آن را از 

دن نصـب داده و سـربالَ   روي تمییز بو
  .]گفته است
به سپیدي نبـرد کـردن بـا    : مبایضَۀ

. فاقَه فی البیاض: بایضَه فباضَه ـِـ. هم
در سـپیدي بـا او بـه    [یبوضه  التَقُلْو 

پرداخـت و بـر او   و همچشـمی  چالش 
  . ]برتر آمد

ضأبسپید مرد: ی . : ج. شمشـیر :
ــیض خــالف : البِیضــانُ مــن النــاس. بِ

مردم سفیدپوسـت، در برابـر   [السودانِ 
  . ]سیاهپوستان

ــانِأب ــیر و آب: یض دو رگ : . ش
  . پستان شتر

یآهنین[خود : ضَۀب[ . :مـرغ خمت .
میـان  : . ]خایه[خُصیۀ : . بیض: ج

و جاي قـوم و شـهر    میانـۀ : . سراي
و هـذا مـدح اذا   . البلَـد  و منه . خُود

فی األمور، و ذَم بالـذُلّ   تفرَّد فصاذا و
این ستایش اسـت بـراي   [ الناصرِ لَّۀِو ق



    صراح اللغۀ/  932
 

کســی کــه در کارهــا یگانــه باشــد، و 
نـدك  نکوهش است اگر با خـواري و ا 

ــان    ــدگان نش ــاران و بازدارن ــودن ی ب
هو : مثَل. تخم شترمرغ: البلَد . ]شود

النعامـۀ  بیضَـۀِ  البلَـد، أي   بیضَۀِأذَلُّ من 
خوارتر از تخـم شـترمرغ   [التی تترکها 

ــا وا     ــترمرغ آن را تنه ــه ش ــت، ک   اس
  . ]کندنهد و رها میمی

آماس دست اسـب  : باض ـِـ. بیض
. خایه نهـادن مـرغ   :. و آماسیدن آن
 ضجاجۀ بائگـذار مـرغ خایـه  [د[ . :

  . سخت شدن گرما
وضیجاجۀ بماکیان بسـیارخایه : د .

  . بیض و بِیض: ج
هو : األصمعی. نام مردي: ابنُ بِیضٍ

األول عقَـرَ ناقَتَـه    نِمرجل کان فی الـزَ 
ۀٍ فسیعلی ثَن  النـاس بها الطریقَ و منع د
او مـردي بـود در   : گویـد [من سلوکها 

شـترش را در  روزگار پیشین که مـاده 
کـوه پـی کـرد و بـا آن راه را      گردنۀ

ــتن در آن راه  ــردم را از رف بســت و م
  .]بازداشت

ــۀ ــان  : مبیضَ ــپیدجامگان، و ایش س

  . نام شهري: بِیضَۀُ. انداصحاب مقَنَّع
  فصل الجیم

ـ  . جـرَض  .جرض خـدوي  : جـرَض ـِـ
جرَض بریِقه  .ناشتا، و فروخوردن خدو

 .]خیو یا آب دهانش را یکبـاره بلعیـد  [
 : بــه مــردن رســیدن] ــرِض جهــو ی

نزدیک است بمیـرد، دارد جـان   : بنَفْسه
  ].کندمی

حالَ الجرِیض : مثَل. غصه: جرِیض
گلـوگیرم  شعر، اندوه بی[دونَ القَرِیضِ 

این را جـوانی  (شد و جانم به در رفت 
از شـعر   گفته است کـه پـدرش وي را  

گفتن بازداشت و چون به بسـتر مـرگ   
افتاد و پدرش علّـت را پرسـید، پسـر    

  .)]چنین گفت و جان بداد
به گلو درجهانیدن خدو و : إجراض
کاري بـه  [أجرَضَه برِیقه . آب کسی را

 سرش آورد کـه آب در گلـویش گیـر   
  . )]او را به اندوه درانداخت(کرد 

ــاض ــزرگ : جِرْی ــخم ب ــکم ض   ش
: األصمعی. کک: جِرْواض .]گُندهشکم[

الذي : ما الجِرْیاض؟ قال: قلت ألعرابِیٍّ
نشـینی  از بیابان: گوید[بطنه کالحیاضِ 
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کـه   آن: جریاض کیست؟ گفت: پرسیدم
جرائض و . ]شکمش مانند آبگیر است

  . کک: ضئجرَ
. افکنـدن ناقــه بچـه : إجهـاض  .جهـض 
هِضجکـذلک للمبالغـۀ   . نع: م هاضجم

  .]شتري که همواره بچه بیفکندماده[
  .افتاده بچۀ: جهِیض و مجهض

 شـدن بـر  چیـره : جهض ـَـ. جهض
ــري   ــیص دیگ ــراي تخل ــی ب : . کس

باز  ]چنگال[رهانیدن صید را از چنگل 
  . و صیاد
رهانیدن: هاضإج . :شتابانیدن .  

  . تیزي: جهوضَۀ و جهاضَۀ
مـرد تنـد و   [تیز و سبک : جاهض

  . ]دلسخت
ـ . ضجی .ضیج برگشـتن از  : جاض ـِـ

: جاض عـن الشـیء  [ متعد بعنْ. چیزي
  . )]از آن چیز برگشت(حاد عنه 

ضنوعی از رفتار: جِی .  ـفجمثال ه
رفتاري با ناز و خرام و با گردنکشـی  [

  . ]به هر سو نگریستن
  فصل الحاء

ــبض .حــبض ــدن: ح آواز زه : . جنبی

 . زندهافتادن تیر پیش اندا: . کمان
ـ [  :. کـم شـدن آب چـاه   : ]حبِض ـِـ

و ال  مـا بـه   . باطل شدن حق کسی
 راكأي ح ،ضهیچ تکان و جنبشی [نَب

  .]ندارد
باطل کردن حق کسـی را : باضإح .
 :   پاك کاویدن چاه کـه در وي هـیچ

  . ناگذرانیدن تیر از نشانه: . آب نماند
حضماف : بج. ]زنپنبـه [کمان نَد :

چوبها که عسـل بـه وي   : . محابِض
  . بیرون کنند

ـ  . حرَض .حرض . بیمـاري : حـرِض ـَـ
 : اش را کـه جامـه  [روان بیمار پـاي

که از عشق و آن: قال أبوعبید. ]بیاالیـد 
ـ  . اندوه گداخته باشـد  حرَضبمعنَـی م .

  . ج=مفـ
گدازانیدن عشق کسی را: راضإح .
 : ـ . پدر فرزند ناخلف شـدن أح رَض

آن مـرد داراي  [ء د ولد سـو ولَ: الرجلُ
  . ]فرزند بدي شد

برآغاالنیدن و گرم کردن : ریضتَح
حرَّضَـه  [صلَتُه بعلَی . کسی را بر چیزي
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  . ]حثَّه و أحماه علیه: علی القتال
ــرْ ــرُضحــ: ض و ح بــالر، [نان أُشْ

ــه     ــاي آن جام ــا برگه ــه ب ــاهی ک گی
  .داناشنان: رَضَۀمح. ]شویند

جهـت  سـوزنده بـه   اشـنان : حرّاض
  قلیــایی کـه از اشــنان گرفتــه  [شـخار  

  پــزي بــه کــار شــود و در صــابونمــی
  . پز، و گچ و آهک]رودمی

  . که در قمار داو او نیایدآن: ضَۀحرْ
رْأحضـعیفان کـه   : ضـان راض و ح

  . حرب نتوانند کرد
رِیضإح :صگل رنگ[فُر گل ع[ .  

برانگیختن بر : ]حض ـُـ[حض  .حضض
  . جنگ
ضِّیضَی. برآغاالنیدن: ضیضتَحا: ح .  

برانگیخته شدن گروهی: تَحاض .  
ــۀ ــرانگیختن : محاضَّ ــدیگر را ب یک

  . برچیزي
  . پستی زمین در دامن کوه: حضیض

: لیرِي و السـه کالده. حضِّی، منسـ
  . سنگ که در دامن کوه افتاده باشد

داروي طلــخ : حضُــض و حضَــض
  . وام حذل گویندکه آن را ع] تلخ[

شتري : . خانه قماش: حفَص .حفض
: ج. خانه بـر وي بـار کننـد    که قماش

فاضأح .  
خم دادن چوب : ]حفَض ـُـ[ض حفْ

  . ]چیزي را[انداختن از دست : . را
ــیضتَح ــدن: ف ــم را پراکن : . تخ

  . انداختن از دست
ـ . حموضَۀ .حمض ترشـی و  : حمض ـُـ

  . کک: ضحم. ترش مزه شدن
الرِئَتی ضرُّ النَفَفالن حامسِ ن، أي م

بـددم اسـت و دهـانی بـدبوي     فالنی [
  . ]دارد

مآنچه طلخ و شورمزه باشد : ضح
الخُلَّۀُ : تقول العرب. ضده: خُلَّۀ. از نبات

خُبمزُ اإلبلِ و الحتُهـا   ضهتازیـان  [فاک
گیاه شیرین نـان شـتر اسـت و    : گویند

و . حمـوض : ج .]شـتر  ةشور میو گیاه
أنـت  : منه قولُهم للرجل اذا جاء متهدداً

درپـی  پـی کـه   آنبـه  [ مضحتَلٌّ فتَمخْ
اي گیاه شیرین خـورده : بترساند گویند

، )ايیعنی سرسام گرفته و دیوانه شده(
  . )]تا خوب شوي(گیاه ترش بخور 

معـن . آرزو آمدن به چیزي: ضَۀح 
 حدیثالزهرِي :اججلنَفْاألُذُنُ مسِ ۀٌ و ل
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 ]پذیرنـد،  یابند و نمیگوشها درنمی

حال آنکه نفس همچنان خواهان شنیدن 
آنچه شنیده است به کـار  (بیشتر است 

آن است که بیشتر  شیفتۀبندد، باز نمی
  .)]بشنود

ــوض مـــ. ح ــض ـُ مشــورگیاه : ح
  . خوردن شتر

ناك شـدن زمـین  حمض: ماضإح .
 :  شور و تـرش شـدن . :]  شـور و

مـزاح  : . خورانیدن سـتور را  ]تـرش 
  . کردن

اندك کردن چیزي: میضتَح .  
ضــوامــۀٌ و ح شــتران : إبــل حامضَ

  . شورگیاه خورنده
مــل ح ــیۀٌإب شــتران باشــنده در : ض

  . حمض
حضمموضعی کـه در وي شـور   : م

  . خورد ستور
منوحــۀَب ــۀ: ضَـ ــوچکی از  قبیلـ   کـ

  . کنانۀبنی
  .دارد گیاهی که گل سرخ: حماض

جـــاي [معـــروف : ضحـــو .حـــوض
. واض و حیاضأح: ج. ]گردآمدن آب

 .ـُـ حوض ساختن: حاض .  
گردآمدن آب: تحواضاس .  
مضحمغـاکی گراگـرد درخـت    : و

ا أُحوض حـولَ  نَأ: و منه قولُهم. ]خرما[
ذلک األمر، أي أدح ورمـن گـرد   [لَـه  و

  . ]آن کار برآیم
ونام جایی: ضَیح .  
ـ  حاضَـت . ض و محیضحی .حیض : ـِـ
ــی ــی ،نمــازيب . نمــازي شــدن زنو ب

ــیض و : ج. نــع: حــائض و حائضَــۀ ح
ضوائح .یباریک: ضَۀح .  

. حیض: ج. ]خون حیض[. ا: حیضَۀ
 : اي که زن در آن پارچه[لَتّه حیض

: ج. کک: محیضَۀ. ]هنگام به خود گیرد
  .محایِض

ـ : تحاضَۀاس ام عـادت  خون که از ای
: یقـال . فزون یا کـم آیـد، و آمـدن آن   

ـ فهی مس. ةُ، مجتُحیضَت المرأَسأُ ۀٌ تحاضَ
آن،  از زهدان آن زن، جـز در هنگـام  [

  . ]خون بیرون آمد
بازماندن از نمـاز در ایـام   : تحیض

ـ تَحیضـی فـی ع  : حدیث. حیض  اهللاِ مِلْ
در علـم  :) به زن فرمـود [(عاً سب ستّاً أو
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شـش یـا هفـت روز از نمـاز      خداوند،
  .]بازایست

یرَةُ حمالس ضاً، و هی شجرةٌ حاضَت
یلُتَس  کالـد سـمره حـیض   [م منها شیء

اي شد، و آن درختی اسـت کـه شـیره   
ــرون خــون ســرخرنگ چــون  از آن بی

  . ]آید
  فصل الخاء 

ــض ــۀخَضْ .خض ــدن آب: خَضَ . جنبانی
  . ل: خُضتَخَضْ

 :ما علیها . اندك پیرایه: خَضاض
 یلمن الح اي آن زن هیچ پیرایـه [شیء

: و خَضاضَـۀُ  رجـل  . ]بر خود ندارد
ـ  : . مرد گـول  جـوهر  [س مـداد و نقْ

  . کک: خضاض. ]نوشتن
  . سفید شبۀمهره و : خَضَض

ضجاي بسـیار آب  : مکان خُضاخ
  . و درخت
نوعی از قطران کـه بـه   : خاضخَضْ

  . شتر درمالند
. آسـانی تـن : خَفَض ـِـ. ضخَفْ .خفض

 ضهـم فـی   . نـع : عیش خـاف   مـن
ــیش  ــوده و  [الع ــدگی آس ــا در زن آنه

و  بینـی . رفـتن نـرم  : . ]برخوردارند
  ضَــۀٌ، أي هــ بینـک لیلـۀ خاف نـۀُ السیرِ ی

و  میان من و تو یک شب راه سـبک [
. ختنـه کـردن دختـر   : . ]است آسان

. خویشتن را ختنه کـردن زن : تفاضاخْ
زنان را ختنـه   زنی که[خاتنَۀ : خافضَۀ

آسـان  : . فرو داشتن آواز: . ]کنـد 
خَفِّــض علیــک القــولَ، و [کــردن کــار 

بانگـت را پـایین   : خَفِّض علیک األمـرَ 
: . ]بیاور، و کار را برخود آسان کـن 
جـرّ و  [جرّ کردن إعـراب را در کلمـه   

خفــض در إعــراب ماننــد کســره دادن 
  . ]است در بِناء

  . ]آمدنپایین [حطاط انْ: خیفاضانْ
به آب و به : خاض ـُـ. ضخَو .خـوض 

به کـاري درشـدن   : . سخن درآمدن
]راتالغَم تها : خُضْتمخود را بـه  (اقْتَح

: . )]دشواریهاي زنـدگی درانـداختم  
جنبانیــدن شمشــیر در جــایی کــه زده 

سیفَه فـی   رَّكح: خاضَه بالسیف. باشد
ــ ــوض فــی دمــه، شــدد . روبالمضْ خَ

ــۀ  ــون او  [للمبالغ ــیرش را در خ شمش
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  . شراب آمیختن: . ]بسیار جنبانید
آب کـه  : . جاي درشدن: مخاضَۀ

: ج. از وي پیاده و سوار تواند گذشـت 
  . مخاض و مخاوِض

  . به آب درآوردن ستور را: إخاضَۀ
کبچه یا چیزي که شـراب  : وضمخْ

ماننـد مجـدح   [را بدان زنند تا آمیـزد  
ــه( ــم زدن  ) چمچـ ــه هـ ــراي بـ آرد بـ

  . ]شده الک
سخن پیوستن گروهی بـا  : تَخاوض

ــم  ــدیث و   [ه ــی الح ــوم ف ــاض الق خ
قوم در سـخن   :تَفاوضوا فیه: تَخاوضوا

  . ]به هم در پیوستند و رایزنی کردند
  فصل الدال

ـ  . دحـض  .دحض لغزیـدن  : دحـض ـَـ
دحضَـت  . در گشـتن آفتـاب  : . پاي

ـ  الس عن کَبِد الشمسخورشـید از  [ ماء
و  مکـان  . ]آسمان درگذشـت  انۀمی

حدجاي لغزان: ض.  
ــوض حــت : د ــدن حج ــل ش . باط

م: حاضإد.  
  . لغزانیدن :إدحاض

  .نام جایی: رُضدح .دحرض

حرُضانِد :حو د یعسو همـا  و ،رُض
ـ ماءانِ ثُنِّیا بلَ ـ فْ ظ أحهما، کمـا یقـال   د

لفـظ   پایـۀ  بـر نام دو آب کـه  [قَمرانِ 
  .]اندیه شدهیکی از آن دو تثن

  فصل الراء
. روده: . رسـن پـاالن  : ربض .ربض
 : ــهر ــرد ش ــوار گ ــاه : . دی خوابگ

تُـه و کـلّ مـا    امرأَ: الرجلِ . گوسفند
و نحوه ي الیه من بوِأْی زن او و هر [یت

بـا آسـودگی و آرامـش بـه      آنچه مرد
 .]سوي آن گراید، از خانه و ماننـد آن 

 :    قوت کـه بسـنده و رسـنده باشـد .
نْ: ثَلمک م ـماراً، أي   و انْ كکانَ س

ن تَلُمنک أهک و مموِي الیـه  أْک وخَد
ــرِین و انْ و هــذا کقــولهم. کــانوا مقص :

ـ   ک منـک و انْ فُأنْ کـانَ أج عاز آن [د
توست خوراك تو، هرچند شـیر آبکـی   
باشد، یعنی خانواده و خـدمتکارانت و  

کنی هرکه براي آسایش بدان روي می
در کار کوتـاهی  ست، هرچند از آن تو

ات از بینـی : مانند اینکه گوینـد . کنند
  . ]توست، هر چند بریده باشد

بچیزي میانۀ: ضر.  
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  . چیزي ]هاي هکران[کرانهاي : ربض
به زانو درآمـدن  : ربض ـِـ. ربوض

گوسفند و گاو و اسـب و سـگ، مثـل    
رُباإلبل و ج ـ الطَ ومِثُوك ماننـد بـه   [ر ی

شـتر و سـینه بـر زمـین      زانو نشسـتن 
قـار از  بازمانـدن قُچ : . ]نهادن پرنده

  . گشنی
ــاضإر ــتور : ب ــدن س : . خوابانی

  . سخت شدن گرماي آفتاب
مــرابِض الغَــنَمِ کمعــاطنِ اإلبــل    

ــون  [ ــفندان، همچــ ــاي گوســ آغلهــ
: بِضواحدها مـرْ . ]خوابگاههاي شتران

   .یکی
گوســـفندان بـــه آغـــل : ربِـــیض

  . گردآورده با شبانان
ــوض بــجرة ر ــزرگ : ش ــت ب درخ

زنجیـر  [مۀ ضَـخْ : سلسـلۀٌ  . درشـت 
  . ]درشت

وي انداختـۀ  : فالن ما تقوم رابِضُتُه
یعنـی در   ،وي نخیـزد  ةکـرد  چشم یا به

کردگـی  این لفظ در چشـم . حال بمیرد
کـه را او بـه   هر[بیشتر مستعمل اسـت  
  . ]جا بمیرد تیر یا به چشم بزند در

یوــۀر ــون و ح : بِضَ ــرد زب ــرم . قی
لُـو  تَخْ بقیۀ حملَـۀِ الحجـۀِ، ال   :الرابِضَۀ

ــنهم األرض ــدیث   . م ــی الح ــو ف و ه
بردارندگان برهان که زمـین   ةبازماند[

 :از این حـدیث . مانداز آنان خالی نمی
رابضۀ فرشـتگانی هسـتند کـه همـراه     

به زمین فرو فرستاده شدند تـا   )ع(آدم
  . ]گمراهان را راهنمایی کنند

ـ  .رحض حـ   .ضر شسـتن  : رحـض ـَـ
ثوب رحـیض  . دست و جامه و جز آن

  .نع: حوضو مرْ
جـاي  : . کـوب جامـه : حـاض مرْ

  . دست و روي شستن
عرق که در پی تـب آیـد   : رحضاء

دار بیمــار تــب: قــد رحــض المحمــوم[
  . ]خوي کرد

  . کردهخوي: حوضمرْ
ریـزه  کوفتن و : رض ـُـ. رض .رضض

  . نهند بکوبند و ترکه  خرما: . کردن
  . حبوب کوفته: ضُوضرضیض و مرْ

ریزه که زیـر پـاي   سنگ: راضرضْ
شـده بـه   زمـین کوفتـه  : . کوفته شود

  . سنگها
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و کـلّ  . هـاي چیـزي  ریزه: رضاض
و الحجـارةُ  . تَهرَضْشیء کسرتَه فقد رضْ

ـ  ـ  تَرَضْـ ه األرضِ، أي رَض علــی وجـ
هرچـــه آن را خـــرد کنـــی [تَتَکَســر  

آن سنگ بـر روي  . ايزش کردهریزری
  . ]دوشمیو خرد شکند  میزمین 

. زن بسیارگوشـت : راضَـۀ ة رضْامرأَ
  . کک: راضراض و بعیر رضْرجل رضْ

ضــارِضــلٌ ر ــه چــرا : إب شــتران ب
  . گذاشته
ــده شــدن شــیر: ضــاضإر  . بری

: أرض الرجـلُ [گـران شـدن   و آهسته 
  . ]ثَقُلَ و أبطَأَ
ردآب جداشـده  شیر بریده ز: مرِضَّۀ

  . از وي
ماندن : رفَض ـُِـ. ض و رفَضرفْ .رفض

  . به چرا گذاشتن ستور: . چیزي را
ــیض و مرْ ــوضرفـ ــروك : فُـ متـ

  . ]وانهاده[
گروهی که رهبـر خـود را   : روافض

ــد و بازگشــتند از وي : أصــمعی .ماندن
کهم زید بـن علـی بـن    سموا بذلک لتَرْ

ه چنــین نامیــد: گویــد[) رض(الحسـین 

پس از پیمان بستن (شدند زیرا زید را 
ــردنش  ــی ک ــراي همراه ــا او ب ــا ) ب ره

  .جماعتی از شیعیان: . ]کردند
بـه چـرا شـدن سـتور بـا      : رفُوض

ـ   . راعی : ج. نـع : ضإبـل رافضَـۀٌ و رفْ
فاضأر .  

فَضرَقٌ: نَعام ررْ. فۀ فی القب   مـن
ــل : مــاء ــده[قلی در . شــترمرغان پراکن

  . ]ده استمشک اندکی آب مان
  . هیزم ریزه: رفاض الحطَب
: األرضِ . فـرَقُهم : رفُوض الناس

زمینـی کـه   [کان حمی  ما تُرِك بعد أنْ
و دیگـر از  (پس از نگهداري رها شود 

متفـرِّقٌ  : کَلَـإٍ من  . )]آن کسی نباشد
بعضُه من بعضٍعیِب گیاهان پراکنده[ د[ .  

ي را که چیـز آن: رجل قُبضَۀٌ رفَضَۀٌ
راعٍ . ]کنـد رها مـی [ماند گیرد و میمی
 :آرد سـتور را و بـاز   که گرد مـی آن
پریشـان   ]چون به جاي دلخواه رسـید [

  . گذاردمی
ــرْ ــتن آب در  : فیضتَ ــاقی گذاش ب

  . مشک
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ضاضاربرشاشیده شدن سرشک : ف
ــدمع، أي [ ــض ال ــش ارفَ ــک : تَرَشَّ اش

  . ]پاشیده شد
ریشـان  هرچه شاشـیده و پ : فَضمرْ
  . شود

جایهـاي پریشـان   : مرافیض الوادي
  . شدن سیل در وي

  . راههاي پریشان: رِفاض
قومی که رفـوض زمـین را   : رفّاضَۀ

  . چرانندمی
ــض ــ .رک ـ . ضرکْ ــ ــض ـُ ــاي : رکَ پ

 کُضأُر«هآی. اسب تاختن: . جنبانیدن
ــکبِرِجکْ: حــدیث. »لضَــۀٌ مــن هــی ر

: رُالطـائ  رکَـض . عۀٌ منهالشیطان، أي دفْ
ــ رَّكحــ یــرانجِناح ــه . ه فــی الطَی رکَضَ

رمحـه  : لـه و الیقـال  ضربه برِج: البعیرُ
. »)یا آرام بـدو (با پایت تند راه برو «[

ــیطان   ــود از ش ــی ب ــده . آن جنبش پرن
شـتر  . بالهایش را در پـرواز تکـان داد  

ــه او لگــد زد ــح  . ب مــا، ر ــه ایــن معن ب
  . ]نگویند
چه در شـکم  بزرگ شدن ب: کاضإر

. کـک : تکاضإر. مادیان و لگدزدن آن

 :اضطراب کردن کسی در کاري .  
  . اسب دوانیدن با یکدیگر: مراکَضَۀ
دوانیدن اسبان را به سـوي  : تَراکُض

اسبانشـان  [لَهم تَراکَضُوا الیه خَی. چیزي
  . ]را به سویش تاخت زدند

دو بـازوي  : سکَضَتانِ فـی القَـو  مرْ
  . کمان

ــو  ــوس رکُ ــهمِ  : ضق ــریعۀُ الس س
  . ]تیر پرتاب کند تند و تیز کمانی که[

جـایی کـه   [مجمـه  : تَکَض الماءمرْ
  . ]آید، تاالب آب بسیار گرد

تـافتن  سخت: رمض ـَـ. رمض .رمـض 
: . گرماي آفتاب بر ریگ و جـز آن 

بـه گرمـا چریـدن    : . سوختن قدمها
نـاك   گوسفند و سوختن درون و علـت 

   .شدن وي از آن
أرمر ضزمـــین تفســـیده: ضـــاء .

ــدیث ــ: ح ــالةُ األوابِ ــت ص ینَ اذا رمضَ
 ی، أي اذا وــح ــن الضُ ــالُ م ــدالفص ج 

ضاء، یعنـی  الشمسِ من الرَم الفَصیلُ حرَّ
ــحی تلــک الســاعۀَ  نمــاز [صــالةُ الضُ

) به سـوي خداونـد  (کنندگان  بازگشت
ــه از    ــین تافت ــه زم ــت ک ــامی اس هنگ
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شـتران را  گرماي خورشـید پـاي بچـه   
بیازارد، یعنی نماز نیمـروز آن هنگـام   

  . ]است
سوزانیدن ریـگ و زمـین   : ماضإر

  . پاي را
  . صید کردن وقت گرمگاه: ترمض

مضر . ضمبا پوسـت پخـتن   : ـِـر
کفانیده در مغـاکی بـر    گوسفند را شکم

هاي تفسـیده، و آن نـوعی از   سنگریزه
ــت  ــانی اس ــرْ. بری ضمــاي آن: م . ج

  . گوشت بر آن شکل پخته :موضمرْ
کــارد [: ل رَة رمــیض و نَصــشَـفْ 

و هرچه تیـز باشـد   . تیز ]پهن و پیکان
  . آن را رمیض خوانند

ـ : یقال: السکیتابن مُضُـه،  تُه أررمضْ
ته دقَقْ ثم نِلَسیأم نِیاذا جعلتَه بین حجرَ

ــرِقَّ  یــان دو  [ل ــه آن را می ــامی ک هنگ
ن بکوبی تـا  سنگ نرم بگذاري و بر آ

  . ]نازك شود
ماضارجهـت  اندوهگین شدن به: ت
بـرایش  [ت لـه  حزِنْ: ت لهتَمضْار. کسی

. تباه شدن جگـر : . ]اندوهگین شدم
 :تافته کردن کسی را دل .  

رمضـانات و  : ج. معـروف : رمضان
ضاءأرـ    : یقال. م ـا نَقَلـوا أسانّهـم لم ماء

ــن اللُ ــهور ع ــالشُ ــۀِ ۀِغَ ــم القدیم وها س
باألزنَۀ التی وقعتـ   م هـذا   قَفیهـا، فوافَ

الشهر أیام رمض الحـرِّ فسـمی بـذلک    
چون نـام ماههـاي سـال را از    : گویند[

زبان کهن برگرداندند، هر کـدام را بـه   
همان زمانی نامیدند که در آن هنگـام  

گرفـت، و   از سال نامگذاري قرار مـی 
این ماه که با روزهـاي تـابش سـخت    

هماهنـگ شـده بـود رمضـان      خورشید
  . ]نامیده شد

ــۀرو .روض ــزار: ضَ ض و رو: ج. مرغ
  . رِیاض
ومشـک آب نیم: ضر .وآن : ضَـۀ ر

: ج. ه تک حوض را فراز گیردمقدار ک
  .رِیاض

ریاضت : راض ـُـ. رِیاض و رِیاضَۀ
ناقۀ مروضَۀٌ و فرس . دادن و رام کردن

. رام کـرده  ]شتر و اسـب ماده[: مروض
اررام شدن: یاضت .  

. ریاضت دادن بـه مبالغـه  : ویضتَرْ
 :مرغزار کردن زمین را .  
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ــض  ــدهرام[رائ رواض و : ج. ]کنن
  . راضَۀٌ

ــضینخســت در ریاضــت : ناقــۀ ر
: وض و عسـیرٌ و قَضـیب  ناقۀ عرُ. آمده
و . و کـذلک غـالم   . نـث = مذ. کک

ــ یو أصــلُه ر ــاء ــواو ی ــت ال وِض، فقلب
أُدمتکودك بازیگوش[ غ[ .  

: . مرغـزار شـدن جـاي   : إراضَۀ
  .سیراب شدن وادي و حوض

ســیراب شــدن جــاي و : تراضَــۀاس
  . فراخ شدن و خوش شدن آن

نرمی کردن با یکدیگر در : مراوضَۀ
. صلَتُه بعلَی. کاري تا او را در کار کشد

فالنـی بـا او راه   [فالن یراوِضُـه علیـه   
را بـه  کنـد تـا او   مـی  یآید و نرممی

  . ]خواهد بکشاندکاري که می
  فصل الشین

شتر نـر  [م خْضَ: واضجمل شرْ .شرض
  . شَراویِض: ج. ]درشت و ستبر

  فصل العین
متاع و رخـت  : . پهنا: ضعرْ .عرض

ــد  ــیم باش ــز زر و س ــه ج : ج. و هرچ
ــرُوض ع . :ــه . روي کــوه و یشــبه ب

الجالعظیم و یقالی هو الّا  ما: ش  من
نیست مگر سپاهی گـران از  [راض األع

: . ابـر گرداگـرد افـق   : . ]لشکرها
. پیدا شـدن : عرَض ـِـ. . ملخ بسیار
عرَض علیه الشـیء، و  . ظَهرَ: عرَض له

له الشیء رَضأظْ: عه الیههرَه له و أبرز .
کـافرینَ  مئـذ للْ ونا جهنَّم یو عرَضْ«هآی

ناهـا حتّـی   زرَأي أب: قال الفراء. »ضاًعرْ
آن . برایش نمایان شد[الیها الکُفّار  ظَرَنَ

و در «. چیز را بـرایش نمایـان سـاخت   
ــافران   ــراي ک ــان روزي دوزخ را ب چن

: گویــد. »ســازیمنمایــان مــی اآشــکار
داریـم تـا   یعنی آن را چنـان پیـدا مـی   

. پیش آمـدن : . ]کافران بدان بنگرند
خـود را  [ تانِ جیـدتانِ غَلُ ،ـَـِ لهت عرَِضْ

الفعـل و مکسـور در    عین. به او نمودم
. ]ماضـی و مضــارع هــر دو نیکوســت 

و : یعقـوب . ضُـک لفـالنٍ  رُمـا یع : یقال
غـول بـر او   [ما یعرِّضُک لفالن : التقل

. فالنـی از کنـارم گذشـت   . نمایان شد
چرا خودت . ولی خود را نشانش ندادم

دهـی؟ یعقـوب    را به فالنی نشـان مـی  
ــد ــا ر: گوی ــن معن ــل ای ــاب تفعی ا در ب
در عوض حقّ کسی چیزي : . ]مگـو 
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بـه  [باً مکانَ حقِّـه  ت له ثَوعرَضْ. دادن
: . ]اي بـه او دادم  جاي حقـش جامـه  

: عرَضَـت الناقـۀُ  . رسیدن آفتی به ستور
شکسـتگی و آسـیبی بـه    [أصابها آفـۀٌ  

عرضــه کــردن : . ]شــتر رســیدمــاده
: مثَـل . فـروختن  چیزي را بر کسـی بـه  

تَرَي شْب جید یو هو ثَو. سابِرِيض عرْ
ــرْ ل عــالَغُ فیــه  ضٍ و البــأو  جامــۀ[یب

اي که تا به بـازار آیـد   جامه ،شاپوري
اش آنکـه در خـوبی  فروخته شود، بـی 

پیش داشتن نامه و : . ]سخنی گویند
عرضه داشتن سـخن و جـز   : . نبشته

عرضـت  . عرض دادن لشکر را: . آن
ـ : عینِض الد عرْالجنْ أمتَهم علیـک و  رَر

. ]از سپاه سـان دیـدم  [نظرت ما حالُهم 
پـیش  : . ساالر لشکر: دعارِض الجنْ

ض عرَضَـه عـارِ  . آمدن ناخوشی و تب
الً تُهم علی السـیف قَـتْ  ضْرَع. من الحمی

. ]آنها را بـا شمشـیر کشـتم   . تب کرد[
 :علی . بر پهنا نهادن ودـُِـ الع رَضع

چـوب را  [السیف علی فَخـذه  اإلناء و 
، و )تا آن را بپوشـاند (بر سر آوند نهاد 

به مکـه  : . ]شمشیر را بر رانش نهاد
ـ . و مدینه رفتن الرجـلُ اذا أتَـی   رَع ض

العرُوض، و هی مکَّـۀُ و المدینـۀُ و مـا    
عبـد یغُـوثَ بـنُ    [ قال الشاعر. حولَهما

قاصٍ الحارِثیو[ :  
  ت فَبلِّغَنْفَیا راکبا إما عرَضْ

  رانَ ألّا تَالقیانَج نَداماي منْ
بـۀ،  أراد فیـا راکبـاه للنُد  : قال أبوعبیدة

یا أسـفَی  «هفحذف الهاء کقوله تعالی، آی
ــفوسبــاً، . »علــی ییــا راک و الیجــوز
و . بالنداء راکباً بعینه صدبالتنوین، ألنّه قَ

 صـد قْتقولَ یا رجالً اذا لم تَ انّما جاز أنْ
دنْرجالً بعینه، و أرواحداً مم له هذا  ت

االسیـا    فإنْ. م رجالً بعینه قلـت نادیت
  ألنّـه ی ،ـ تَرجلُ، کما تقول یا زیـد رَّعف 

ــبحــرف النــداء و القَ آن مــرد بــه [د ص
عروض رفت، یعنی به مکه و مدینه و 

  : شاعر گوید. گرداگرد آنها
اي مسافر، چون مدینه رفتی و 

  ه، ز نجرانمکّ
هـمنشینان مـرا بـرگو کـه 

  دیـداري نـباشـد
خواهد سوار و مسـافر را  می: ابوعبیده

منادا گیرد، پس راکباه گفته و هـاء آن  
: خته است مانند سـخن خداونـد  ارا اند
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در اینجـا روا  . »اي دریغ بـر یوسـف  «
نیست که کلمـه را بـا تنـوین بگویـد،     
. زیــرا خــود مســافر را نــدا داده اســت

بـري،  امی که تنوین بـه کـار مـی   هنگ
اي، بلکـــه خــود منـــادا را نخواســـته 

ــتۀ ــه   خواس ــر کســی اســت ک ــو ه   ت
اگـر  . توانسته مناداي تو قرار گیردمی

ــی  ــادا را بخــواهی، ب ــود من ــوین  خ   تن
گویی، زیرا در این هنگام منـادا بـا   می

ــدا و   ــرف ن ــتۀح ــه   خواس ــو معرف   ت
نشان کـردن بـر سـرین    : . ]شودمی

  .ستور
عفروختنـی   ةاي که بردجامه: رَضم

  . را بدان عرضه کنند
پــر و آن را گــز تیــر بــی: راضمعــ
ـ  . عرَض و عراضَۀ. خوانند : عـرُض ـُـ

. مثـال صـغُرَ ـُــ صـغَراً    . پهناور شدن
ض یفـالن عـرِ  . نـع : عرِیض و عراض

  . ]است فالنی[توانگر : البِطانِ
جهـت   یکسـاله بـه   بزغالـۀ : عرِیض

: ج. و حرکـت آمـده  گشنی در بانـگ  
  . ضانضانٌ و عرْعرْ

هرچـه  : . بیماري و گزند: عرَض

. راضأع: ج. قائم به چیزي دیگر باشد
 :الـدنیا  : یقـال . مال دنیا  ـ رٌ، حاض

ـرُّ و الفـاجِرُ    کُلُأْیچـو آمـاده   [منها الب
کاالســت دنیــا کــزان، همــه برخورنــد 

قـد فاتَـه   . لشـکر : . ]ان و بدانونیک
و حجـرُ  عـرَضٍ  ابه سـهم  أص. العرَض
تیـر یـا سـنگ    : ، علی االضـافۀ عرَضٍ

که به دیگري انداخته باشند  ]نابیوسان[
  . و بر وي آید

قصـد بـه هـوا و    بـی : تُها عرَضاًعلِّقْ
  .عشق او درآویخته شدم

روي گردانیدن از چیـزي : راضإع .
 : پهنــا و دراز رفــتن . : پهنــاور

:  .خصی کردن بزغالـه را : . کردن
ــن زادن زن بچــۀ ــدا : . دراز و په پی
هرتُه أظْ: رَضت الشیء فأععرَضْ. شدن
تُه فأکَب، و هو مـن  کَبب: کما یقال. فظَهرَ

آن چیز را آشـکار سـاختم، آن   [النوادر 
بـه رو  : چنانکه گوینـد . هم آشکار شد

: . ]انداختمش، آن هـم بـه رو افتـاد   
ــویی  ــت دادن نیک ــک [دس ــرَض ل أع

نیکـویی بـه تـو روي    (أمکَنَک : الخیرُ
ــو و  : . )]آورد ــتادن آه ــت ایس راس

ــداختن را ــکاري تیران ــال .ش ــأْ :یق  طَ
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عمئْرِضاً حیثُ شت :ضَع رِجک حیث لَی
ت و الئْش    کنـک  تُبـالِ شـیئاً و قـد أم

ن تدانَ مماس: و إدانَ فالنٌ معرِضاً. ذلک
بالِ ماأمـۀ     کَنه و لم ییکـون مـن التَبِع
هرجا که خواهی پا بنه، از هـیچ چیـز   [

فالنـی  . پروا مکن، فرصت فراهم آمده
آنکـه  از هرکه توانست وام گرفت، بی

  . ]پرواي پیامدهاي آن را داشته باشد
راضاعپهنا ایستادن چیـزي و   بر: ت

سرکشـی  : . حائل شدن پیش چیزي
شتر  بر: . وقت کشیدن کردن اسب به

کسی آمدن  پیش: . توسن سوار شدن
أقبـلَ  : مٍهض له بسرَتَاع. قصد وي را به

بـه او روي آورد  [به قبلَه فرَماه و قتلَه 
ــه تیــر زد و     ــت و ب ــر او بس و راه ب

عــرض دادن لشــکریان : . ]کشــتش
ــود را ــارِ . خ ــرَض الع ــع د و ض الجنْ

از جنگـی  رئـیس نیروهـاي   [تَرَضَهم اع
ترضــت و اع. ]لشــکریانش ســان دیــد

بـاً  ضِ راکاذا کنت وقت العرْ: علی الدابۀ
ــدم[ از : . ]ســواره از ســپاه ســان دی

: . هاي ماه آغاز کردن کاري رامیانه
  . غیبت و عیب کردن در کسی

ــراض ــۀ و ع دور شــدن از : معارضَ
مکافـات کـردن   : . کسی و برگشـتن 

مقابلـه کـردن   : . بدانچه دیگري کند
به کرانها و نـواحی  : . کتاب با کتاب

پیشاپیش آمدن به کسـی در  : . شدن
پیش آوردن ناقه را به فحل از : . راه

ــ. جهــت گشــنی الفَح ــۀ ضــرب لُ الناقَ
شــتر  شـتر نــر را سـوي مـاده   [عراضـاً  

شتر خواسـت بـا او   آوردند تا اگر ماده
شـتر  و این از نژادگی مـاده (جفت شود 

  . )]است
. پهناي سرین ستور داغ بر: عراض
ــرٌ ذو  ــراضٍبعی ــ :ع ــجرَ یع ارِض الش

ــو ــه ذاالشُ ــار [ك بِفی شــتري کــه از کن
گذرد و بـا دهـانش   درختان خاردار می

  . ]خورداز خار آنها می
ــ  بــه : نَۀٌ، و النــونُ زائــدةٌناقـۀ عرَضْ

شـی  هـو یم . رویهیک ةروندنشاط راه
یۀً مشَی مشْ: ضَنَیشی العرْضَنَۀَ و یمالعرْ

نظـرت  . طهی، مـن نَشـا  فی شَقٍّ فیها بغْ
 ]بـه سـویش  [: ضَنَیو العرْ العرْضَنَۀَ الیه

یقـال فـی   . نگریستم بـه دنبـال چشـم   
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بت النـونُ  ضنٌ، تَثْعرَی: ضَنَیغیر العرْصت

ذَف الیاء ألنّهـا غیـرُ   حقۀٌ، و تُحألنّها ملْ
ماند زیـرا  نون بر جاي خود می[ملحقۀٍ 

افتـد زیـرا غیـر    الحاقی است و یاء می
  . ]الحاقی است
ــارِض ــق  : ع ــده در اف ــر پراکن . اب

طـرٌ  ، أي مم»طرُنـا هذا عـارِض مم «هآی
یکونَ صـفۀً   لَنا، ألنّه معرفۀٌ الیجوز أنْ

و العرب انّما تفعـلُ  . لعارضٍ و هو نکرةٌ
ـ    ـ مثلَ هـذا فـی األس تَقَّۀِ مـن  ماء المشْ

: تقولَ و الیجوز أنْ. عالِ دونَ غیرهااألفْ
ـ . هذا رجلٌ غُالمنا رابِـی بعـد   ال أعو ق

یصـومه، و رب   رب صائمه لـنْ : رِالفطْ
فجعلَـه نعتـاً للنکـرةِ و    . یقُومه قائمه لنْ

ایـن ابـري اسـت    «[أضافَه الی المعرفۀ 
، یعنی بارنده براي و بـه  »ما بارنده بر

سود ما، زیرا ممطر بـه ضـمیر اضـافه    
گشته و جایز نیست کـه   هشده و معرف

کـه نکـره    شـود  رضعـا صفت بـراي  
تازیــان گــاه تنهــا در اســمهاي  .اســت

. کنندگونه عمل میمشتق از افعال این
ایـن  : بنابراین جایز نیست کـه بگـویی  

تـازي  . مردي است که مـزدور ماسـت  

باشی پـس از جشـن بازگشـایی    بیابان
دار چـه بسـیار روزه  : روزه چنین گفته

نگیـرد،   را اشکه روزه) ماه روزه(آن 
که شـبش   دار آنزندهشبو چه بسیار 

در این نمونه نیـز اسـم   . را زنده ندارد
مشتق از فعل را به معرفه اضافه کـرده  

: . ]و آن را صفت نکره ساخته اسـت 
ــردم کرانــۀ ــف . رخســار م ــالن خفی ف

کــه [ســبک مــوي و روي : نِالعارِضَــی
امرأةٌ . ]پشت باشد هایش کمموي گونه

الفَـم، و هـی   ضِ رْنقیۀُ ع: ضِنَقیۀُ العارِ
ـ    الثَنایـا مـن األس زنـی کـه   [نان مابعد

: . ]هاي دهانش پـاکیزه باشـد   گوشه
  . عطا: . ملخ بسیار: . کوه

ــۀ ــت: عارِضَ ــاالر: . حاج : . ب
چـوبی کـه در   [بان در دو طبقـه  پشتی

. عوارِض: ج. ]پس در دولنگه گذارنـد 
 :  و یقولـون . ناقه کـه او را بکشـند :

ــ بنــوفالنٍ ال کُلوأْیــوارِض ــا الع  ال: نَ الّ
ــیبها، ینْ صی ــن داء ــا م ــلَ الّ ــرونَ اإلب ح

ـ   . یعیبونَهم بذلک أ: مو یقـال فـی اللَح 
بِیطٌ هذا أمبِیطُ الّـذي     ععارِضَـۀٌ؟ فـالع
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فـالن قـوم   : گویند[حرُ من غیر علَّۀٍ ینْ

جز گوشت شتران بیمار رو بـه مـرگ   
خورند، که بـا ایـن گفتـه آنـان را     نمی

گوشـتی کـه    ةدربار. کنندش میسرزن
عبیط است یـا  : پیشکش آورند گویند

عارضه؟ و عبیط گوشت شتر سـالم را  
  . ]گویند

وارِضکـه    : ع کوهی در دیـار طَـی
  . گور حاتم بر آنجاست

تَعتَص کنایـت   بـه : ریحریض، خالف
ــتن ــخن گف ــالم . س ــاء و ال ــد بالب . متع

قلـت قـوالً و   : ت بِفالنٍ و لفـالن عرَّضْ
یهأنت تَعفی الکالم، . ن عارِیضو منه الم

رِو هی التَوثَل. ۀُ بالشیء عن الشیءیم :
دوحۀً عن الکَذبِ، انّ فی المعارِیضِ لَمنْ

توان رست از زیر بار دروغ، [أي سعۀً 
: . ]به سربسته گفتن سخن در سـخن 

ـ . پیش آوردن کسی را بر کاري عرَّض 
هـو  . لـه  رَّض هـو عتَفالنٌ فالناً لکذا، فَ

رِّیضللنـاس بالشَـرِّ  : رجل ع تعرِّضم .
 کتب مثَبجاً و لـم یبـینْ  : بتعرَّض الکا

کـار آورد، او   را بر سر فالن اوفالنی [
هم آن کـار را خواسـت و بـدان روي    

او مردي است کـه بـراي مـردم    . آورد
نویسنده گنـگ و  . آوردبدي پیش می
گوشـت  : معـرَّض م لَح. ]ناخوانا نوشت

پهنـاور  : . کـک : معـرَّص . جوشنیم
  . کردن چیزي را

  .چارپایان: معرَّض
. آورد از طعام و جز آنراه: عراضَۀ

کالکُبــار . پهنــاور: راض کــالعرِیضعــال
ــر ــوس . للکبی ــۀ : ق ــا[عرِیضَ  نکم
  . ]پهناور

کژ : . پیش آمدن کسی را: تعرُّض
بر  چپ و راست رفتن ستور: . شدن

  . کوه از دشواري
ناقـه کـه ریاضـت نیافتـه     : عرُوض

جـزء آخـر مصــراع اول از   : . باشـد 
أعارِیض، و هـو جمـع علـی    : ج. شعر

ــع إعــ   ــه جم ــاسٍ کأنّ رِیض، و غیرقی
أعارِض . :نـث . میزان شعر . : راه
نام مکه و مدینه و نـواحی  : . در کوه

 شــتر کــه خــار خــورد از بــی: . آن
عرفت ذلک فی . نمعنی سخ: . علفی

آن [نـاه  واه و معفی فَح: کالمهعرُوضِ 
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. ]را از درون و معناي سخنش دریافتم
 :چیزي و جایی که پیش آیـد   کرانۀ

  .حاجت: . کسی را
نظرَ الیـه  . کرانه از هر سوي: ضعرْ

فـالن فـی   . وجهه حِبصفْ: ههِوجبعرْضِ 
عرْضِ هو من . نَهمفیما بی: الناس عرْضِ

. جِضَۀٌ للـزَو فالنۀ عرْ. من العامۀ: لناسا
ۀ علیهاقَ: رضَۀٌ للحجارةناقۀ عفـالن  . وِی
 علـی السـفر  : فارٍأس قوي .   هـذا

ضَۀُ فالن عرْ. همه: البعیرِ السفرُ و الحجرُ
رِنٌ له و قـوي  مقْ: ضَۀٌ لذلکذلک و عرْ

ــ. علیــه رِبون النــاس عــن خرجــوا یضْ
ـ : و عـرُضٍ عرْضٍ  ن شَـقٍّ و ناحیـۀ   ع
. از نیمرخ بـه او نگریسـت  [تَّفَقَ اکیفما 

 ةاو از تـود . فالنی در میان مردم است
زن توانایی و آمادگی  فالن. مردم است

شتر توانـا   ماده. پیوند زناشویی را دارد
فالنـی سـفر   . سـنگ ) رفـتن روي (بر 

همت ایـن  . برایش آسان و سبک است
ــر روي(شــتر ســفر اســت و  ) رفــتن ب

. فالنی بر آن توانا و چیره است. سنگ
بیرون آمدند و مـردم را از یـک سـو    

آنکـه پـرواي کسـی را     زدنـد، بـی  می

ــند ــته باش ــ. ]داش ــه  رِباضْ ــرْض ب ع
طبر پهناي دیوار ]آن را بزن[: الحائ.  
هـو  . لقاءك عرْضَتی .همت: ضَۀعرْ
 ال: للناس قَعجعلتُـه . ونَ فیهیزَالون ی 

علوا تَج و ال«هآی. تُه لهصبنَ: لکذا عرْضَۀً
و هو له . باً، أي نَص»کممانضَۀً لأَیاهللاَ عرْ
 :ْرله . نٌ لهق  ـ صرَیع   بهـا النـاس :

ــۀٌ ــی المصــارعۀ  حیل ــدار [ف ــتم دی هم
اش سـخن  دربارههمواره مردم . توست

آمـاج فـالن   . گویند و دشنامش دهنـد 
ــردمش  ــز ک ــاج   و«. چی ــداي را آم خ

او همتـاي وي  . »ن نکنیـد سوگندهایتا
او در کشتی گرفتن فن و بنـدي  . است
با آن بـر زمـین   را داند که دیگران می
  . ]افکندمی

فیهمـا  : ضـیۀٌ رْضی و ناقۀ عبعیر عرْ
کـه در رفـتن سرکشـی کننـد     [صعوبۀٌ 

  . ]اندچون هنوز رام نشده
عرضه کـردن خواسـتن  : تعراضاس .

ــ  ســالن ی ــاستَعف ــ: رِض الن و . تُلُهمیقْ
تعرضْاسأُع ن أقْتی مطبن أدـ لَ و م رَب .
اسلْ: تَعرِضِ العربـئْ  سن شمـنهم  م ت

کشد فالنی مردم را می[عن کذا و کذا 
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). کندو مسلمان و غیرمسلمان هم نمی(

کس آورد و هربه هرکس که روي می
از هـر  . بخشـیدم کرد مـی که پشت می

پرس از خواهی بکدام از تازیان که می
  . ]فالن چیز و فالن چیز

ــرْ ــوش و   : ضع ــدام، خ ــوي ان ب
ـ فالن طَیـب العـرْ  . ناخوش تنُ ضِ و منْ

بدبوي ) یا(فالنی خوشبوي و [ض العرْ
فی صـفۀ اهـل   . اندام مردم: . ]است
انّما هو عرَقٌ یسیلُ مـن  : حدیث ،الجنّۀ

هم أعـــهم، أي أجســـادةدربـــار[راض 
اي خوي گونه تنها: ویژگیهاي بهشتیان

: . ]تــراودخوشــبوي از تنشــان مــی
 بـرِيء مـن أنْ  : ضِفالنٌ نَقی العرْ. سنَفْ

ــ ــاب  تَم أویشْ ــدامن و [یع ــی پاک فالن
ــار از ناســزا و بــدي اســت : . ]برکن

: . نام وادي یمامـه : . حسب مردم
. هــر وادي کــه در وي درخــت باشــد

المدینۀأع هاي میان حجاز و دیه: راض
  . درخت گز و أراك: . یمن

ض، رَبع. شتر درشت: باضعرْ .عربض
زَبکک: رمثال ه .  
ــرْ .عـرمض  ضعجلبــک [چغــزالوه : م
  . ر الماءثَو: و یسمی أیضاً. ]دریایی

  . آب با چغزالوه: مضماء معرْ
ـ . عض .عضض : عضض ـَـ و عض ـِـ
عضَّه و عض به و عـض علیـه   . گزیدن

  . زیرك و داهی شدن: . ]و را گزیدا[
ضاض و تَعاضعاضَّۀ، عیکدیگر : م

  . را گزیدن
ــاضإع ــدن: ضـ ــدیث. گزانیـ : حـ

هـرکس  [(نُوا تَکْ فأعضُّوه بِهنِ أبِیه و ال
بـــا اصـــطالح جاهلیـــت دیگـــري را 

ــدرش ) شــکیبایی داد ــز پ ــه چی او را ب
بگزانید و پشیمانش سازید و کنایه هم 

: . )]یز نگوییـد یعنی چ(به کار نبرید 
خارنــاك شــدن : . بــه شمشــیر زدن

خداونـد شـتران خـارخوار    : . زمین
  . شدن

ـ  . عضیض مـالزم شـدن   : عـض ـَـ
ما لَنا فی هذا األمر معض، أي . کسی را

سمتَم ــکدر ایــن کــار دســتاویزي [س
  . ]نداریم

چیــزي کــه : عضُــوض و عضــاض
که نخست آن [گزیده شود، و خوردنی 

ــدرا بجو ــد و ســپس بخورن ــرس . ]ن ف
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ضُوضـ . گزنده: ع ـ  : ر بِئْ رِ بعیـدةُ القَع
ـ . ضَیقَۀٌ رُ عضُوضـاً، و لقـد   ما کانت البِئْ

ضَّــتــروراً، و لقــد  ،أع و مــا کانــت ج
رَّتنٌ . چاه مغاك نبود و شد: أجمز :
 بروزگار سخت و تنگ[کَل[ .  

ت الیک مـن  برِئْ. گزیدگی: عضاض
ضــاضِ و العــیضالع ض . ــوم ــاض الق ع

ـ    هـم، أي   تد العیش منـذ العـام فاشْ
یفالن . شُهمع  ـیعلـی   : شٍع صـبور

هنگام فروش ستور به خریدار [(الشدة 
قـوم از  . گزندگی آن با خودت) گویند

ــال  ــد و  امسـ ــختی درافتادنـ ــه سـ بـ
فالنی بر سختی . زندگیشان سخت شد

  .]زندگی شکیباست
ــب : ضــیضتَع ــدن ل از بســیار گزی
  .غضب
خرماي شـیرین کـه بـه    : ضُوضتَع

  . هجر منسوب است
ضنوعی از علف سـتور چـون   : ع

. و جـز آن  خرما کوفته و کنجـاره  دانۀ
القوم ضأع :أکلَت  ضشـتران  [إبلُهم الع

  . ]قوم عض خوردند

یضاضةخـورد شـتر علـف  : بعیر ع 
  .فربه

ضزیـرك  ]هماورد[مرد رسان : ع .
 :ج. درخت خار :فالنٌ . ضاضأع 

سخت ورزیده و توانـا  : سفَرٍ مالٍ و 
 ]پـرورش سـتوران و  در نگهداري و [

کلیـدان کـه گشـاده    : غَلَـقٌ   .بر سفر
  . نشود

بنو . شتر که خار خورد: بعیر عاض
خداوندان شـتران عـض   : فالنٍ معضُّونَ

  . ندهرخوا
ـ : ج. معـروف : عوض .عوض واضأع .

وـُـ. ضع دادن چیزي به [ مص: عاض
  . ]جاي چیز دیگر
ضَۀإعاضَۀ، تَععاوعوض : ویض و م

  . دادن
  . چیزي عوضی: معوضَۀ

ضاعیاض و تعوعوض گرفتن: ت .  
عوض جستن: تعاضَۀاس .  

ضوو ع ضوو هـو فـی   . هرگـز : ع
تأکید النفی للمستقبل من الزمان کمـا أنّ  

آن براي تأکیـد  [ی من الزمان قَطُّ للماض
فی در زمان آینده اسـت، چنانکـه قَـطّ    ن
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  .]براي تأکید نفی در زمان گذشته
عوض ال أُفارِقُک، کما تقول قَطُّ مـا  

هرگز جدا نشوم از تو، چنانکه : قْتُکفار
و عـوض  . هرگز جدا نشدم از تو: گویی

اسـتعمال   لدر ماضی و قـطُّ در مسـتقب  
هنگامی که فعل منفی باشد، گـاه  [نکنند 

ــراي  ــه کــار عــوض ب زمــان گذشــته ب
هرگـز  : یـت مثلَـه عـوض   ما رأَ. رود می

   ]اممانند او را ندیده
ض العائضینَ، مثـل دهـرَ   وآتیک ع ال

ــداهرینَ  هرگــز نــزدت نخــواهم آمــد [ال
چون عوض مضاف شده، بنـابر ظرفیـت   (

  .)]معرب شده است
ضونام بت :ع.  

  فصل الغین
خواست : . تیر نشانۀ: غَرَض .غرض

ـ . صـد و ق فَهِم ـ ت إرادتـک و  : کغَرَضَ
ــ ك قَصــتم [د ــتت را دانس . . ]خواس

به سـتوه آمـدن و تـافتگی    : غَرِض ـَـ
دلتنگ کردن و بـه  [م : راضإغْ. کردن

ــتوه آوردن ــدن : . ]س ــد ش . آرزومن
ـ : ت الیهغَرِضْ خواهـان و  [ت الیـه  تَقْاشْ

  . ]آرزومندش شدم

ــرَض ـــ. غ ــرُض ـُ ــازه شــدن : غَ ت
ـ . تـازه : غَـرِیض . چیزي لَح  م غَـرِیض

  .]گوشت تازه[
ـ . آب بـاران : ماء غَریض : رُوضمغْ

  . کک
نوباوه و شکوفه : رِیضغَرِیض و إغْ

  . رچه سپید و تازه باشدهو 
درو بــاً، أي م ــاء غارِض ــراً ت الم ک

  . ]سحرگاه بر سر آب رفتم[
ض و غُـرْ : ج. بند شترپیش: ضَۀغُرْ
غُـرُوض و  : ج. کـک : ضغَـرْ . غُرُض

  . راضغْأ
بنـد  پـیش [مص : غَرَض ـُـ. غَرْض

ــتوارکردن  ــتر را اس   پرکــردن : . ]ش
و . ناکردن آن جامه را از آب، و پرآب

جامـه کـه در   آب: . هو من األضْـداد 
: غَرَض ـِـ. . وي چیزي نکرده باشند

از شیر باز کردن بزغالـه  : . دوغ زدن
  . را پیش از وقت

  . شتر سینۀفرود : رِضمغْ
 غَـرِّض . نیمه کردن خنـور : یضرتَغْ

ــقائک ــی س ــأْالتَم: ف ــرٌ ال. هلَ ــو بح  ه
غَرَّضنْ ال: یی مشکت را لبالـب پـر   [زَح
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ــو دریــــایی اســــت . نکــــن او چــ
  . ]ناپذیر پایان

ــض ــض .غض ـ . غَ ــ ــض ـُ ــم : غَ چش
. فـرود داشـتن آواز  : . فروخوابانیدن

» تکمن صـو  ضُضواغْ«هآی. متعد بمن
. جوانی: . ]»روکشو آوازت را ف«[
 :چیزي تازه .  ْالطَـرماضُـه  انْ: فغ
  . ]فرو خفتن نگاه[

ـ  . غَضاضَۀ و غُضُوضَۀ : غَضـض ـَـ
  . تازه: غَضیض. شدنتازگی و تازه

نقصان شـدن از  : غَض ـُـ. غَضاضَۀ
وضَع و نَقَص من : غَض منه. قدر کسی

ـ   . رِهقَد ر لیس علیک فـی هـذا األم ،
او را خوار کرد و از [قَصۀٌ و منْأي ذلَّۀٌ 

ــت  ــش کاس ــیچ  . ارج ــار ه ــن ک در ای
  . ]خواري و کاستی بر تو نیست

  .کم کردن آب: غَضَۀغَضْ
  . ]آب[کم شدن : غُضتَغَضْ
ـ  . غُموض .غمض پسـت و  : غَمُـض ـُـ

: غُموضَۀ و غَماضَـۀ . مغاك شدن جاي
ـ . کک و غَم ضج. نـع : ضمکان غام :

  . غُموض
  . مغامض: ج. مغاكسخت: مضمغْ

ضسخن پوشیده و دور: کالم غام .

ـ  . غُموضَـۀ . خالف واضـح  : غَمـض ـُـ
  . مص

دور و باریک معنی کـردن  : میضتَغْ
: . چشم فروخوابانیدن: . سخن را

: . آسان داشتن از کسی در بیع و شرا
چشم فروخوابانیدن ستور تشـنه وقـت   
حمله کردن بر کسی که او را از آبخور 

  . دبران
: . چشم فروخوابانیـدن : ماضإغْ

در بیـع و   ]آسان گـرفتن [محابا کردن 
مضُوا تُغْ بِآخذیه الّا أنْ تُمو لَس«هآی. شرا
جز آنکـه  و خود آن را نستانید «[» فیه

  . ]»آن فروبندید چشم بر
  . فراز شدن چشم: غماضانْ

ــودن: تمــاضاغْ ــا اغْ. غن ــتم  تَمضَ
عیغَتَحلْال اکْ. ناي ت ضـاً و  ماضـاً و غُم
ـ : ماضاًمیضاً و تَغْتَغْ مما ن چشـمانم  [ت

  . ]نخوابیدم. نیاسود
ــۀ ــب: غَمیضَ ــم: . عی ــامی و گ ن

  . خواري
کم شـدن آب  : غاض ـِـ. ضغَی .غیض

. و به زمین فروخوردن و فروخورانیدن
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و آب «[» لمـاء او غـیض  «هآی. ل و م
بهــا شــدن  کــم: . ]»فــرو بــرده شــد

ــان آخْ ــ[ری ــ. ]االک ــیض «هآی ــا تَغ و م
األرأي ما تَنْ»حام ،ـرا . قُصالک غاض م

الء ا و هـؤُ و فاض اللئام، أي هـم قَلَُّـو  
ــروا  . »و آنچــه زهــدانها بکاهنــد«[کَثُ

فرومایگـان  بزرگواران اندك شـدند و  
  . ]بسیار
کـم شـدن و فروخـوردن    : غیاضانْ
  . آب

  . کم کردن: إغاضَۀ
أعی غَینطقَلـیالً مـن   : ضٍضاً من فَی
  .]ز بسیار اندکی بر من ببخشاي[کثیرٍ 

یاض و : ج. بیشه و جنگل: ضَۀغَیغ
  . یاضأغْ

ــیضتَغْ ــتن  : ی ــردن و بازداش ــم ک ک
در جنگل قرار گرفتن شـیر  : . اشک

]األسد ضضَۀَ: غَیالغَی فأل[.  
  فصل الفاء

: ). عج(خداي  ةفرمود: ضفَرْ .فرض
ـ  : . نوعی از خرما : . انسـوفار کم

: . سـپر : . زنـه  جاي زدن از آتش
ت بما أص. عطاي مرسوم: . تیر قداح

نه بخشش دیـدم  [ضاً ضاً و ال قَرْمنه فَرْ
  . ]وامیاز او و نه 

مرسـوم کـردن و   : فَرَض ـِـ. ضفَرْ
ــرَفَ. عطــا دادن ــدیوان ضْ ــه فــی ال ت ل

. ]برایش بخششی در دیوان باز نمودم[
 :فریضه کردن . : کـردن و   انـدازه

ـ  . و فُرُُوض . بریده کردن : فَـرَُض ـُـ
. کـک : فَراضَـۀ . پیرشدن گاو و جز آن

که (نه پیر «[» رٌال فارِض و ال بِکْ«هآی
کـه نزاییـده   (و نه جوان ) باردار نشود

  . ]»)باشد
. سوفار کمـان : ضفراض، جمع فَرْ

 :زنه آتش . :ما علیه . جوي دهانۀ
 : ـن لم تـن   چیـزي بـر  [ بـاسٍ شیء

  . ]ندارد
: . شــدهفریضــه کــرده: روضمفْــ

شده از هر  اندازه کرده: . سوفار کرده
لَأَتَّخـذَنَّ مـن   «هآی. کردهچیزي و بریده

عفْ بادـیباً مقْ»وضـاً رُك نَصتَطَعـاً  ، أي م
مو پیـدا   بخشـی از بندگانت «[دوداً ح

  . ]»برخواهم گرفت بشُمار
آهن که به وي رخنه کننـد  : رَضمفْ
  . و برّند

  . تیر و کمان سوفار کرده: فَرِیض
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. پیر و هرچه ضـخم باشـد  : فارِض
حۀ : یۀٌ فارِضَۀٌلیمریش بـزرگ  [کَثَّۀٌ عظ

  . ]و انبوه
خـداي تعــالی از  ة فرمـود : فَرِیضَـۀ 

: ج. ة مـال و سـتور  انماز و روزه و زک
ضــرائ ــراث : . فَ ــمت می ــم قس . عل

ه داناترین شما ب[رَضُکم زید أفْ: حدیث
زیـد   ،ریـگ کـردن مـرده   دانش بخـش 

  . ]است
  . عالم علم فرائض: ضیفارِض و فَرْ

ــۀفُرْ ــۀ: ضَ جــاي : . جــوي دهان
بنـدر،  [درآمدن به کشتی از لـب دریـا   

سوراخ : . دهان دوات: . ]لنگرگاه
  . در پاشنۀ

ــ ــه حــد : . عطــا دادن: راضإفْ ب
فریضه یعنی زکاة رسـیدن مواشـی در   

  . عدد
  . ضه کردنفری: تراضافْ

جذَعۀ از گوسفند و حقَّـۀ  : فَرِیضَتانِ
گوسفند هشـت یـا نـه مـاه و     [از شتر 

کرده و به سال شتر چهار سال تمامماده
  . ]پنجم درآمده

شکستن چیزي : ]فَض ـُـ[فَض  .فضض
شکسـتن  : . چنانکه از هم جدا شود

مهـر  : فَضَضْت خَـتْم الکتـابِ  [نامه  مهر
ـ . ]نامه را برداشتم ضُـضِ  یفْ ال: دیثح

 ــاك ــدانهایت را  [اهللاُ فـ ــد دنـ خداونـ
  . ]مشکناد

  . کوبکلوخ: مفَضَّۀ
. شکسته و ریـزه : فُضاض و فَضَض

مـا  : اهللا نَـۀِ أنت فَضَض مـن لَع : حدیث
فَـۀ الرجـل و تَـردد فـی     فَض مـن نُطْ انْ

 ةتو انـدکی از ریختـه و پاشـید   [به صلْ
ــدي  ــت خداون ــرد (لعن آنچــه از آب م

درپـی در وجـود   شود و پـی ته میریخ
  .)]ماندفرزندانش به جا می

  . شکسته شدن: فضاضانْ
  . سختی: فاضَّۀ

  . آب خوش و روان: فَضیض
  . به آب روان رسیدن: تضاضافْ

  . پراکنده شدن: تَفَضَّض
  .سیم: فضَّۀ

انـدود  کوفـت و سـیم  سیم: ضیضتَفْ
  . کردن

ــۀفَضْ ــه و زره و  : فَضَ ــی جام فراخ
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فاض، و ثوب و عیش فَضْ: لیقا. عیش
رفَضْد جامه و زندگی فـراخ و  [فاضَۀٌ ع

  . ]فراخ ةآسوده، و زر
بازگذاشتن کـاري بـه   : ویضتَفْ .فـوض 

  . پیمانزن دادن بی دست: . کسی
فَو برابر که در میان ایشان : ضَیقوم

تَلطٌ مخْ :نَعام . رئیس و بزرگتر نباشد
ـ  أمـوالهم  . بعضُهم ببعضٍ هـم  : نهمبی

در . هــم شــترمرغان در[ء فــیهم اشــرک
ی، یمـد  ضُوضَفَی. ]داراییهایشان انبازند

  . کک: و یقصر
برابـري  : . انبازي کردن: تفاوض

 . هم کردن در کار و سخن پیوسته با
همـه یکسـان بـه کـاري     [کـک  : القومِ

  . ]پرداختن
  . انبازي برابر: ضۀٌمفاو شَرِکَۀٌ

ـ : أصـمعی . رود نیـل : ضفَی .فیض رُ نَه
صبصـره را نیـز    رودخانۀ: گویـد [رَة الب

فاش شدن : فاض ـِـ. . ]فیض گویند
بسیار شـدن و لبالـب رفـتن    : . خبر
روان شـدن  : . کـک : ضُوضَۀفَی. رود

متعــد . آشــکار کــردن راز: . اشــک
بـاح بـه   : بِالسـرِّ  صـدره فـاض  . بالباء

نتوانســـت راز را نگهـــدارد و آن را [

بسیار شدن مـردم  : . ]ر ساختآشکا
فـاض  . کک: فُیوض. مردن: . ناکس
 خرجـت : سـه نَفْ فاضَـت . مات: الرجلُ

ــه وحــی. ر ــن أب ــراء و ع ــدة و الف   عبی
کَـرَه  هی لغۀُ تَمـیم، و أنْ : زید، قالواأبی

جـان از تـنش   . آن مرد مرد[األصمعی 
 قبیلـۀ آن سه نفر این معنا را از . برآمد

أصـمعی کلمـه را بـه    تمیم دانند ولـی  
  .]پذیرداین معنا نمی

فیهـا   اذا کانـت : أرض ذات فُیوضٍ
یاهم  یضکه آب بر آن  زمین پرآب[تَف

  . ]برآید
: أفاض إناءه. پرکردن خَنور: إفاضَۀ

 لَأَه حتّی فاضآوندش را پر کرد تـا  [م
آب : . ریخـتن اشـک  : . ]سررفت

ـ أفاض الماء علی نَفْ. برخود ریختن ه س
ــت[ ــود ریخ ــار : . ]آب را برخ بیکب

روان شدن مردم از عرفـات بـه سـوي    
ـ . منَی در حـج  ـ «هآی ـ إف تُم مـن  ذا أفَضْ

رَفاتع« .الناس ـوا : أفاضفَعو کـلُّ  . د
ــۀٌدفْ ــۀٍ إفاضَ ــوا فــی. ع : الحــدیثأفاضُ
دفع جِرَّتَه من : أفاض البعیرُ. دفَعوا فیهانْ

ضرب : أفاض بالقداح. رَجهاشه فأخْکرْ
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پــس هنگــامی کــه از عرفــات «[بهــا 
هـر  . مردم کوچ کردند. »سرازیر شدید

بـه  . بار کوچ کردن یک افاضـه اسـت  
. سخن درآمدند و در آن شتاب کردنـد 

اش شـــتر نشـــخوارش را از شـــکمبه
  . ]با تیر زد. برآورد و بیرون داد

رفاضَۀٌدۀ : ع مـعة امـرأَ . واس : اذا
طْخَْضَــ کانــتزن . فــراخ ةزر[نِ مۀُ الــب
  .]گندهشکم

فاش شدن خبر و سخن: تفاضَۀاس .
هو حدیثٌ مسنْ: تفیضرٌمو التقـلْ . تَش 

ــ ســلْم ــه تَفاض، و ق ــتفاض فی و . مس
ـ اس: بعضهم یقول ستَفاضُوه فهو متفاض .

تَاسالواد ـ فاض ـ اتَّسـع و ک : راًجي شَ ر ثُ
آن سخنی است پراکنـده میـان   [رُه جشَ

آن سـخن را  : وینـد برخی هـم گ . مردم
ــان   ــه ده ــان ب ــم ده ــد و آن ه   پراکندن

آن دره فـراخ و پـر درخـت    . گـردد می
  . ]شد

سیضمآب روان کردن خواهنده : تَف
  . ]لُ إفاضَۀَ الماء و غیرَهالذي یسأَ[

نَهاضرجل . جوي پر آب: ر فَی :
  . جوانمرد و بسیار بخشنده

فرس فَیقولهم. اسب بسیار رو: ض :
طاه أعنغَیضٍ ضاً مأعطاه قلیالً مـن  : فَی

انـدکی از بسـیار بـه او    : گوینـد [کثیرٍ 
  . ]داد

  فصل القاف
. گرفتن به پنجه: قَبض ـِـ. ضقَب .قبض
 :ـــ. گرفتگـــیسالب خـــالفط . :  
ا الـی  یرَو أولَم«هآی. شتاب رفتن مرغبه

الطَیقْرِ فَوو ی ـ قَهم صافّات آیـا  «[» نَبِضْ
ــه پرنـــدگان ــان  بـ ــراز سرشـ ــر فـ   بـ

ــته ــود را   ننگریس ــاي خ ــه باله ــد ک   ان
شـتاب   و بـه (بندنـد   و مـی گشایند می
هـذا  . شتاب راندنبه: . ]»)گذرند می
اضَـۀٌ بِقا حادو قَب اضو قَب ض : سـریع 
وساربان تندران شتران[قِ الس[ .  

الشَد نَقْ: فرس قَبِیض مِ سریعلِ القَوائ
خـود را   اسبی که چهار دست و پـاي [

  . ]داردشتاب برمیبه
و فــی  صــار الشــیء فــی قَبضــک

قَبلْ: کضَتدخلَ مـالُ فـالنٍ   . ککفی م
ـ     . فی القَبضِ مـن أم وال هـو مـا قُـبِض

مــال . آن چیــز از آن تــو شــد[النــاس 
. گردآمده درآمد دستاوردفالنی هم به 
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آن چیزي است که از داراییهاي مـردم  
  . ]گرفته شده است

بوض فهو مقْ ،مات: نٌ، مجقُبِض فال
  . ]فالنی مرد[

و . یک مشـت از هـر چیـز   : ضَۀقُب
  . ]گاه هم قَبضَۀ گویند[ربما جاء بالفتح 

شمشیر و کمان و جز  قبضۀ: بِضمقْ
  . آن

قبضـه سـاختن شمشـیر و    : إقباض
  . کارد را

گیرد و که میآن: رجل قُبضَۀٌ رفَضَۀٌ
 قَــبِض النْم: راعٍ قُبضَـۀٌ . کنــد رهـا مـی  

حتَفَسـ  ی عچوپـانی کـه   [ی غنمـه  فی ر
گیرد ولی آنهـا را بـه   گوسفندان را می
  . ]دهدچرا گردش نمی

درترنجیده شـدن پوسـت و   : تقبض
ـ : تَقَبض عنه. درکشیده شدن از [مأَز اشْ

: قبـاض انْ. ]هم شـد  آن درکشیده و در
  . گرفته شدن

. فراهم آوردن و گرد کردن: بِیضتَقْ
 :به صاحب قبض دادن مال را .  

 و قَبِـیض نُ   : رجل قابِضـیب سـریع
مـرد تیزچنـگ و چـاالك در    [القَباضَۀِ 

  . ]کار خود
. باالزن کوتاه: بضَۀ، و النونُ زائدةٌقُنْ

  . کک: بضرجل قُنْ
هرچـه پــیش  : . وام: ضقَـرْ  .قـرض 

و هـذا  . فرستاده آید از نیکـی و بـدي  
جـ [بیه شْه التَعلی و ن معنـاي دوم از  ای

. ]روي همانندي با معناي نخست است
 .ـــ وام : . پــاداش دادن: قَــرَض ـِ

 عـــن الکســـائی ،قـــرْض=  . دادن
داند بـه  کسائی قرض را نیز لغتی می[

ــه . بریـــدن: . ]همـــان معنـــا و منـ
ــ ــارد : راضالمقْـ ــاز و دو کـ : . گـ

حـالَ  : یقـال . شـعر : قَرِیض. شعرگفتن
. ]جــرض [ضِ الجـرِیض دونَ القَـرِی  

 :    نشخوار شـتر کـه از گلـو بـرآرد .
و . مـات : قَـرَض فـالنٌ  . کک: وضرُمقْ
ـ  : قَرَض القومانْ بوا و لـم یجرقَ مـنهم  د

ـ . أحد رِضُـهم ذات  تَقْ و اذا غَرَبـت «هآی
أي تُخَلِّفُهـم  : قـال أبوعبیـدة  . »الشمالِ

هم و تَقْشـ ماالً و تُجاوِز رُکُهم طَعهم و تَتْ
مالهاعن ش .   بهو یقـول الرجـل لصـاح :

هل مررت بمکان کـذا و کـذا؟ فیقـول    
تُه ذات الیمـینِ لـیالً، أي   قَرَضْ: ولالمسئُ

آن قـوم از میـان   . فالنـی مـرد  [تُه جزْ
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. کس از آنان برجـا نمانـد  رفتند و هیچ
رفـت از سـوي چـپ    و چون فرومـی «

مـرد بـه دوسـتش    . »گذشـت آنان مـی 
ــا از فــالن جــا گذشــتی؟: گویــد و  آی

شـبانه از سـوي   : دوستش پاسـخ دهـد  
  . ]راست آنجا گذشتم

هاي زر و سیم و جـز  ریزه: قُراضَۀ
  . آن

ــ ــیش : . وام دادن: راضإقْــ پــ
ا رِضُـو و أقْ«هآی. فرستادن نیکی و بدي

و وام دهید خـداي  «[» ضاً حسناًاهللاَ قَرْ
  .]»را وامی نکو

کسی را مدح یا  گفتنشعر : ریضتَقْ
ر ســتایش یــا  د[کــک : ریظتَقْــ. ذم

  .]نکوهش کسی شعر گفتن
ــارض ــدح و ذم  : تَق ــدیگر را م یک
به یکدیگر نگریستن : . گفتن به شعر

  . به دنبال چشم
شـرکت مضـاربت کـردن    : مقارضَۀ

پایـۀ  بازرگانی با دارایـی کسـی بـر    [
  . ]معینی از سود براي هر دو ةانداز

  . ]راسو[دلَه : رَضٍابنُ مقْ
یوار و فـرود  افتادن د: انْقضاض .قضض

ــتاره  ــوا و س ــرغ از ه ــدن م ــم  و. آم ل

: یستعملوا تَفَعلَ منـه الّـا مبـدالً، قـالوا    
 تثقلوا ثالثَ ضـادات ي، فاستَقَضَّی البازِ
: ، کمـا قـالوا  حـداهنَّ یـاء  إفأبدلوا من 

از این کلمه باب تفعل [ تَظَنَّی من الظَنِّ
به کار نبرند جز آنکه به جاي یکـی از  

اد که گفتنشان را سـنگین  سه حرف ض
بـاز از  : آورنـد و گوینـد  دانند یاء می

گمـان  : هوا فرود آمد، چنانکـه گوینـد  
   .]برد

ـُـ. قَض فروراندن اسـب بـر   : قَض
بـر آنهـا   : قَضَضْنا علیهم الخَیـل [کسی 

ـ  . . ]اسب راندیم -سـنگ : قَـض ـَـ
. نـع : طعام قَضض. ناك شدن طعامریزه

. . ردهــاي خــریــزهســنگ: قَضَــض
ریزه در کاواکی دندان سنگ: قَضض ـَـ

بکارت زائل کردن، : ـُـ قَض . ماندن
  . کردن مروارید و سوراخ
. هـا ریزهسنگ: . دوشیزگی: قضَّۀ

 :ناكریزهزمین سنگ .  
آلود و درشت شدن خاك: إقْضاض

ل و . جاي خواب، و درشت کـردن آن 
تَـرَّب  خَشُنَ و تَ: أقَض علیه المضْجع. م
آلــود بسـتر خــوابش درشــت و خــاك [
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  .در پی طمع خسیس شدن: . ]گشت
ــافتن جــاي رد: استقضــاض شــت ی

  . خواب را
درقَضَّاء درشت ةزر: ع .  

جـاءوا  : بقَضیضهم ]و قَضَّهم[جاءوا 
ــأجمعهم  ــد [ب ــی آمدن ــاءوا . همگ و ج

ــهم ــهم و قَضیضَ جــاءوا . بجمعهــم: قَضَّ
، أي بـــالکبیر و بـــالقَض و القَضـــیضِ

   .]الصغیر
  . بکارت زائل کردن: تضاضاقْ

  . آواز شکستن استخوان: قَضَۀقَضْ
. شیر شکننده صید را: قاضأسد قَضْ

ضکک: قُضاق .  
ـ  .قعـض  ـ  [ض قَع خمانیـدن  : ]قَعـض ـَـ

ــف . دادهچــوب را، و چــوب خــم صو
قعـض  [ رغَـو  مـاء : بالمصدر، کقولـک 

آب  معنــاي مقْعــوض اســت، ماننــد بــه
  . ]فرورفته

باز کردن بنا بی ویران : ویضتَقْ .قوض
  . کردن

پراکندن حلقه و برشکستن : تقوض
  .هنگامه

کفتن چـاه و دنـدان از   : قیاضانْ .قیض

شکافتن دیـوار بـی افتـادن    : . درازا
]  الجِـدار ـ تَ: انْقـاض مـن غیـر أنْ  ص عد 
یآنکـه فـرو   دیوار شـکافت بـی  : طَقُس

  . ]ریزد
: . کافتن و افتادن دیوارش: تقیض

مانند پدر شدن پسر : . شکستن بیضه
  . ]أشْبهه: یض فالنٌ أباهقَتَ[

  . شکافتن چیزي را: إقاضَۀ
پوست بیرون بیضه: ضقَی . :مثل، 

آن دو مانند هم [هما قَیضانِ . و عوض
ــتند ــه: . ]هس ــه و . مبادل ــنی ب  قَیضَ
خـت  تاآن کاال را بـا کـاالیم   [قایضَنی 

  . ]زد
معارضـه کـردن متـاع بـا     : مقایضَۀ

  . یکدیگر
ـ  و«آیه. تقدیر کردن: ییضتَقْ نا قَیضْ

أي قَـــ»لهـــم قُرَنـــاء ،رو «[لهـــم ناد
  . ]»همنشینانی براي آنان نهادیم

  فصل الکاف 
آب فحـل کـه مـاده از    : کراض .کرض

ــدازد  ــرون ان ــم بی ــا و : . رح چنبره
  . یکی: ضَۀکُرْ. نوردهاي رحم

  لالمفصل ا
  . رهبر زیرك: الضیل لَضْلد .لضض
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بسیار نگریستن رهبـر بـه   : لَضَۀلَضْ
  . چپ و راست

  فصل المیم
. . آبشیر خالص بی: ضمح .محض

خداونـد  : . خورانیدن آن: محض ـَـ
ذو : رجـل مـاحض  . شیر خالص شدن

حضٍم . :فالن . دوستی خالص کردن
 عربی :مذ ،صو انْ. ج= نـث = خال 

بٍ ت و جمعت، مثل قَلْت و ثَنَّیت أنَّثْشئْ
و بحت.  

خـالص نسـب   : محض ـُـ. محوضَۀ
  . شدن
شیر خـالص خورانیـدن  : حاضإم .
 :خالص کردن دوستی را .حاضامت :

  . شیر خالص خوردن
. دوغ زدن: مخَض ـُِــَ . ضمخْ .مخـض 
 :  جنبانیدن دلـو در چـاه .مخَضَـۀ م :

  . شیرزنه
خدوغ مسکه برگرفته: یضم .  
به دوغ زدن رسیدن شیر: خاضإم .  

خاضتمخُّض و امجنبیـدن شـیر   : ت
مخَضَۀ و بچه در شکم مادردر م .  

ـ . مخاض . درد زه گـرفتن : مخض ـَـ

ضج. درد زه گرفتـــه: حامـــل مـــاخ :
 خَّضم]ضواخو م[ . : شتران آبسـتن .

. فَـۀ خَل: ال واحد لها من لفظها، و واحدها
ــنُ ــاضٍ اب ــتربچۀ :مخ ــال دو   ش ــه س ب

 :مخـاضٍ و ابنـۀُ   مخـاضٍ  بنـت . هدرآمد
ه     . نث أُمـ قَـته و أُلْح لَ عـن أُمـألنّه فُص

ت أم لـم تَلْقَـح، و     حـلَق خاضِ، سواءبالم
   نـاتخـاضٍ  الیقال فی الجمـع الّـا بو  م

ــات آوي    ــونٍ و بن لَب ــات زیــرا از [بن
بــه ادرش د و مــکننــ یشمــادرش جــدا
پیونـدد، چـه بـاردار    مـی شتران آبستن 

باشد و چه نباشد، و جمع آن را با بنات 
بـه سـال    ةگویند، مانند شتربچگان مـاد 

ــیردار، و    ــفندان ش ــده، و گوس دو درآم
  . ]شغاالن
ـ  . مرَض .مرض بیمـاري و  : مـرِض ـَـ

  .بیمار شدن
بیمار کـردن : راضإم . :  خداونـد

ـ . رسیده شدن مال آفت اأم لرجـلُ  رَض
به : . ]آفت در ستوران آن مرد افتاد[

  . صواب نزدیک شدن در راي
مگرفتـار  [غَنج مـرد بیمـار  : راضم

  .]بیماري
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بیمارداري کردن: ریضتَم . : قصر
  . نمودن در کار
ــارض ــود را  : تَم ــودن خ ــار نم   بیم

  . علّتبی
رِیضَۀٌشَمکه نیک صافی و آن: س م

ــم : عـــین . گشـــاده نباشـــد چشـ
  . خمارناك

. سوزانیدن جراحـت : ضاضإم .مضض
ضکک: م . :   سوختن سـرمه چشـم

 سرمۀ[مولٍ مضٍّ، أي حارٍّ کَحلَه بملْ. را
  .]داغ به چشمش کشید

ـــ. مضَــض ــض ـَ ضســوختن از : م
  . کک: مضیض و مضاضَۀ. مصیبت
. آب در دهـان جنبانیـدن  : مضَۀمضْ

ـ ما ن: مٍی بنَونیع مضَتما مضْ: یقال م ت
  . ]خواب به چشمم راه نیافت[

ـ  درآمــدن آب در دهــان : مضتَمضْ
  . وقت وضو و خواب در چشم به

ضم :تعمل بمعنَی ال، و هی کلمۀ تُس
قــال . معــۀٌ فـی اإلجابـۀ  مـع ذلـک مطْ  

  : الراجز
  مض لَ فقـالتتُهـا الوصسأَلْ

]ل رَّکَتها بالنَغْضِو حی رأْس[  

اي کـه  کلمه[معاً لَمطْ فی  انّ: و یقال
رود، ولی هنـوز  معناي نه به کار می به

ــاز   ــد و درخواســـت را بـ ــاي امیـ   جـ
  : راجز. گذاردمی

  یوصل او را خواستم گفتـا که ن
  )یپس سرش را تاب داد یعنی بل(

  . ]در مض هنوز امید باشد: و گویند
: ]معــض ـَـــ[ض و معـض  معــ .معـض 
کـاري   ناك شدن و دشوار آمـدن خشم

  . کک: تعاضام. بر کسی
  فصل النون

ـ  . ضنَب .نبض . جنبیـدن رگ : نَـبض ـِـ
، أي ما به حـبض و ال  . کک: نَبضان

 راكخورد هیچ تکان نمی[ح[ .  
. به بانگ آوردن زه و کمان: باضإنْ
کشـیدن زه  [تیر باض بغیـر تَـو  انْ: مثَل

شـتاب در  (پیش از بستن آن بر کمـان  
 .)]آن زمینـۀ اده شـدن  کار پیش از آم

  . کمان نداف: بضمنْ
ـ  .نحض نَحـ  . ضَـۀ ض و نَح : نَحـض ـُـ

. نـده شـدن  کآ و گوشـت . ندهکآ گوشت
ـ  . . نع: نَحیض و نَحیضَۀ : نَحـض ـَـ

: تحـاض انْ. رندیدن گوشت از استخوان
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رفتـه  گوشت: حوضنُحض فهو منْ. کک
  .و الغر

یضنان نَحباریک ]ةسرنیز[: س.  
ـ . نَضیض .نضض انـدك  انـدك : نَض ـِـ

  . نضاض: ج. آب اندك: . رفتن آب
آخرین : . آب ةماندباقی: نُضاضَۀ
مثـلُ  . ج=مـث =نـث =مـذ . فرزند مرد

جالعبرَةِزَةِ و الک.  
و ناض درم و دینار نقدشـده : نَض .

ـ  خُذْ ین دلک م بگیـر آنچـه   : نٍما نَض
ــده   ــد ش ــدة. ]از وام[نق ــا : أبوعبی انّم

یل عیناً بعد أنْسونَه ناضّاً اذا تحوکان  م
ي منـه     : تاعاً، ألنه یقالمـدبی مـا نَـض

 مـی  : گویـد [شیء نامنـد  آن را نـاض
هنگامی که کاال باشـد و سـپس پـول    

هـیچ پـولی از آن   : گردد، زیرا گوینـد 
  . ]کاال به دستم نیامد

تنضاضاس :ین خواستننقد کردن د .  
ــۀ ــد : نَضیضَ ــاران ان آواز : . كب

ــت  ــهگوش ــردن  ب ــان ک ــت بری : ج. وق
و إبـلٌ ذات نَضیضَـۀٍ   . ۀٌنَضائض و أنضَّ
ضنَضــائ ــرْ: ذات ــم تَ ــشٍ ل و ذات عطَ

  . ]ناشدهسیراب تشنۀشتران [

اندك شیر خورانیدن اندك: ضاضإنْ
ـ  [راعی بره و بزغالـه را   الراع ی أنَـض

  . ]سخالَه
ــۀنَضْ ــار  : نَضَ ــدن م ــان جنبانی . زب

  . نع: ناضَۀناض و نَضْضْنَ
ــض ــ .نع ــواك در  : ضنُع ــت مس درخ
  . حجاز
ــ .نغــض ــوضنَغْ ـــ. ض و نُغُ ــض ـُِ : نَغَ

: . ل و م. سرجنبانیدن، و جنبیدن آن
دنـدان کـودك   : . جنبیدن پاالن شتر
: . کـک : نَغَضـان . که خواهـد افتـاد  

  . هم نشسته باشد حرکت ابر که بر
ــه: غــاضإنْ . تعجــب ســرجنبانیدن ب

پس «[» غضُونَ الیک رؤُوسهمینْفَس«هآی
را به سـویت   اناز سر شگفتی سرهایش

  . ]»جنبانندمی
ــ ــترمرغ : ضنَغْ ــرش را  [ش ــه س ک

  . ]جنباند پیوسته می
 حالٌ نُغَّـضچرخهـاي چـاه کـه    : م

  . بزرگ باشد
ضُـوف  و هو الغُرْ. کَرانَککَرْ: ناغض

  . ]استخوان نرم که بخایند، غضروف[
فشـاندن جامـه و   : ـُـنَفَض . نَفْض .نفض
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بسـیار  : . مبالغـۀٌ فیـه  : تَنْفیض. درخت
ــۀ امــرأَ. بچــه آوردن زن ــوض و ناق ة نَفُ

لـرزه کسـی    فشاندن تـب : . نع: نفوض
  . ]تبی که بلرزاند[نع : حمی نافض. را

برگ و میوه که بـه فشـاندن   : نَفَض
  . افتد

بــادبیزن و هرچـه بــه وي  : فَضمـنْ 
  . افشانده شود

  . گرفتهتب :فُوضمنْ
: . کـک : نُفَضـاء . تب ةلرز: ضَۀنُفْ

باران که به جـایی رسـد و بـه جـایی     
  . نرسد
ــتر: فـــاضإنْ ــاج دادن شـ   : . نتـ
سپري شـدن  : . زده شدن مردمباران
  . توشه

. دسـتی توشـگی و تنـک  بی: نُفاض
النُفاض یقَطِّـرُ الجلَـب، یعنـی اذا    : مثَل

دالج ـ جاء اراً قطـاراً  ب جلبت اإلبلُ قط
خشکسالی چون رسد شـتران را  [للبیع 

  .]پشت سر هم به فروش برند
ما علَی الصبِی . إزار کودکان: نفاض

 ]شلوار پاي کودك نیست[ .  
جهت تجسس جماعتی که به: نَفَضَۀ

. دشـمن و خـوف فرســتند بـه جــانبی   
  . کک: نَفیضَۀ
ـ نَفْ دیـدن  : تنفاض و تـنفُّض ض، اس

ـ . آنچه باشد در جاي ت المکـانَ و  نَفَضْ
تُهتُه و تَنَفَّضْفَضْتَنْاس :رْأبمـا   ص ت جمیـع

  . ]هرآنچه در آنجا بود نگریستم[فیه 
ــ ــه  : تنفاضاس ــتادن ب ــه فرس نفیض

  . جایی
، و اذا فضت لیالً فاخْاذا تَکَلَّم: یقال

یناً و یم تَفت، أي إلْفُضتکلّمت نهاراً فانْ
ــماالً  خن چــو در شــب ســ: گوینــد[ش

گوي، چو در روز گویی  گویی آهسته
 ،خـواهی یمـ کـه ن  تا آن( نگر گرد خود

  . )]سخنت را نشنود
. بازکردن بنا و تاب رسـن : ضنَقْ .نقض
 :شکستن عهد .  

داده شـود از   آنچه تاب باز: نُقاضَۀ
شده کـه بـاز کـرده    تاهاي بافته[رسن 

  . ]شود
گفـتن شـعر    باشگونه جواب: نَقیضَۀ

  . کسی را
سخن بر خـالف یکـدیگر   : ضَۀمناقَ

  . گفتن
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  . تاب بازدادن: تقاضانْ
شـتر الغرشـده از بسـیاري    : ضنقْ
زمـین کـه دروا   : . قـاض أنْ: ج. سفر

وقـت برآمـدن   شده باشد بـه  ]شکافته[
  . از وي ]قارچ[سماروغ 
  .سماروغ زشکافتن زمین ا: تنقُّض

. بانگ کردن عقاب و مـرغ : قاضإنْ
 :ْلسـقز صـمغ درخـت،   [ک آواز ع[ 

. گران کردن بار پشـت را : . خاییدن
ــالّــذي أنْ«هآیــ ظَه آنچــه «[» رَكقَــض

و  . ]»پشتت را گرانبـار کـرده بـود   
قَـرَة و  قَرْ. آواز شتران خردسـال : کَتیت
  . سالآواز شتران کالن: هدیر

آواز : . چیـزي  باشـگونۀ : نَقیض
  . محمل و پاالن

ــ .نهــض ــوضنَه ـــ. ض و نُه ــض ـَ نَه :
راسـت و  : . کک: تهاضانْ. تنبرخاس

دروا شـدن  : . تمام شدن باالي گیاه
: . ]بال گشـودن [وقت پریدن مرغ به

  . هضأنْ: ج. میان منکب و کتف شتر
ــاهض ــۀ: ن ــام   بچ ــال تم ــرغ ب م

  . گوشت بازوي اسب: . کرده راست

برخاسـتن خواسـتن بـه    : تنهاضاس
  . کاري

  . هم مقاومت کردن با: مناهضَۀ
بـه سـوي یکـدیگر دروا     :تَنـاهض 

شـتافتن بـه   [شدن دو خصم در حرب 
  . ]سوي دشمن

بـرادران پـدري و   : ناهضَـۀُ الرجـلِ  
 جهت وي غضب کننـد بـر   کسانی که به

  . کسی و قیام نمایند در کار وي
ــو .نــوض ـــ. ضنَ ــاض ـُ ــتن در : ن رف
 برکندن شاخ و میخ و جـز : . شهرها

: ج. پیونـد میــان ســرین شــتر : . آن
  . واضأنْ

جایهـاي بلنـد   : واض و أنـاوِیض أنْ
  . افراشته

  فصل الواو
خستن بـه  : ]وخَض ـِـ[ض وخْ .وخض

  .نیزه
  .]زخمی[خسته : وخیض

بیکبـــار : تَـــوریض و إیـــراض .ورض
افکندن مردم غـائط از خـود، و ماکیـان    

  . بر خایه نشسته سرگین را
ـ [ض وفْ .وفض : . شـتاب : ]وفَض ـِـ
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فـاضٍ، أي علَـی   لَقیتُه علَی أو. شتافتن
  . ]شتاب دیدمشبه[عجلَۀ 

ـ   . شــتافتن : تیفاضإیفــاض و اسـ
ــ ــونَ «هآی ــبٍ یوفضُ ــی نُص ــأنَّهم الَ » ک

هـایی   گویی آنـان بـه سـوي نشـانه    «[
   .]»شتابندمی

راندن و شتابانیدن: تیفاضاس .  
 یفـاضـ : ناقۀ م سۀ مشـتر  مـاده [رِع

  . ]تندرو
  . وِفاض: ج. تیردان چرمین: ضَۀوفْ
گروه مردم درآمیخته گروه: فاضأو

 أنّه أمرَ بصـدقۀٍ أنْ : حدیث. از هر جاي
فرمــان داد تــا [أوفــاض تُوضَــع فــی الْ

اي را میان گروههاي گونـاگون  صدقه
  . ]مردم پخش کنند

ومض . ض، ومیض و ومضانوم .ومض
آنکـه پراکنـده   درخشیدن برق بـی : ـِـ

کـک، و دزدیـده   : إیماض. شود در ابر
ت قَسـار : ةُأومضَت المرأَ[ریستن زن نگ

و آنچه از برق در نـواحی ابـر   . ]النَظَـرَ 
و گویند، و آنچه پراکنده شود آن را خَفْ

درازا درخشد و ابر را شـکافد آن را  به
  . عقیقَۀ خوانند

  فصل الهاء
ـ [هــض  .هضـض  کــوفتن و : ]هـض ـُــ
  . م: تضاضاه. ل: هِضاضانْ. شکستن

هــیض، مضــنْ هضُــوض و مضه :
  . شکسته و کوفته

 ــاض ــل هضّ ــردن: فح ــکنندگ  ةش
  .فحالن

  . جماعت مردم: هضّاء
ــی .هـیض  ـ [ض ه شکســتن : ]هـاض ـِــ

ــی   ــد از گرفتگ ــتخوان بع ــوش [اس ج
: هـاض مهِیض، مهتـاض و منْ . ]خوردن

ــع ــازگردان بیمــاري: . ن ــنی . ب هاضَ
رَضک : الشیءك فی مآن چیـز  [اذا رد

  . ]ي بازگرداندمرا به بیمار
  . ضهی: یقال لکلِّ وجعٍ علَی وجعٍ

یبـه  . ناگوار افتادن طعـام : ضَۀه :
و ق جمیعاً قُیاء خـوردگی و  همبهدل[یام

  . ]روي داردشکم
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  باب الطاء
  

  فصل األلف
: ج. نـث  =مـذ . بغـل : طإبِط و إب .أبط

  .ریگ ةقطع تودمن: . آباط
: . در بغل گرفتن چیزي را: تأبط

ردا از زیر بغل راست بـر کتـف چـپ    
  . افکندن
برکنـدن چـاه کـه سـر او     : تیباطاس

  . او فراخ کتنگ باشد و ت
نــام ثابــت بــن جــابرٍ : تَــأَبطَ شَــرا

تقول .الفهمی :نی جاء   ـ وال فـی األح
الثالث بال تغییرٍ علَـی لفظـه، و کـذلک    

رُه، و ها، مثل برَقَ نَحبلۀٍ یسمی کلّ جم
ــا ــی أردت أنْ و انْ. ذَري حبـ و أ تثنِّـ

تَجعم  نجـاء ی ذَوا قلت وو ذَو ، ،
والنسـبۀُ الیـه   . کالهما و کلُّهم: أو تقول
 ،یطـب الـی الصـدر، و هـو ال    تَأَبنْسی 

 همــۀایــن نــام و [یصــغَّر و ال یــرَخَّم 
اند در هـر  م کسی شدههایی که ناجمله

سه حالت مرفوع و منصوب و مجـرور  
در تثنیه و جمـع نیـز   . آیندیکسان می

در نسـبت هـم   . آینـد با ذوا و ذوو می
ایـن  . شـود نخست منسـوب مـی   کلمۀ

  .]شوند و نه مرخَّمنامها نه مصغَّر می
و هو فَعلَـی  . درخت ریگ: أرطَی .أرط

ها و ألفُه لإللحـاق ال للتَأْنیـث، و واحـد   
لُ، ألنّـه    . أرطاةٌ و فیه قولٌ آخَرُ أنّـه أفْعـ

ــذکر فــی   و هــذا ی ،ــی رْطم یــمیقــال أد
فَه أصلیاً نَونْتَه فـی  نْ جعلت ألإف. المعتلّ

ــه  المعرفــۀ و النکــرة جمیعــاً، و انْ جعلتَ
لإللحاق نَونْته فـی النکـرة دونَ المعرفـۀ    

این کلمه بر وزن فَعلَـی اسـت و الـف    [
شانه تأنیث نیست، زیـرا واحـد آن   آن ن
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دیگــر آن  گفتــۀ. خـودش مؤنّــث اســت 
است که این کلمه بر وزن أفْعـل اسـت،   
زیرا گوینـد چـرم مرطّـی، و در معتـل     

اگر الـف  . شودبدین گونه از آن یاد می
آن را اصلی بـدانی، در معرفـه و نکـره    

دهـی، و اگـر الفـش را    آن را تنوین می
ــه    ــره ب ــط در نک ــدانی، فق ــلی ن آن اص

  . ]دهی تنوین می
پوست که آن را به آن : أدیم مأْروطٌ

و  بعیـر  . درخت دباغت کرده باشند
طَوِيطَی خورده: أرشتر أر.  

  . که او را فرزند نشودآن: أرِیط
: . آواز پـاالن و زیـن  : أطـیط  .أطط

بانگ کردن شتر از : . آواز شکم تهی
ـ [ال آتیک ما أطَّت اإلبلُ . گرانی بار ا ت

نالنـد نـزدت   شتران از گرانبـاري مـی  
ــایم  نالیــدن : . )]هرگــز نیــایم (نی
  . شترکره

. پنیر و ماسـت : أقط، أقْط و إقْط .أقط
. ماست در طعـام کـردن  : أقَطَ ـِـ. أقْط

  . نع: طعام مأْقُوطٌ
  . ماست ساختن: ایتقاط

  . کارزارجاي: مأْقط
  فصل الباء

: . گـام نزدیـک زدن  : برْقَطَـۀ  .برقط
   .پس نگریستنس

ـ . گستردن: بسطَ ـُـ. طبس .بسط صطب :
فراخـی  : طَۀبس. عذر پذیرفتن: . کک

  . رسو دست
: . گسترده شدن چیـزي : بِساطانْ

ــردن   ــتاخی ک ــام [گس ــرك االحتش : ت
  . ]خودمانی رفتار کردن

در طـول و عـرض شـهرها    : تبسط
  . رفتن

: بسـاط و بسـیط  . گستردنی: بِساط
  . جاي فراخ
نـام بحـري از   : . گسترده: بسیط
ــروض ــالن . ع ــاعِ   ف ــمِ و الب الجس

  . ]دست است فالنی تنومند و گشاده[
ســطُنی، أي یب فَـرَش لــی فراشــاً ال 

سـطُک،  هذا فـراش یب . یسعنی ضَیقاً ال
أي واسع ک  یـعزیرانـدازي بـرایم   [س

ایـن  . پهن کـرد کـه جـایم را نداشـت    
ه گنجـایش تـو را   زیراندازي است کـ 

  . ]دارد
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از راه [نا عقَبۀً باسطَۀً، أي بعیدة سرْ
  . ]دشوار و دور و درازي رفتیم

او را بـا او   بچـۀ اي کـه  ناقه: طبِس
ــد ــاز ندارن ــد و ب بســاط و : ج. بگذارن

ئْ. ساطأبـ مثل ظ یـد  . آرٍرٍ و ظُؤَارٍ و أظْ
 :ة عبـداهللا،   . دست گشادهو فی قـراء
ـ  ،»بسـوطَتانِ مبل یداه «هآی در [طانِ بِس

خوانش عبـداهللا بـه جـاي مبسـوطَتانِ،     
بلکـه دسـتانش   «: بِسطانِ آمـده اسـت  

  .]»گشاده است
بچه گذاشته شدن ناقه با: ساطإب.  
. نث= مذ. یکی: بطَّۀ. معروف: بطّ .بطط

  ــاء ــت اله ــۀ، و لیس جاجــۀ و د مامکح
هی لواحـد مـن جـنس     نیث و انّماللتأْ

م مانند کبوتر و مـرغ، هـاء   مرغابی ه[
در مفــرد آن بــراي نشــان دادن جــنس 

ـ  . . ]تأنیـث  نشـانۀ است نه  : بـطَّ ـُـ
شَـقَقْتُها  : بطَطْت القَرْحـۀَ [کفانیدن ریش 

  .)]زخم را شکافتم(
  . شگفت و دروغ: بطَیط

  . چرا دور رفتن ستوربه: عاطإب .بعط
ـ  .بعثط عبعو . وادي میانـۀ : ثُـوط ثُط و ب
ثُطهـا، للعـالمِ بالشـیء،    هو ابنُ بع :یقال

ـ  مثـل ابـنُ   جها بتاو دانـاي آن چیـز   [د
  . ]است، مانند او آگاه به نهان آن است

ــط .بقــط[ ــراق: بقْ ــال: تفــرُّق و افْت : یق
پراکنـده  : مرَرنا بهم بقْطاً، أي متفـرِّقین 

االرضِ ذَهبوا فـی . از کنارشان گذشتیم
ــتاتاً ــده در ز: بقْطــاً، أي أش ــین پراکن م

جـاي  جـاي : فـی الثـوبِ بقُـوطٌ   . شدند
جامه آلوده است یا پاره است و یا جـز  

  .]آن
به شمشـیر زدن یکـدیگر   : مبالَطَۀ .بلط

  . را
  . با یکدیگر شمشیر کشیدن: تَبالُط

چیز و درویـش شـدن و   بی: الطإب
: . نـع : لَطلط و مـب مب. ل و م. کردن

  . الحاح کردن در سؤال بر کسی
  . مانده شدن در رفتن: لیطبتَ

سنگها که در صـحن سـراي   : بالط
 ةمیـو [معـروف  : بلُّوط. گسترده باشند

  . ]درخت بلوط
  . اينام پشته: . ناگاه: طَۀبلْ
ـ بتاب که از : بهطَّۀ .بهط رنج و دوغ و ک

اي خـوراك کـه از   گونـه [یخ سـازند  
  . ]برنج و دوغ و یخ سازند
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  فصل الثاء
 : مثَـل . طثَـأْ : ج. يال: طَـۀ ثَأْ .ثأط

تدم ضْ. بماءشْیرَب للرجل یوقُه و  تدم
مــه، ألنّ الثأْح ــاء  قُ ــابها الم ــۀَ اذا أص طَ
ازطوبۀً  داتل و الي بود، [فَساداً و رگ

ــزوده شــد  ــه آن اف ــم ب ــن را . آب ه ای
گوینــد کــه ســادگی و کســی  ةدربــار
اش از اندازه بگذرد، زیرا گل و نادانی

ــو ــاهی و  الي چ ــد تب ــدان رس ن آب ب
  . ]نمناکی آن افزون گردد

ثَبطَـه عـن   [مشغول کردن : بیطتَثْ .ثبط
  .]شَغَلَه عنه: األمر
أثْبطَـه  [دور ناشدن بیماري : باطإثْ

فارِقُه: المرضی کَدلم ی[ .  
ــرْ .ثــرط ــا [ریــخ زدن : طثَ ســرگین ی

  . سریش: . کک: طثَلْ. ]مدفوع آبکی
و الهمـزة  . ستمرد احمق س: طئَۀثرْ
  . زائدةٌ
و . ]الطـین الرَطـب  [گل تر : مطَۀثُرْ

  . المیم زائدةٌ
ثَطٌّ و . کوسه شدن: ثَطَطَ ـُـ. ثَطّ .ثطط
مـردي کـه مـوي چهـره یـا      [نـع  : أثَطٌّ

ــد   ــم باش ــرویش ک ة ثَطَّــۀُ امــرأَ. ]اب

یقوم ثُطٌّ و : ج. ابروزن کوتاه: نالحاجِب
  . ثطاطٌ
ي گـرفتن آب و  بو: ثَعطَ ـَـ. ثَعط .ثعط

  .گوشت
ریـغ  [ط مثـلُ ثَـرْ  : ثَلَطَ ـِـ. طثَلْ .ثلـط 
انّهم کانوا یبعرونَ بعراً، و : حدیث]. زدن

ــتم تَ ــثْأن ــاًولط ــکل  [ نَ ثَلْط ــا پش آنه
  . ]زنید، و شما ریغ میانداختند می

  فصل الجیم
ــط ــ .جل ـ [ط جلْ ــ ــطَ ـِ ــیر : ]جلَ شمش

. هاسـتَلَّ : جلَـطَ سـیفَه  [برکشیدن از نیام 
سـر   : .سوگند خوردن و دروغ گفتن

 :. پوست را برکندن :. را تراشیدن
  . ]سرگین افکندن

  . و المیم زائدةٌ. سرستردن: مطَۀجلْ
  فصل الحاء

ـ . ط و حبوطحب .حبط باطـل  : حبِطَ ـَـ
  .شدن ثواب و عمل

شکم : . تازه شدن جراحت: حبط
ـ   دقُوق برآمدن ستور را از خـوردن حنْ

: حدیث. حبِطَت الشاةُ. ]خـودرو  شبدر[
تُـلُ حبطـاً أو   انَّ مما ینبِت الربیع مـا یقْ 

 ملشکم گوسفند از خوردن آن گیـاه  [ی



  971/  باب الطاء  
 

ــد ــی . برآم ــار م ــه به ــد از آنچ رویان
مـی کشـد یـا بـه     ) گیاهانی است که(

بـن   نام حـارث : . ]رساندمرگ می
عمرو، و پسران او را حبطـات خواننـد   

  . و النسبۀُ الیهم حبَِطی. میمدر بنی تَ
ــحبنْ ــوز و  و حبنْ أٌطَـ ــی، مهمـ طَـ

والنونُ و . شکمکوتاه بزرگ: غیرمهموز
طًـی،  رجـل حبنْ : یقـال . األلف لإللحاق

نـون و الـف   [طاةٌ ة حبنْبالتنوین، و امرأَ
ــر  ــه ب ــزوده در کلم ــه  اف ــاق ب اي الح

ــمهاي  ــی اس ــد(خماس ــفَرْجل مانن س (
 نْإف. شکم شدنبزرگ: طاءبِنْاح. ]است

یارِ، انْصغّرتَه فأنت بالخ ئْش  حـذفت ت
    و قلـت یـاء من األلـف النونَ و أبدلت

یبح    نـاً، ألنّ األلـفمنو بکسر الطـاء ،ط
ـ نیث فتَفْللتأْ لیست  تَحتَح ما قبلَها کما تَفْ

بشْفی تصغیر حـ  و انْ. رَيلَی و ب ئْش ت
األلــف فقلــت  النــونَ و حــذفت تبقَّیــ
یبطٌحن .تـانِ  و کذلک کلُّ اسمٍ فیه زیاد

ـ  لإللحاق فاحفـ   ذ تَهمـا شئْأیو انْ. ت 
ضْئْشأیضاً عو من المحـذوف فـی   ت ت

والمشئْ نِ و انْضَعی ضلم تُعـو ـ . ت  نْإف
عوضت فی األول قلت حبیط بتشـدید  

نی الیاء و الطاء مکسورةٌ، و قلت فی الثا
یبیطٌحفَرْ. ناگـر  [نَی وکذلک القولُ فی ع

خـواهی   سـازي، آزاد  حبنْطَی را مصغّر
بود که اگر خواستی نون را انداختـه و  
: الف را به یاء تبـدیل کنـی و بگـویی   

تأنیـث   نشانۀحبیط، زیرا الف در کلمه 
 نیست که حرف پیش از آن را مفتـوح 

هـایی  سازي، چنانکه در تصـغیر کلمـه  
ــار را   ما ــن ک ــرَي ای ــی و بشْ ــد حبلَ   نن

تـوانی  اگر هـم خواسـتی مـی   . کنیمی
نون را بگذاري و الـف را بینـدازي و   

پس هر اسـمی کـه در   . حبینط: بگویی
بـه  (آن دو حرف افزوده بـراي الحـاق   

باشد، هـر یـک از   ) حرفی اسمهاي پنج
. آن دو حـرف را کـه خواسـتی بینـداز    

ن دو توانی به جـاي هـر کـدام از آ   می
اندازي حرفـی بیفزایـی و   حرف که می

اگر نون را . توانی این کار را نکنی می
انداختی، یـاء مشـدد و طـاء مکسـور     

آوري، و اگر الف را انـداختی، بـه   می
ــاء مــی  کلمــۀدر . افزایــیجــاي آن ی

  . ]گونه استعفَرْنَی هم همین
فروگرفتن بـار و  : حطَّ ـُـ. حطّ .حطط
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فـرود  : . ز کمانزین، و زه برگرفتن ا
. بـه نشـیب آوردن  : . آمدن در منزل

  .منزل: محطّ
کشــیدن مهــار ســوي   هبــ: حطــاط

شتر : ریحطَّ البعیرُ فی الس[نشیب رفتن 
ــیب    ــوي نش ــید و س ــارش را کش مه

  . ]رفت
 ةشـتر گزیــد : . نشــیب: حطُـوط 

  . تیزرو
: . کم شدن بها و جز آن: حطاطانْ

  . شتاب رفتن شتربه
ـ  از بهــا کــم کـــردن   : تحطاطاسـ
  . خواستن

  . شده از بهامقدار کم: حطیطَۀ
، أي حـطَّ عنّـا   »و قُولُوا حطَّـۀٌ «هآی

ناأورَ بها بنو. زارإو هی کلمۀٌ أُمسیلَ رائ
طَّتهم  لَو قالوها لَحو بگوییـد  «[أوزار

، یعنـی از گناهانمـان بکـاه و    »کاهشی
اي بـود کـه   آن کلمـه . آنها را فروریز

اسـرائیل بـه گفـتن آن فرمـان داده     بنی
ــدند  ــه ش ــار   ک ــد، ب ــه بودن ــر گفت اگ

  .]کاستگناهانشان فرو می

: حطـائطُ . مرد ریـزه : رجل حطائطٌ
  . نام مردي
. دمیدگیهاي روي و سر نره: حطاط

  . کفک شیر: . یکی: حطاطَۀٌ
دوزي کـه آن را  آهـن چـرم  : محطّ

مال گویند و بـدان خـط کشـند و    پک
   .نقش کنند
  . نام مردي: حطّان

  . تذرو نر: قُطانحی .حقط
خشم گرفتن و تـافتگی  : احتالط .حلط

 أسـوأَ لعی االحتالطُ، و اانّ أولَ [کردن 
خشـم و برافروختگـی   : القولِ اإلفْـراط 

آغاز ناتوانی در کار و درمانـدگی در  
 پرگـویی سخن است، و بدترین گفتـار  

فـی غَضَـبِه و    بالَغَ: احتَلَطَ الرجلُ. است
دتَهو بـالَغَ   : احتَلَطَ فی األمرِ. اج ـدتَهاج

   .]فیه
اجتهاد کردن در سوگند: الطإح .  
گیاههاي خشک کـه در  : حماط .حمط

کما  ،حماطشیطانُ : یقال. وي مار باشد
ــال ــ: یق ــیذئْ ــی، و تَ ــبٍ ب غَضً س حلَّ

: مار علفـزار، چنانکـه گوینـد   : گویند[
ــوي دشــت و  زار، وگــرگ شــوره آه
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. دل دانـۀ : . یکی: حماطَۀ. ]زار بوته
 ماطَ أصبتۀَ قلبـه  حببـه  [قلبِه، أي ح
. )]گرفتــارش کــردم(دلــش زدم  دانــۀ

  . سوزش و درشتی حلق
  . حنَطٌ: ج. گندم: طَۀحنْ .حنط

  . فروشفروش و بويگندم: حنّاط
  . پراکندگی از بوي خوش: حنُوط
  . وطبوي شدن به حنخوش: تحنُّط

ــۀ ــدم: حناطَــ ــیگنــ    و فروشــ
  . فروشی کردنحنوط

 ــنَطَ األدیــمح :ــرَّ احپوســت [م
شـده رنــگ گرفـت و گلگــون    دبـاغی 

  . پوست رنگین: حانط. ]شد
ـ رأد: ثُمطَ الرِحنَِ و اب كو ضیقُـه  ر

گیاه رسـید و برگهـایش سـفید    شوره[
  . کک: نَطَأح. ]شد

ــوط ــائ .ح ــوار: طح ــان: ج. دی . حیط
واو [کسار ما قبلها رت الواو یاء إلنْصا

پیش از آن یـاء شـده    ةدلیل کسر آن به
  .]است

دیوار ساختن گرداگرد رز: ویطتَح .
ــو  ــرْم[فهـ ــوطٌ  ]کَـ ــس آن [محـ پـ

: . ]شده اسـت  دیوارچین )تاکستانی(

  . گرداگرد چیزي برآمدن
و  ]پــرچین، آغــل[چوبــه : حواطَــۀ

  . انبار غله
ییاطَۀ وحطَۀ، ح وـ  . طح : حـاطَ ـُـ

ــتن    ــاس داش ــتن و پ ــاه داش : . نگ
مع فـالنٍ  . گردآوردن خر زهار خود را

فالنـی  [حیطَۀٌ لک، أي تحنُّنٌ و تعطُّف 
  . ]به تو مهربان و دلسوز است

یـاط احهــوش کــاري کــردنبــه: ت .
هتاطَ لنفْاحقَۀ : سدر کار خـود  [أخَذَ بالث

: به الخیـلُ  تتاطَاح. ]دوراندیشی کرد
گــروه ســواران او را در [بــه  دقَتحــأ

  . ]میان گرفتند
: . فراز گرفتن چیـزي را : أحاطَۀ

: یقــال. متعــد بالبــاء. دانســتن همــه را
. مـاً و أحاطَ به علْ. أحاطَ به، أي علمه

الخَی آن . آن را دانسـت [لُ بـه  أحاطَت
ســواران در . را فـرا گرفــت و دانســت 

  . ]میانش گرفتند
  فصل الخاء

ـ . طخَب .خبط دسـت و پـاي   : خَبطَ ـِـ
واء، و طَ عشْخَب: و منه قیل. زدن ستور

رِها ضَعصهی الناقۀ التی فی ب از آن [ف
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روشـنی و آگـاهی، و   رفتار بی: گویند
شـتري اسـت کـه شـبکور     عشواء ماده

باشد و دست و پاي هر جا گذارد و از 
هر جـا انـداختن   : . ]چیزي نپرهیـزد 

: خَبطَ الرجـلُ [ب رود خود را تا به خوا
  ه حیـثُ کـان لنفس طَرَح نـامی[ . :  بـه
انعام کردن : . عصا برگ درخت زدن

اخْتَطَبنی فـالنٌ،  [شناختگی بر کسی بی
ك یـ طْاذا جاء ب معروفَـک مـن غیـر    لُ

فالنـــی بـــی وابســـتگی   : آصـــرَةٍ
ــتار   ــد و خواس ــزدم آم خویشــاوندي ن

داغ نهادن بر سـرین  : . ]ام شدنیکی
  . تورس

: . راه رفـتن برگزاف و بی: تخبط
ــردم را  ــو م ــتن دی ــوانگی داش ــه دی . ب

، »الذي یتَخَبطُه الشیطانُ من المس«هآی
 که شـیطان از پسـودن  آن«[سده أي یفْ

ــد  ــانش کن ــال و  »پریش ــی پایم ، یعن
  . ]تباهش سازد

  . علتی مانند دیوانگی: خُباط
  . داغ سرین ستور: خباط
مــا أدلیــلٍ هــو رِي أي خــابِط : أي
  . ]دانم او دیگر کیستنمی[الناسِ هو 

بشیر اندك: طَۀخ . :حـوض   نیمۀ

من  بۀِ فی القرْ. مشک از آب نیمۀیا 
 ــاء ــده  [م ــک مان ــدکی آب در مش ان
اي پاره: . اي از شبپاره: . ]است

  . خبط: ج. بعضی از مردم: . از خانه
 ســابقۀبــیانعــام جســتن : تبــاطاخْ

  . معرفتی از کسی
ــرط ــرْ .خ ـ . طخَ ــ ــرَطَ ـُِ ــوب : خَ چ

ــیدن ــرّاط. تراش ــع: خَ ــت : . ن دس
. فرومالیدن برشاخ تا برگ او فرو ریزد

بسی رنج باید که [القَتاد  دونَه : مثَل
راندن داروي مسهل : . ]دست آیدش

دراز کردن آهن را چـون  : . شکم را
  .عمود

ـ مخْ جرُوطُ الوحو الل ـۀِ هدهکشـی : ی 
  . روي و ریش

  . راندن مسهل شکم را: ریطتَخْ
ــرَط کــه شــیر از پســتان علتــی: خَ

بـا ایـن   : راطإخْ. بریده بیرون آیدبریده
  . نع: رِطمخْ. علت شدن ناقه

ناقـه کـه عـادت شـیر او     : راطمخْ
نـه از   ]بریده آیـد که بریده[چنان بود 

مـار کـه هـر سـال پوسـت      : . علت
  . افکند

: خَروط. اسبکردن سرکشی: خراط
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ـ : یقال فـی البیـع  . نع ت الیـک مـن   برِئْ

در خریـــد و [الخــراط، أي الجِمــاح   
اســب ســرکش را بــه : فــروش گوینــد

مـال بـد بـیخ    (خـودت واگـذار کـردم    
  . )]ریش صاحبش

. ستیهیدن اسـب در رفـتن  : خراطانْ
 :کســی بــد او گویــان  درآمــدن بــر
ــالنٌ[ ــا ف ــرَطَ علین ــالقولِ : انْخَ ــدرأَ ب انْ

یالس گفت و نزد ما فالنی بد ما می(یء
. باریک و الغر شـدن تـن  : . )]آمـد 
 :ر در رشتهدرکشیده شدن د .  

: خُـرّاط . نوعی از شورگیاه: رِیطإخْ
  . گیاهی
  . شمشیر برکشیدن از نیام: تراطاخْ

ــۀ ــروف : خَرِیطَ ــان، [مع ــۀانب  نقش
  .]خَرائط: ج. جغرافیایی و مهندسی

  . ریطهدوختن بر خگوشه: راطإخْ
و راه [دراز کشیدن رفتار : رِواطإخْ
: رُرَوطَ بهم السیاخْ. متعد بالباء. ]و سفر

ام راهشان دور و دراز شد[تَد[.  
: . خُطُـوط : ج. معـروف : خَطّ .خطط

. منسـ: خَطِّی ةنیز. نام موضعی به یمامه
 .خط کشیدن بـر ریـگ از   : خَطَّ ـُـ

 شـکافتن : . نبشـتن : . جهت فـال 

  . را ]کرت[کرد 
  . گلیم با خطها: کساء مخَطَّطٌ

 گوشـۀ که با [گاو وحشی : خَطوط
  . ]کندسمهایش زمین را شیار می

ــۀ ــه: خطَّ ــه ب ــی ک ــا زمین جهــت بن
باشـند و حـد    هگرداگرد او خط کشید

خطَـطُ  : و منـه . خطَـط : ج. پیدا کـرده 
صرَةِالکوفۀِ و الب .  

: طـاط مخْ. کـش چوب خـط : مخَطّ
  . اي که بر وي خط کشند چیزي راتخته

  . عذار برآوردن کودك: تطاطاخْ
سـه  جاء و فی رأْ. کار و حال: خُطَّۀ

زَم علیهاـۀُ  . ، أي حاجۀٌ قد عو العام
یالم  أ: حدیث ،عن قَیلَۀَو . یۀٌخُطْ: تقول

صلَ الخُطَّۀَ و ینتصرُ مـن  یفْ ابنُ هذه أنْ
فْوزَةِ، أي أنّه یجالح ـ   راء ـلُ کـلَّ أمرٍ ص
صـد  مقْ: نائیـۀٌ  . یا بـه یع تَبِس و الیلْ

بعید . :من الخَـطّ کالنُقْ اس طَـۀِ مـن   م
، أي تصـاف االنْ خُطَّـۀَ  خُذْ: یقال. طالنَقْ
آمد و در دلش نیازي بود کـه  [ تَصفانْ

آیا پسـر ایـن زن   . گشتبه دنبالش می
کـار   باید سرزنش شود، کسی که هـر 

شــکافد و در آن در اي را مــیپوشـیده 
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ها در بازدارنده همۀماند و برتر از نمی
پــی پیــروزي اســت؟ ســرمنزل دور و 

  . ]کن روي پیشهمیانه: گویند. دراز
مانده میان دو زمین خشک: خَطیطَۀ

و منه . خَطائط: ج. زدهزمین باران ةپار
، حین سـئلَ عـن   )رض(عباسقول ابن

ـ   تـه رجلٍ جعلَ أمـرَ امرأَ  ه بیـدها فطَلَّقَتْ
سـها  نَفْ أَها، ألّا طَلَّقَـت خَطَّ اهللاُ نَو: ثالثاً
أَهـا،  خَطَّـأَ اهللاُ نَو : و یروي أیضـاً . ثالثاً

از آن اسـت  [طَأَها المطرُ بالهمز، أي أخْ
عبــاس، هنگــامی کــه از او ابــن گفتــۀ
ــار  ةدربــار مــردي پرســیدند کــه اختی

 طالق به زنش داده بود و آن زن مـرد 
خداونـد راه و  : طالقه کرده بـود را سه

رنجش را افزود، که آن زن خـودش را  
 در سخن باال، خَطَّـأَ بـا  . طالقه نکردسه

اند، یعنی خداوند بـارش  همزه نیز گفته
  . ]را کج کرد و از درستی به دور افتاد

آمیختن چیـزي  : ]خَلَطَ ـِـ[ط خَلْ .خلط
  . را

آمیخته شدن و تباه شـدن  : تالطاخْ
  . لعق

ــا هــم: مخالَطَــۀ . آمیــزش کــردن ب

  . انبازي: طَۀخُلْ
  .فساد افکندن در کاري: لیطتَخْ

قَعوا فی الخُلَّیو  یلَـی طَـی، مثـال فُع :
کارشان در هم آمیخـت  [تَلَطَ أمرُهم اخْ

  . ]و تباه شد
و هـو  . کار و شریکآمیزش: خَلیط

یم للمنـادم، و الجلـیس   دالمخالطُ، کالنَ
جالسللم .و جمع و هو واحد .  خُلَطـاء

مهو خُلُطٌ أیضاً جع .  
  . ]همنشینی[عشرت کردن : طَۀخلْ

ــ ــ: طخلْ و [الط بویهــا یکــی از أخْ
: انسـان  چهارگانـۀ یکی از مزاجهـاي  

تیر کـه  : . ]و بلغم نصفرا، سودا، خو
  .چوب وي کژ بوده باشد در اصل

ــل مخْ ــطٌرج ــاري   : لَ ــر ک ــه ه ب
: یلٌ، کمـا یقـال  زْم فالن . درآمیزنده

فالنـی بـه هـر کـاري     [هو راتقٌ فاتقٌ 
از هر کاري سرشـته  (درآید و در رود 

بنــدد و او مــی: ، چنانکــه گوینــد)دارد
  . )]کارگزار است(گشاید می

نشستن فحل بـر پشـت   : تخالطاس
  . ناقه

قضـیب فحـل را در فـرج    : الطإخْ
  . ناقه نهادن
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ــیط ــت : خَل ــاه و سپس ــه[ک  ]یونج
نبیـذ  : . جهت علفمیخته بهدرآ هم به

از خرما و زبیـب، یـا انگـور و رطـب     
  . و قد نُهِی عنه. آمیخته هم به

ـ و ی. شوریدن عقـل : خالط تعمل س
. فی عقلـه  خُولطَ الرجلُ: یقال. مجهوالً

ــا حــدیث ــالطَ: و أم و ال وِراطَ،  ال خ
مع بین متفـرِّقٍ و  یج ال: فیقال هو کقوله

آن [یۀَ الصدقۀِ عٍ خَشْیفَرَّق بین مجتم ال
نـه  . داردسـنگ برمـی  مرد عقلش پاره

مانند این سـخن  . آمیختگی و نه فریب
ترس از صدقه نـه پراکنـده را   : اوست
آورده را پراکنـده  آورد و نه گـرد گرد 

کسـانی اسـت    ةاین سخن دربار(سازد 
که با آمیخته کردن شتران با گاوهـا و  
گوسفندان خود آهنگ دررفتن از زیـر  

ــار  ــارب ــد، و نیــز درب  ةصــدقه را دارن
ترس از کـم شـدن   تا گیرندگان صدقه 

ــاره  ــه کن ــان را ب ــدقه آن ــري از ص گی
  . )]درستی نکشاند

درخـت  [نـوعی از اراك  : طخَم .خمـط 
ــواك ــوه دارد  ]مس ــه می ــرِيء . ک و قُ

خمط [باإلضافَۀ » طأُکُلِ خَم ذَواتَی«هآی

الیه هـم خوانـده   مضاف گونۀ بهدر آیه 
دو («): ها اینکه صفت باشـد نه تن(شده 

. ]»درخـت مسـواك   ةداراي میـو ) باغ
 :شیر ترش . .  ـ بریـان  : خَمـطَ ـِـ

  . کردن گوسفند مسلوخ را
یط  یط . پوسـت بریـان بـی  : خَمـم سـ :

أنّ اللـبنَ اذا  : أبوعبیـد . بریان با پوسـت 
ـ   ذهب عنـه حرْ    الوةُ الح لَـبِ و لـم یتغیـ

ـ  مـن   شـیئاً  ذَطعمه فهو سامطٌ، و انْ أخَ
      لٌ، فـاذا کـان فیـه طعـم حـممٍ فهو مطَع

ۀٌ   اگـر شـیرینی شـیر    [الحالوة فهو قُوهـ
اش دگرگـون نشـود سـامط     برود و مزه
انـدکی   دیگري بگیـرد و  ةمز است، اگر

اش برگردد ممحل است، و هنگـامی  مزه
  .]اش شیرین باشد قوهه استکه مزه

ــط ــردن فحــل: تخم ــگ ک : . بان
مـوج  : . غضب و تکبر کردن کسـی 

  . زدن دریا
شراب که بوي رسیدگی آید : طَۀخَم

ــد  ــیده باش ــراب : . از وي و نرس ش
  . ترش

: خُوطَــۀ. شــاخ نـازك : خُـوط  .خـوط 
  .یکی

ــی .خـیط  : ج. درکشــیدن و رشــته: طخَ
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ـ . خُیوط و خُیوطَۀ ـول و  مثل فَحل، فُح
  . فُحولَۀ
فی «هآی. کک: خیاط. سوزن: یطمخْ

یاطالخ مسوراخ سوزندر «[» س«[ .  
 ضـیطُ األبصـبح صـادق  : الخَی . 

دوصبح کاذب، و تاریکی شب: األس.   
ــی ــۀِخَ ــز حــرام: طُ الرَقَب نخــاع [مغ

: رقَبتـه  جاحش فـالنٌ عـن   . ]گردن
اش فالنـی از زنـدگی  [دافَع عـن دمـه   

و کـذلک  . سراب: باطل . ]دفاع کرد
حکَم وانُ بنُ الو کان مرْ. مخاطُ الشیطان

ـ  ـ وِیلقَّب بذلک، ألنّه کان طَ طَرِباً یالً مضْ
و قال الشاعر فیه. رابکالس :  

لَّکُـوا خَیـا اهللاُ قَومـاً مطَ باطلٍلَح  
ععلی الناسِ یمو ی ن یشاءی مطنَع  

مخــاط [و هــو لُعــاب الشــمسِ أیضــاً 
الشیطان و لعـاب الشـمس نیـز ماننـد     

 مـروان حکـم را نیـز   . خیط باطل است
 آبنمـا گفتند، زیرا مانند خیط باطل می

. دراز و لـرزان بـود  ) و تار عنکبـوت (
  : اش گفته استشاعر درباره

خدا رسـوا کنـد قومی که خیط باطلی را 
  شاه کردند

 هم و بخشد حسابشبی بخواهد را کس هر که
  .]دارد باز

 :شترمرغ گلۀ .کک: طَیخَی.  
  . گري کردندرزي: خاطَ ـِـ. خیاطَۀ

یطمخوط و مـ . دوخته: خْی ن قـال  فم
مام، و مـن قـال   مخْیوطٌ أخْرجه علی التَ

اه علی النَقْص لنقصان الیاء فـی  مخیطٌ بنَ
طْتمفعـولٍ  . خ هی واو یطخفی م و الیاء

سار مـا قبلَهـا،   کانْقلبت یاء لسکونها و انْ
رِّكما قبلَها لسکونها و سـکون   و انّما ح
رَ لـیعلَم   . قوط الیاءالواو بعد س و انّما کُسـ

 طَۀَ یـاءأنّ الساق .    ۀٌ و الـواوو هـی أصـلی
ـ   مزیدةٌ للبِ غنْبو  نـاء، فـال ی ،ذَف ی أنْ تُحـ

ــقُّ بالحـــذف إلجتمـــاع  أحـ یاألصـــل
ــ  الح ــب ــۀٍ تُوج ــاکنَین أو لعلَّ و . فذْالس

ــن    ــولٍ م ــلّ مفع ــی ک ــولُ ف ــذلک الق   ک
الیـاء، فانّـه    ناتب العین اذا کان منالمعتل

و أما من بنـات  . یجِیء بالنقصان و التمام
: الواو فلم یجِئْ علی التمـام الّـا حرفـانِ   

وونٌ، فـإنّ     صـم و ثـوب ،وفودم کسم
ن  و فی النحـوی . جاءا نادرینِ نِیهذَ ین مـ

قولٌ مقْـوولٌ، و  : یقیس علی ذلک فیقول
قیاساً م ،ودقْورِداً  فرس م کسـی کـه   [طـَّ

مخیوط بگویـد، کلمـه را تمـام گرفتـه     
است، و کسی که مخـیط بگویـد آن را   

ششـم بـه    صیغۀناتمام دانسته، زیـرا از  
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یــاء در . افتــدبعــد در ماضــی یــاء مــی
دلیل  مخیط همان واو مفعول است که به

پیش از آن تبـدیل   ةساکن بودن و کسر
حرف پیش از این یـاء  . به یاء شده است

دلیل سکون آن و سکون واو پس  نیز به
از افتادن یـاء در مخیـوط حرکـت داده    

ایـن حرکـت کسـره اسـت تـا      . شودمی
. دانسته شود حرف افتاده یاء بوده اسـت 

این یاء حرف اصلی است، و واو حـرف  
افزوده براي ساختن وزن مفعـول اسـت،   
ــرا   ــداخت، زی ــد واو را ان ــابراین نبای بن

هـم  هنگام اجتماع دو حرف ساکن کنار 
یا هر علت دیگري کـه باعـث انـداختن    
یک حرف شود، سزاوارتر آن است کـه  

هـر مفعـولی    ةدربـار . حرف اصلی بیفتد
العین یایی نیـز همـین   هاي معتلاز کلمه

ــر وزن   گفتــه درســت اســت کــه هــم ب
امــا . مفعـول آیـد و هـم بـر وزن مفیـل     

العین واوي تنهـا دو کلمـه   معتل ةدربار
یختـه، و  مشـک آم : وزن مفعول آیند بر

ــۀ شــده، و ایــن دو نیــز  نگهــداري جام
قیـاس   پایۀبرخی از نحویون بر . نادرند

انـد،  هاي دیگـري نیـز گفتـه   وزنی کلمه
شـــده و اســـب فتـــهســـخن گ :ماننـــد

  .]افسارزده
مـیخ : طَۀخَی . :   رسـن از پوسـت
  . درخت
آمیختن سـپیدي مـوي بـا    : ییطتَخْ
ـ أْب فی رخَیطَ الشَی. سیاهی خَـطَ  : هسو

یري در سرش موهـاي سـپید پدیـد    پ[
  . ]آورد

  فصل الذال
خبه کردن گلـو را  : ذَأَطَ ـَـ. طذَأْ .ذأط

. کـک : تذَأْ. چنانکه زبان بیـرون فتـد  
چنـان  [قَه أشَد الخَنَـقِ  نَخَ: ذَأَطَه و ذَأَتَه

ــه     ــانش ب ــه زب ــرد ک ــویش را فش گل
  .]درآمد
ـ . طذَع .ذعط سـبک بریـدن   : ذَعطَ ـَـ
  . کک: دةِ المیمِمطَۀ، بزیاذَع. گلو
سفاد کـردن مـرغ   : ذَقَطَ ـِـ. طذَقْ .ذقط

  . ]اششدن پرنده با مادهجفت[ماده را 
  فصل الراء

  . بربستن چیزي: ربطَ ـُِـ. طرب .ربط
ـ  لیس له . جاي بستن: بَِطمرْ زٍ عنْ

هـیچ  (بزي هم نـدارد  جاي بستن ماده[
  . )]ندارد
باطاربستن: ت .  



    صراح اللغۀ/  980
 

لقب : . را بندندستور که او : ربِیط
  .خرما نهاده در آب ةغور: . مردي

آنچه به وي بندند ستور را و : رِباط
جاء فالنٌ . ربط: ج. مشک و جز آن را

ـ  هـوداً  صـرف مج انْ: ض رِباطَـه رَو قد قَ
کـه تـوانش را از   فالنی آمد درحـالی [

: . ]مرد: قَرَض رِباطَه. دست داده بود
اه داشـتن  نگ: . ]کاروانسرا[معروف 

ــ ــی  ثَغْ ــت آن، بمعنَ ــمن و مالزم ر دش
پنج عدد و زیادت : الخیلِ . المرابطَۀ

من الخیلِ، کما  لفالنٍ . از اسبان بسته
فالنـی  [لـه  تالد، و هو أصل خَی: تقول
اي اسب دارد، و اینها اسبان اصلی گله

  . ]او هستند
ـ أْفالن رابِطُ الج بِیطُ الجشِأْشِ و ر :

  . نگریزدمرد دلیر که 
فالنی در [ش رابِطَۀٌ رِ جیلفالنٍ بالثَغْ

  . ]مرز سپاهی سواره و آماده دارد
  . آبی که سپري نشود: ماء متَرابِطٌ

ــط ــیط .رط طــاد: ر ــگ و فری : . بان
  . رطائط: ج. احمق
طُّـوا [فریاد کردن : طاطإرو قد أر :
  . )]بانگ و فریاد به راه انداختند(جلَّبوا 
. سـیاهی سـپیدي آمیختـه   : ۀطَرقْ .رقط

  . ]مرغ پیسه[طاء رجاجۀٌ رقْ
األرــنَم، مثــل األب : غَــثقَــطُ مــن الغَ

  . قوزپیسه
طاطارقوزپیسه شدن گوسفند: ق .  
نْاربـــرگ بیـــرون آوردن : طـــاطق

ــط و أر. ]بارهنــگ آبــی[شــورطاق  ق
یطأُرنام مردي: ق .  

. گروه کم از ده از مـردان : طره .رهط
 : لـیس  . مرد قبیلۀقوم و و هو جمع

  أر من لفظـه، و الجمـع ـطٌ و  لَه واحده
أر  طُ، کأنّـه جمـع أرو  هاطٌ و أراه ـطه

اي چـون میـزر   پارهپوست: . أراهیطُ
: . که زنان حـائض بـر میـان بندنـد    

رِهاط : ج. پوست که از وي دوال کنند
هاطو أر.  

: طَـۀ ره: سوراخ کالکموش: راهطاء
  . کک

  . موضعی به شام: راهط جمرْ
ــط ــۀری .ری ــی: طَ ــام زن ــادر : . ن   چ

: ج. لخت که زنان بـر سـر افکننـد   یک
یط و ریِاطر .  

  فصل الزاي
ــرط ــ .زخ ــتر و  : رِطزِخْ ــی ش آب بین
  . گوسفند
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ــردم: زطّ .زطــــط ــی از مــ  گروهــ
 .]پوست از سرزمین سـند و هنـد   تیره[

ــی ــل روم و [یکــی از ایشــان : زطِّ مث
یومر[ .  

  فصل السین
فروهشـته شـدن   : سبِطَ ـَـ. سبط .سبط

مــوي نـــرم و  [نــع  : طســبِ . مــوي 
طُ الجسمِ، اذا کـان  رجل سبِْ. ]فروهشته

و االس نَ القَدسمرد نیکو قـد و  [تواء ح
و . یکـی : سبطَۀ. گیاه: . ]باال و اندام

 غرواشـۀ آن گیاهی است که از بیخ آن 
  .بافندگان سازند

ازا و پهنا گوالیدندر به: باطإس . :
سطبرناك شـدن  : . فروافکندن سر را

  . زمین
باطل کـردن ناقـه آبسـتنی    : بیطتَس

  . بره افکندن میش: . خود را
و . أسـباط : ج. فرزند فرزنـد : سبط

  و أســـباط از . )ع(فرزنـــدان یعقـــوب
. اسرائیل چون قبائل است از عـرب بنی
ـ و قَطَّعناهم إثْنَتَـی ع «هآی سـباطاً  رَةَ أشْ

، انّما أنَّثَ ألنّه أراد اثْنتَـی عشْـرَةَ   »أُمماً
فرْقَۀً، ثم أخْبرَ أنَّ الفرَقَ أسباطٌ، و لیس 

باطُ بتفسیرٍ و لکنَّه باألسلٌ مـن اثنتـی   د
عشرة، ألنّ التفسیرَ الیکون الّـا واحـداً   

إثْنَی عشَـرَ درهمـاً، و   : منکوراً، کقولک
ـ «[الیجوز دراهم  ان را بـه دوازده  و آن

قبیله که هر یـک امتـی بودنـد بخـش     
أسباط را مؤنّث گرفته، زیـرا  . »کردیم

) که مؤنث اسـت (معناي فرقه  آن را به
خواسته است، سپس خبر داده کـه ایـن   

ها أسباط بودند، و أسباط تفسـیر  فرقه
براي دوازده نیست، بلکـه بـدل اسـت    

مفـرد   گونۀبراي آن، زیرا تفسیر جز به
دوازده : باشد، مانند آنکه گـویی نکره ن

دوازده : درهم، و جایز نیسـت بگـویی  
  . ]دراهم

سقف میـان  [گذر پوشش راه: ساباط
ــر آن راه باشــد  ــوار کــه زی : ج. ]دو دی

  وابِیطُ و سـاباطات ثَـل . سـأفْـرَغُ مـن   : م
ــامِ  جحبیکــارتر از حجــامتگر [ ســاباط

ــاباط  ــقف (س ــذرهاي س ــی از گ دار یک
  . )]مداین

  . روبهخاك: ۀسباط
  . نام ماهی به رومی: سباط

نـوعی از  : . جایی: جِالطسنْ .سجلط
  . گلها
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  . گلو بریدن: سحطَ ـَـ. طسح .سحط
خشم : سخطَ ـَـ. ط و سخَطسخْ .سخط
ـ . و هو خالف الرِضـا . گرفتن خاطإس :

  . به خشم آوردن
بــه : . کــم شــمردن : تســخُّط

  . ناجایگاه دادن
فـرو خـوردن   : ـَـ سرِطَ. سرَط .سرط

 ال: مثَـل . کک: تراطاس. لقمه و جز آن
ـ حلْ نْکُتَ واً فتُس ـرّاً فتُعقَـی تَرَطَ، و ال م .

تَه مـن  ت الشیء، اذا أزلْقَیأع: من قولهم
ــکف ــالرمل ی ــا یق ــه، کم تــ: ار ت کَیأشْ

: و قـولهم . کوهتَه عما یشْالرجلَ، اذا أزلْ
ی، أي طَضـاء ضُـرَّی  طَی و القَذُ سرَّیاألخْ
سیذُخُأْتَرِطُ ما ی یذا تَقاضاه إنِ، فمن الد

صاحـ : و یقال أیضاً. رَطَ بهه أضْب ذُ األخْ
رَّیطٌ و القَس  ضُـرَّی نـه شـیرین   [طٌ ضـاء

باش تا آسان خورندت، نه هـم تلـخ و   
ایـن معنــاي  . گـران کـه پـس زننـدت    

آن : اســتراط از ایــن گفتارشــان اســت
ــز را از تلخــ  ــرون  چی ــانم بی ی از ده

از آن مــرد : انــداختم، چنانکــه گوینــد
ــه ــکایتش را  گل ــا ش ــردم ت ــایی ک گش
نرمـی و   گـرفتن بـه  : گویند. گرفت پس

سختی، یعنی هنگـامی کـه    پس دادن به
ــی ــه وام م ــرد ب ــرو   گی ــی آن را ف   نرم

دهنـده وامـش را   بـرد، و چـون وام  می
دهنـده را خـوار و سـبک    بخواهد، وام

  . ]گرداندمی
ــراط =ســراط ص .یــراط ســیف س :

  . شمشیر بران
نـام برجـی   : . پایکپنج: سرَطان

علّتی که بر : . ریش بد: . فلک بر
: راطسـرِطْ . پیوند سم ستور پیـدا آیـد  

  . پالوده
شتر درازهیکل و جز : مطسرَو .سرمط

  . آن
  . داروي به بینی ریختنی: سعوط .سعط

دارو ریختن در بینـی : عاطإس . :
  . بر سینه زدن نیزه

خود را خود ریخـتن دارو  : تعاطاس
  . ]دارو ریختن براي خود[

سطمط [ دارودان: عـعسیط و معس :
  . ]کک

و روغــن  [ دردي خمــر: ســعیط
  . ]بان درخت

  . فاطأس: ج. دانجامه: سفَط .سفط
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  . نفسجوانمرد و خوش: سفیط
نْإسنوعی از شراب: طف .  
. افتادن چیـزي : ـُـ سقَطَ. سقُوط .سقط
 : طَ  . ناتمام از شـکم  بچۀافتادنـقس

و «هو منه آی. پشیمان شد: فی یده، مج
دطَ فی أیقا سوا »یهِملَممقـال  . ، أي نَـد

قَرَأَ بعضُـهم سـقَطَ، معلومـاً،    : األخفش
مرَ النَدکأنّه أضْم،   طَ بـاإللفقز أُسو جو

: أبـوعمرو قـال  . فاعلُه میس لَم علی ما
سقَطَ الولـد  : یللقال الخ. أُسقطَ: الیقال

طْمن به، و الیقال وـ ن أُم و چـون  «[ عقَ
: اخفـش . ، یعنی پشیمان شدند»لغزیدند

اند، گویی در نهـان  برخی سقَطَ خوانده
یعنی دسـت بـر دسـت    (پشیمان شدند 

). برونی پشیمانی است نشانۀزدند که 
نیـز   مجهـول  رواست که: هم گوید زبا

ــد ــوعمرو. بخواننــ ــول ابــ را  مجهــ
بچـه از شـکم   : خلیل گوید. پذیرد نمی

بچـه از  : گوینـد مادرش افتـاد، و نمـی  
ــاد  ــادرش افت ــت م ــرِ   .دس ــی الخَبِی عل

قَطْتهنگـامی  (به آگـاه برخـوردي   : س
رفـت،  به سوي عراق می) ع(که حسین

به فـرزدق برخـورد کـه از عـراق بـه      
رفـت، و چـون از او   سوي حجـاز مـی  

از عراق چه خبر؟ فرزدق چنین : پرسید
دلهـاي مـردم بـا تـو و     : گفت و افزود

أمیۀ اسـت و کـار   شمشیرهاشان با بنی
بـه   :فرمـود ) ع(حسـین . از آسمان آیـد 

   .])من راست گفتی
بچه افکندن زن و جـز آن : قاطإس .
 : ـ . غلط کردن در سـخن قَطَ فـی  أس

و مـا  [لَّم فما سـقَطَ بحـرف   کَتَ. کالمه
ست گفـت  ردر سخنش ناد. رفاًأسقَطَ ح

سـخن گفـت و حرفـی    ). یا دشنام داد(
  . ]نادرست بر زبان نیاورد

سـ . افتادن: قَطم سقََطَۀٌ و هذا الفعل م
ـ لإلنْ ـ سان م ن أعایـن کـار   [نِ النـاسِ  ی

. ]انـدازد انسان را از چشـم مـردم مـی   
  . افکندن: مساقَطَۀ
سطمموضع افتـادن : ق .  َسِأْالـر :

حیــثُ  : أْســیر ذا هــ[جــاي زاد 
تدلو[ .  

اللَئیم فـی  [ناکسی : ساقط و ساقطَۀ
  . طَی و سقّاطٌسقْ: ج. ]حسبه و نَفْسه

  . خویشتن برچیزي افکندن: تَساقُط
و خطا  ]لغزیدن[شکوخیدن : طَۀسقْ
  . کک: سقاط. کردن
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گفـتن یکـی و   وقت سخنبه: سقاط
در سخن کسی [دیگري خاموش بودن 

سسـت شـدن اســب از   : . ]ندویـدن 
  . دویدن
جاي [توده تمامی ریگ: لِط الرَمسَُقْ

 بچـۀ : الولَد . ]تودهپایان یافتن ریگ
آتش که برجهـد  : النارِ . افتاده ناتمام

  .نث= مذ. از چقماق
  .دو بال شترمرغ: طانِسقْ
 گوشه از ابر کـه بـر  : طُ السحابِسقْ

دامـن  : الخبـاء  . زمین افتـاده نمایـد  
  . رگاهخ

ناسـره، خـوراك   [هره بمتاع ن: سقَط
سهو و غلط در نوشتن و : . ]ناخوش
  . حساب

ــقیط بــرف: س . :ــ شــبنم، [ک پشْ
  .]ژاله

  . ]زن پست[دنیۀ : ة سقیطَۀٌامرأَ
کسـی   خطا و زلل جستن بر: تسقُّط

کار و لغزش کسی را  اندك خبر اندك[
  . ]جستن

شمشیر گذاره برنده که پیش : سقّاط

آنچنان تیز که [از مقطوع بر زمین افتد 
مضروب را بدرد و پیش از افتـادن آن  

ــقَط فــروش: . ]بــه زمــین رســد س .
ــدیث ــان ال: ح ــقّاط و ال  ک ــرُّ بس می 

علیهصاح لَّمۀٍ الّا سۀ مـن  . بِ بِیعو البِیع
البۀِ و الجِلْع، کالرِکْیۀِ من الرُبـ س وب و کُ

ر هــیچ از کنــا) آن بــزرگ[(وس لُــالج
ــه ــندپیلـ ــرده ةور و فروشـ ــایی خـ پـ

  گذشـت مگـر آنکـه بـر او سـالم       نمی
  .]کردمی

. زبـانی  درازدستی و دراز: سالطَۀ .سلط
  . ]چیرگی[ر قَه :. کک: سلُوطَۀ
  .برگماشتگی: طَۀسلْ

ــ ــتن: لیطتَسـ ــلُّط. برگماشـ : تسـ
  . برگماشته شدن

. نث: سلطانَۀ. ]شاه[قهرمان : طانسلْ
 و ال. ]برهـان [حجت  :. سالطین: ج
جیجمع ألنّ مججمع [رَي المصدر راه م

بسته نشود زیرا مصدر است از سلیط، 
  . ]و نون آن افزوده است

ــلیط ــرد فصــیح: س ــلیطَۀ. م زن : س
صـحهم  أفْ: لَطُهم لساناًهو أس. دراززبان
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ــان   [ ــخنورترین آن ــاترین و س او گوی
ــت ــن  : . ]اس ــت، و روغ ــن زی روغ
  . کنجد
الط: ج. تیر دراز: طَۀلْسس .  

سسالیط: ج. دندان کلید: الطمم .  
طاتلس نابِکسمهاي تیز: س .  

مروارید یا شَـبه و   رشـتۀ : طسم .سمط
  . سموط: ج. دوال فتراك: . جز آن
فتراك بستن چیزي را بر: میطتَس .  

قصیدة : یقال. نوعی از شعر: مسمط
مطَۀٌ و سمسۀٌمیط . : اي کـه  فرسـتاده

. حکمـی کـه رد نشـود   : . نگردد باز
مک مسمطاً، أي مجـوزاً نافـذاً   حکْ خُذْ

حکْمــک . فرمــان بــدهآســان و روان [
خُـذْ حقَّـک   . فرمانت رواسـت : مسمطاً
  . ]جانت حقّ توست، نوش: مسمطاً

دو رسته از : سماطانِ. دسته: سماط
نِ ین السـماطَی ب شییم. درخت و مردم

  . ]روداز میان دو رسته راه می[
مطَ ـُِـ. طسمپاکیزه کردن موي : س

سمیط . کردن بره و بزغاله ازجهت بریان
سنع: موطو م .  

ــمیط ــک : س ــل ی ــت نع ــش [لخ   کف
شـلوار  [ازار بـی حشـو   : . ]وصـله بی

ران به پـا کننـد   اآگنه که نادساده و بی
ــماط: ج. ]نـــه تـــوانگران أسـ . :ةرد 

مـرد  : . ]هـم چیـده   و بر[خشت پخته 
  .]نادار[حال  سبک

شیر که حـالوت تـازگی از   : سامط
وي رفته باشد و هنوز مـزه نگردانیـده   

: سمطَ ـُـ: سموط. باشد، عن األصمعی
  . مص
اي که هـیچ ریـش   کوسه: سِناط .سنط
  . کک: سنُوط و سنُوطی. ندارد

ـ : ج. تازیانـه : طسـو  .سـوط  و  واطٌأس
. زدن بـه تازیانـه  : ساطَ ـُـ. . سیاطٌ
 :ـ . آمیختن چیزي به چیزي ویطتَس :

طَ فَصـب علـیهم ربـک سـو    «هآی. کک
ــذابٍ ــ »ع ــال نَص ــدتَه، و یق ه ، أي شیب

شـکنجه را   تازیانۀپس پروردگارت «[
، یعنی سـختی آن  »بر آنان فرود آورد

  .]شکنجه را ةبهر: را، و گویند
وِأمخْ والُهم ستَیطَۀٌ بیـنَهم، أي مـ ل ۀٌ طَ

هم  دارایی آنها میانشان آمیخته و در[
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خَلَّـطَ فـی   : سوطَ االنْسانُ أمـرَه . است
  . ]أمرِه

  فصل الشین
  . نوعی از ماهی: شَبوط .شبط

نام ماهی است به زبـان روم  : شُباط
  . ]دومین ماه سال رومی[

دور : شَحطَ ـَـ. ط و شُحوطشَح .شحط
  . شدن
  . دور کردن: حاطشْإ

. طپیــدن کشــته در خــون: تشــحط
کشـته در خـون   [حطَ المقتولُ بدمه شَتَ

  .]خود دست و پا زد
  . طپانیدن در خون: حیطتَشْ
طشَونوعی از درختان کوهی که : ح

  . سازند ناز چوب وي کما
شُموط و شُحوطحدراز: م . و المیم
  . زائدة

ـ : شـرِیطَۀ . معروف: طشَرْ .شـرط  . کک
 :طُ  : ج. پیمانشُـرُوطٌ و شَـرائ . .

. تعلیق کردن چیزي به چیزي: شَرَطَ ـُِـ
  . زدن نشتر: . کک: تراطاشْ

  . نشتر: راطرَط و مشْمشْ
: . سـتور ریـزه  : . نشان: شَرَط

  . ]أشْراط: ج. بدکار[بِالیه 
 . نشانهاي قیامت: راطُ الساعۀأشْ
: قـومِ ال . ]گوسـفندان [ذالُها أر: المالِ

  . دادو هو من األضْ. رافُهمأشْ
نشان کردن شتر و گوسفند : راطإشْ

آمـاده کــردن  : . جهـت فــروختن بـه 
ـ . خویشتن را بـه کـاري   سـه  رَطَ نَفْأشْ

و منـه  . جعلَهـا علَمـاً للهـالك   : للهلَکَۀِ
سمی الشُـرَط، ألنّهـم جعلـوا ألنفسـهم     

عــۀً ی ــا عالم ــونَ به ــه [رَف خــودش را ب
 نشـانۀ ، یعنی خـودش را  نابودي افکند

از آن اســت کــه بــه . نــابودي ســاخت
پاسبانان شُرَط گویند، زیرا براي خـود  

گذارند که بـدان شـناخته   اي مینشانه
طَۀٌ واحدهم شُـرْ : قال األصمعی. ]شوند
  . شُرَط: ج. سرهنگ شحنه: طیو شُرْ

  . رسن از پوست خرما تافته: شَرِیط
 دو ستاره از برج حمـل، و : شَرَطان

ـ  راط گویند سه ستاره است و آن را أشْ
  . نیز گویند

ــرْ ــل رجــل ش . دراز: واطٌ و جم
  . نث= مذ
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: . رود و جـوي  کرانـۀ : شَـطّ  .شطط
ـ . . شُطُوط: ج .کوهان کرانۀ : شَطَّ ـُِـ

  . کک: شُطُوط. دور شدن
  . کوهان شگرف ناقۀ: شَطوط
. اسـتی قامـت  ر: . دوري: شَطاط

   .قامت راست: جارِیۀٌ شاطَّۀ
از اندازه گذشتن در : شَطَّ ـِـ. شُطَط

ـ  : حدیث. هر چیزي هلهـا مثلهـا ال رُ م 
صـانَ و ال  نُقْ ، أي الشَـطَطَ س و ال وکْ

براي آن زن است کابین همانند [زِیادةَ 
جـور  : . ]خودش، نه کم و نه بـیش 

شَـــطَطْت علیـــه و [کــردن برکســـی  
أشْطَطْت :رْتو . ]بر او سـتم کـردم   :ج

انّک لَشاطِّی،  :، حدیثیم الدارِيتَمعن 
ــ ــی الحکْ ــی ف ــو در [م أي جــائرٌ علَ ت

  . ]داوري بر من ستم کردي
: . جور کردن در حکـم : طاطإشْ

. کک: تطاطاشْ. دور رفتن ستور به چرا
 :  در  ]ســخت کوشــیدن[بـیخ رفــتن

  . طلب چیزي
سـپیدي مـوي   : شَمطَ ـَـ. شَمط .شمط

: طاءو شَـم  مطُأشْ. به سیاهی درآمیخته
  . نع

طَ ـِـ. طشَمدرآمیختن چیـزي  : شَم

طها، ر تَسع شاةً بِشَـم هذه قد. با چیزي
ــا  ــه  [أي بتَوابِله ــت ک ــی اس ــن دیگ ای

گنجــایش گوســفندي را همــراه بــا    
  . ]افزارهاي آن دارد دیگ

الط تصبح، إلخْ: . آمیخته: شَمیط
براي آمیختگی سپیدي [مۀ بیاضه بالظُلْ

  . ]تاریکی پایان شبآن با 
ــماطیط ــاي متفرقـــه: شَـ . گروههـ

میطٌشیکی: ط .  شَـماط القـوم یطَ، ذهب
ــۀً ــماطیطَ . أي متفرِّق ــوب شَ ــار الث  :ص

ــقَّقَ  ــد[تَشَ ــده رفتن ــوم پراکن ــه . ق   جام
  . ]پاره شدپاره

  .کفتگی جامه: شمطاطٌ
. یـک تـک  : طَۀشَو. تک: طشَو .شوط

ـ : واططاف بالبیت سبعۀَ أشْ وف کـرد  ط
 شـگال : بـراحٍ  . خانه را هفت گشت

گـرد آفتـاب کـه از    : باطلٍ  .]شغال[
  . روزن نماید

: . هالك شدن: شاطَ ـِـ. شَیط .شیط
تمام قسمت کرده شدن شتر که بکشند 
ــدن از وي   ــیبی نامان ــار و نص . در قم

ــزُور الج شــاطَت : شــتر  همــۀ[تَنَفَّقَــت
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. ]کشتنی بخش شد و هیچ از آن نمانـد 
 :آمیختن خون .  شاطَ فـالنٌ الـدماء :
فَک دم القاتـل علـی دمِ   طَها، کأنّه سلَخَ

ــول  ــم   [المقت ــه ه ــا را ب ــی خونه فالن
شـاطَ  . باطل شدن خون: . ]آمیخت

خـونش بـه   [دمـه هـدراً    ذهـب : فالنٌ
عـرَّض دمـه   : شاطَ بدمه. رایگان رفت

عـال و ظَهـرَ و   : شاطَ الشـیء . للهالك
سوختن روغن : . شتافتن: . ]عارتَفَ

ســوختن : . و زیــت بــه جوشــانیدن
   .دیگ و آنچه در وي است بر دیگ

صـاحب  : . هالك کـردن : إشاطَۀ
شـتر یـا   [سهم پسین شـدن از جـزور   

ــتنی  ــفند کش   بــه کشــتن  : . ]گوس
أشـاطَه، أشـاطَ   . آوردن کسـی را پیش

او را بـه کشـتن   [بدمه، و أشـاطَ دمـه   
  . دن بن دیگ راسوزانی: . ]داد

  . سوخته پنبۀبوي پشم و : شیاط
ــتَ ــر: ییطشْ ــۀ و س ــفند  پاچ گوس

گوشـت  : . سوختن و پاك کردن آن
بر آتش انداختن تـا بسـوزد و گنـد و    

  .بوي کند
برافروختن از خشم: تشاطَۀاس . :

  . فربه شدن ستور
: ج. شـونده زود فربـه : یاطٌناقۀ مشْ
  .إبِلٌ مشایِیطٌ

  فصل الصاد
ــ .صــرط ــراط و زِراط. راه: راطص س :

  . کک
  فصل الضاد

ـ  . طضَب .ضبط داشـتن  نگـاه : ضَـبطَ ـِـ
  . هشیار: ضابِط. چیزي را به هوش

ضَبکه به هر دو دست عمـل  آن: طاء
ـ  . . نـث : بطأضْ.برابر کند : ضَـبِطَ ـَـ

  . مص
ــبنْ ــوِي: طَیضَ ــون  . قَ ــف و الن األل

  . حاقزائدتانِ لإللْ
زي کـه کـودك را   چی: غَطَیضَب .ضبغط

  .حاقو األلف لإللْ. بدان ترسانند
  . تیز: ضُراط .ضرط

: مثَـل . تیـز دادن : ضَرَطَ ـِـ. ضَرِط
أویي العـ د بقَ مـن  رُ الّا ضَرِطاً، أي لم ی

گـورخر جـز   [جلَده و قوتـه الّـا هـذا    
تیزدادن نیرویی برایش نماند، یعنـی از  

  .]چابکی و توانش تنها همان ماند همۀ
به دهـان  : . م: ریطراط و تَضْإضْ
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 أضْـرَطَ بـه و  [حکایت آن فعل کـردن  
هزِيء به، و حکَـی لـه بفیـه    : ضَرَّطَ به

  ــارِط ــلَ الض عــرد و  (ف ــخندش ک ریش
  . )]برایش شیشکی بست

طَی ضـاء ضُـرَّی  طَی و القَلُ سـرَّی األکْ
  . ]سختی نرمی و پس دادن به گرفتن به[

خـود   بر بردمیدن: طاطرِغْاضْ .ضـرغط 
  . از خشم

ـ . طضَغْ .ضغط فشـاردن بـر   : ضَغَطَ ـَـ
ـ ضَـغْ : و منـه . دیوار و جـز آن  رِ طَۀُ القَب

  . ]فشار گور[
. سختی و تنگی و فشـارش : طَۀضُغْ

ت علیـه  اذا ضَـیقْ : طَۀًت فالناً ضُـغْ أخَذْ
فالنی را در تنگنا [رِهه علی الشیء لتُکْ

  . ]نهاده و برآن چیز واداشتم
ــاغط ــر نگا: ض ــرف ب ــان و مش  هب

ــزي ــتر و  : . چی ــل ش ــادگی بغ گش
  . سوسمار: . بسیاري گوشت آن

چـاه   يچاه گنده در پهلـو : ضَغیط
  . ناك گرداندخوش که آن را هم بوي

رأي و  سست: ضَفُطَ ـُـ. ضَفاطَۀ .ضـفط 
  قـال  . نـع : ضَـفیط . عقـل شـدن   ضعیف

ـ  فـی ضَـفْ  : عباسابن ي طَۀٌ و هـذه إحد
ـ ابـنُ  و شَـهِد . ضَفَطاتی کاحـاً  سیرِینَ ن

قـال  . أینَ ضَفاطَتُکنّ؟ یعنی الدف: فقال
انّما نُراه سـماه ضَـفاطَۀً لهـذا    : أبوعبیدة

المعنَی، أي انّه لَه  و هو راجِـع ،بو لَع و
عبـاس  ابـن [(ل هو الج يِأْالرَ فعالی ضَ

اگـر مـردم از خـون    : زمانی گفته بـود 
ان بر عثمان بگذرند از آسم ةشدریخته

 تو: از او پرسیدند. باردآنان سنگ می
اي، حـال آنکــه کــارگزار  چنـین گفتــه 

در مـــن : گفـــت) هســـتی؟) ع(علــی 
هایی اسـت، و ایـن هـم    اندیشی سست

سـیرین هنگـام   ابـن . یکی از آنهاسـت 
: پیوندي زناشویی گواه بود، پس گفت

شـما کجاسـت؟   ) و تار و تنبک(دایره 
طه نظر مـا دایـره را ضـفا   به : ابوعبیده
بازي و سـرگرمی کـه    يمعنا نامید، به

ــت ــم از سس ــادانی آن ه ــی و ن اندیش
  . ]است

  . گروه بزرگ: ضَفّاطَۀ
ــوط ــوِیطَۀ .ض ــت : ضَ ــر سس از [خمی

ــی آب ــک  : . ]افزون ــل و الي ت گ
  . حوض
  . مرد درشت: ضَیاط .ضیط

  فصل الطاء
ــرط ــ. ط ــی: رَطأطْ ــرو ب ــلٌ [اب  رج
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  . کک: رَطأضْ. ]الحاجِبینِ
ـ طا. ططُیو .طیط بانـگ کـردن   : طَ ـَِـ
: ج[ نــع: جمــل طــاطٌ و طــائطٌ. شــتر
   ].مرد شجاع: طُواط. طاطَۀ

  . خصومت و درازمرد سخت: طاط
: طـیط . و نـادان [ مـرد دراز : طُوط

  پنبه:  .]کک
  فصل العین

ـ . طعب .عبط  گفـتن بـی  دروغ: عبطَ ـَـ
خویشـتن در حـرب   : . سبب و بهانه
. جامـه شـکافتن  : . سببانداختن بی

عبِیطموط و عبرشـکافته  جامۀ[نع : ب[ .
: . رســیدن ســختی : . عــبط: ج
  .نع: عبِیطَۀ. علّت کشتن شتر را بی

علـت  شـتر بـی  [گوشت وي : عبِیط
: تبـاط اع. خـون تـازه  : . ]شدهکشته

  . علتکشتن شتر را بی
بفالنٌ ع اً  ماتیحاً شـابحطَۀً، أي ص

  . ]فالنی تندرست و جوان مرد[
: لبنٌ عثَلطٌ و عجلـط و عکَلـط   .عثلط

عثـالطٌ و عجـالط و   . شیر سطبر خفتـه 
  . کک: عکالط
وقت جمـاع حـدث    به: طَۀعذَی .عـذط 

  . نع: یوطَۀطٌ و عذْیوعذْ. کردن
  . نوعی از درخت طاق: فُطعرْ .عرفط
اي جنبنـده : قطانٌقطَۀٌ و عرَیعرَی .عرقط

  . ]سوسک درشت[
به دنبـال  : رُوطرُط و عضْعضْ .ضرطع

خدمتکاري کـه در برابـر   [کسی دونده 
  . عضارِیط: ج. ]غذا کار کند

ـ  : رَطعضْ ه و فَقْمیـان دو خَصـۀ  یح
ـ  فـالنٌ أه . ]مقعـد  ةدایر[ : رَطلَـب العضْ

 کسـی کـه آن جـاي    [رِ بهـا  کثیرُ الشَـع
  . ]بدنش پرمو باشد

ــرفط ــ. عض ــۀ: رَفُوطعضْ ــر کریش . ن
ضَیعضَیو ع رِفمارمولک [مصغـ : رِیف

  . ]درازکوچک و دم
درازا شـکافتن جامـه   به: عطَّ ـُـ .عطط

  . ل: عطاطانْ. کک: طیطتَع. را
ــیط آواز کــردن و عــیط: عطَــۀعطْ ع

 گفتن، و آن صوتی است که برنایان بـه 
  . هم کنند وقت بازي با

: طُوطمع. مرد دلیر: . شیر: عطاط
  . لُوبمغْ

تیزدادن بز و بینی : عفَطَ ـِـ. طعفْ .عفط
راندن شبان گوسفند را : . فشاندن او



  991/  باب الطاء  
 

  . به همان شکل که او عطسه دهد
نیسـت  : ما لـه عافطَـۀٌ و ال نافطَـۀٌ   

و . )]هیچ نـدارد (او را [بز میش و ماده
ما له ثاغیۀٌ و ال راغیۀٌ، أي : هذا کقولهم
ــاةٌ تَثْ ــۀ تَرْال ش ــو و ال ناق ــوغُ ــه [ غُ ن

کـه  (شـتري  گوسفندي دارد و نه مـاده 
  . )]بانگ کنند

ــۀ ــۀ و عفّاطــ ــزك : عافطَــ   کنیــ
  . کنندهشبانی
ـ  . طعلْ .علط  داغ کـردن بـر  : علَـطَ ـُـ

به بدي یاد کردن کسی : . گردن شتر
  . زدن به تیر: . را

: . داغ بـر پهنـاي گـردن   : عالط
 کرانـۀ دو : عالطـانِ . رسن گردن شـتر 

  .گردن
الط از گردن شتر :لیطتَعگشادن ع .
 :بسیار داغ کردن شتر را .  

. گردن بند بی مهار و بی: ناقۀ علُطٌ
  . الطٌأع: ج

  . بند و حمیلگردن: طَۀعلْ
اطاعواز گردن شتر برنشستن بـر  : ل

  . برچفسیدن بر کسی: . پشت او
یطاعـرْ  : لخ، و آن درختـی  بـرگ م

تـش  است که به مالیدن و زدن از وي آ

نـار و   الشَـجرِ فـی کـلِّ   : مثَل. گیرانند
اسرْتَمالم دج فارگرچـه در هـر   [خُ و الع

ــاري هســت، مــرخ و عفــار   شــجري ن
  . ]اند گرامی شده

و  . سـطبر : علَـبِط و عالبِـط   .علبط
  . گوسفند رمۀ: علَبِطَۀ
ـ  .عمرط ممـارِیط و  : ج. دزد: رُوطعع

  . عمارِطَۀ
  . ]و چاالكچابک [ سبک: عمرَّط

  . سخت: عملَّط .عملط
. دراز: . بـــدخو: شَـــطعنْ .عنشـــط

رجـل عشَـنَّطٌ و جمـل    . کـک : عشَنَّط
ــنَّط  ــرد و شــتر دراز[عشَ ــنَّق. ]م : عشََ

  . عشانطَۀ و عشانقَۀ: ج. کک
اول : طیــانعنْ. دراز: نَطعنَطْــ .عــنط
  . جوانی
بار ناگرفتن ناقه : عاطَ ـُـ. طعو .عوط

عوطٌ، عیطٌ : ج. نع: عائطٌ. ستسال نخ
که سـال آینـده هـم بـاز     آن. و عوطَطٌ

عائطُ عوط و عوطَط، و عـائطُ  : نگیرد
یطع .  

طاعط و تعییاط، تعوسـالها بـار  : ت 
دشوار : تیاطاع. ناگرفتن ناقه و گوسفند

أنّـه بعـثَ مصـدقاً    : حـدیث . آمدن کار
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تی معها ولدها، فأُتی بشاةٍ شافعٍ، یعنی ال
آن [(تـاط  تَنـی بمع ائْ: ها فقالخُذْفلم یأْ

کســی را بــه گــرفتن صــدقه ) بــزرگ
ــفندي   ــرایش گوس ــس ب برانگیخــت، پ

اش همراهش بود، آن را آوردند که بره
برایم  بره بیگوسفندي : نگرفت و گفت

  . ]بیاورید
ــیط .عــیط ــ. درازي گــردن: ع طُ و أعی

یعنع: طاء .ق: ما قالواربیةٌ عو اذا  ار طـاء
اسـ . فی السماء تَطالَت طُو القصرُ األعی :

سر بـه   يکوه تنها: گاه گویند[المنیف 
  . ]کوشک بلند. آسمان کشیده

  فصل الغین
دست بـر دنبـه و   : غَبطَ ـِـ. طغَب .غبط

تهیگاه گوسفند نهادن که فربه است یـا  
  . الغر

بطَ ـِـ. طَۀغنیکویی احوال: غَب . :
آنکـه زوال  رزو بردن به حال کسی بیآ

یقال فی . کک: طَۀغَب. آن خواهد از وي
لک أَسطاً، أي نَطاً ال هباللهم غَب: الدعاء

بطَۀَ، و نعوذُ بک أنْالغ بِطَ عن حالنـا  نَه
حـالی از  خدایا نیک: در نیایش گویند[

نه پس رفتن از آن چیـزي   ،تو خواهیم
  . ]که داریم

تُـه بمـا   غَبطْ. نآرزو آمدبه : تباطاغْ
تنع، و تُـه فـام  منَع: تَبطَ، کقولکنالَ فاغْ

سبحتُه فاح شادي و خوشحالیش [تبس
را که بـدان رسـیده بـود آرزو کـردم،     

  . ]شاد و نکوحال شد
. نام وادیـی : . زمین هموار: غَبِیط

 :  پاالن شتر که بر وي هودج بندنـد
  . غُبطٌ: ج. ]براي زنان[

 همیشـه داشـتن پـاالن بـر    : باطإغْ
پیوســته بــودن تــب : . پشــت شــتر

ــی [ مــه الح ــت علی ــت: أغْبطَ دام[ . :
  . پیوسته باریدن باران

ـ . غَطّ .غطـط  غوطـه دادن بـه   : غَطَّ ـُـ
: . کک: غَطیط. غریدن شتر: . آب

  .خرخر کردن در خواب
: غَطاطَـۀ . خوارنوعی سنگ: غَطاط

  . یکی
  . اول صبح: غُطاط

: غطَـۀ ر مغَطْقـد . آواز کردن: طَۀغَغَطْ
  آواز : مــــطتَغَطْ. دیــــگ جوشــــان

  . شادمانیبه
. آواز جوش دیگ و دریـا : غُطامط
  . المیم زائدة
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غلـط کـردن در   : غَلطَ ـَـ. غَلَط .غلـط 
ــخن ـــ. س ــت ـَ ــردن در : غَل ــط ک غل
أمـره، و غَلـت فـی    غَلطَ فـی  . حساب

نِ تَیعلُهما لُغَالعرب یج و بعض. الحساب
برخی تازیان آنهـا را دو کلمـه   [بمعنًی 

به غلـط  : الطإغْ. ]دانند با یک معنا می
  . افکندن کسی را

و [یکـدیگر را غلـط دادن   : مغالَطَۀ
  . ]به کژي افکندن

  . به غلط منسوب کردن: لیطتَغْ
مسئله یا سخن کـه بـدان   : لُوطَۀأُغْ

و نَهی رسـول  . کسی را به غلط اندازند
تُـه  حدثْ: یقال. لوطاتاألغْعن ) ص(اهللا

ــالیطَ   ــیس باألغ ــدیثاً ل ــامبر از [ح پی
سخنان نادرست که دیگران را به کژي 

خبــري : گوینــد. افکنــد بازداشــتمــی
  . ]کژي به او دادم راست و بی

ـ  .غمط ـ  . طغَم خوارداشـتن  : غَمـطَ ـَـ
ــت را  ــی  [نعم ــی را و ناسپاس ــا کس ی

ـ  . . ]کردن کـه  [فیریـدن  : غَمـطَ ـِـ
سـر  ا خوار و خرد شمارد و از نعمتی ر

انّمـا  : حـدیث . ]نادانی ناسپاسـی کنـد  
سـفه الحـقَّ و غَمـطَ النـاس،      ذلک منْ

ـ     یعنی أنْ هـفَهاً و جـرَي الحـقَّ سالً و ی
حی ــرَ النــاس آن کســی اســت کــه [تَق

درسـتی را از سـر سرکشـی و نــادانی    
  . ]نشناسد و مردم را خوار شمارد

ــاطإغْ ــب : م ــودن ت ــم ب ــلُ . دائ مث
  . باطاإلغْ

ـ . طغَو .غوط فـرو شـدن در   : غاطَ ـُِـ
به زمین پست : أتَی فالنٌ الغائطَ. چیزي

نَی به عـن  و یکْ. ]آمد فالنی[و مغاکی 
ــذرةِ إلتْ ــانِ اإلالع ــد قَنْی ضــاء ســان عن

کنایـه اسـت از مـدفوع،    [الحاجۀِ الیـه  
زیرا انسان هنگـام قضـاي حاجـت بـه     

. واطٌ و غیطانٌغوطٌ، أغْ: ج. ]آنجا رود
  . غائط کردن: تغوط

ـ  جـایی در  [معـروف  : قغُوطَۀُ دمشْ
  . ]شام با آب و درخت فراوان

  فصل الفاء
ـ  . طفَرْ .فرط درگذشـتن در  : فَـرَطَ ـُـ
ـ . طالفَرْ ایاك و: یقال. کاري ه فـی  لَقیتُ

. ط، أي الحینَ بعد الحـین ط بعد الفَرْالفَرْ
فَرْطَ تُهأتَی یبوعبیدةأقال . نیومٍ أو یوم :

ـ الیکون الفَرْ ن خَمـ طُ أکثر م رَةَ س عشْ
گاهگـاهی  . روي بپرهیـز از زیاده[لیلۀً 
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پس از یک یا دو روز نزدش . دیدمش
فرط بیشتر از پانزده شب : گوید. آمدم
تقصـیر کـردن در کـاري و    : . نباشد

صـرَ  قَ: فَرَط فی األمـر [فوت کردن آن 
ــی فــاتو فیــه  ــیعه حتّ کــذلک و . ضَ

: فَرَطَ علیه[شتاب کردن : . ]التَفْریط
 انّنا نَخـاف أنْ «و منه آیه. ]عجِلَ و عدا

ــ ــا أو أنْیفْ ــییطْ رُطَ علَین از آن «[» غَ
ــا    ــتاب ورزد ی ــا ش ــر م ــه ب ــیم ک ترس

. ]»سرکشی کرده و به ستم دست یازد
 :فَـرَطَ  . دستی کردن در سـخن پیش

شــتاب بـه [الیـه منِّــی قـولٌ، أي ســبقَ   
و در آن اندیشـه  (سخنی بـه او گفـتم   

به  ]در[دستی کردن پیش:  .)]نکردم
: ج. نـع : فـارِط . آب آمـدن بـر قـومی   

  . فُرّاط
  رونـــدگان پـــیش: فُـــرّاطُ القَطـــا

  . خوار سوي وادي و آبسنگ
ــ ــتابانیدن: راطإفْـ ــیش : . شـ پـ
دان، و پـر کـردن توشـه   : . فرستادن

. حوض پر: رَطٌغَدیر مفْ. حوض از آب
ـ . گذاشـته  فراموش: رَطفْم و أنَّهـم  «هآی

سـیون فـی   روکـون منْ ، أي متْ»رَطُونَمفْ
شـدگان  و آنان رها و فرامـوش «[النار 

از حد در گذشتن در : . ]»در آتشند
  . کاري
: طَۀفَرْ. م للخروج و التقدماس: طَۀفُرْ

وة و فَۀ، و حسفَۀ و غَرْمثل غُرْ. مرَّةٌ منه
سةحـ . و ه قـولُ أُم سـلَمۀَ لعائشـۀ    و من

نَهاك عـن  ) ضر(انَّ رسولَ اهللا): رض(
اسـم اسـت بـراي    [الد طَۀِ فـی الـبِ  الفُرْ

: فَرْطـه . گـرفتن بیرون رفـتن و پیشـی  
از آن است گفتار ام سلمه بـه  . یک بار
پیامبر خـدا تـو را از رفـتن در    : عایشه

ــتن   ــدازه درگذشـ ــرزمینها و از انـ سـ
  . ]بازداشت
ه پـیش رود تـا اسـباب    کآن: فَرَط

آبخور از دلو و رسن و پاك کردن چاه 
و هو فَعلٌ بمعنَـی  . و جز آن راست کند

رجلٌ و قوم . فاعلٍ، مثل تَبع بمعنَی تابِع
 . أنَا فَرَطُکم علـی  : حدیث. ج= مفـ

ویو منه ق. ضِالحتیل للطفل الم : اللهم
لْاجعه لَنا فَرَطاً، أي أجمنا حتّـی  راً یتقد

من پیش از شـما بـر   : فرمود[نَرِد علیه 
از آن اسـت کـه در   . سر حوض درآیم
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: سوگ نـوزاد و کـودك مـرده گوینـد    
فرســتاده خداونـدا او را پاداشــی پــیش 

براي مـا بگـذار تـا آنگـاه کـه بـه او       
  . ]رسیم

  . دو ستاره: فارِطانِ
. دستی کـردن پیش: مفارطۀ و فراط

 سـبقت : نٌ فراطاًلَّم فالکَتَ. کک: تفارط
  . ]سخنی از دهانش پرید[منه کلمۀٌ 

آبی که هرکه پـیش آیـد   : ماء فراطٌ
یـا از  (قبیلـه   از آنِ[او را بود از قبیلـه  

است که زودتر بـه  ) لهبیآنِ کسی از ق
  . ]آن رسد

کاري کـه در وي از حـد   : أمر فُرُطٌ
کــار گذاشــته و : . گذرانیــده باشــند

ـ . مانده ـ  «هآی و «[» فُرُطـاً رُه و کـانَ أم
کارش فروگذاشـته شـده و از دسـتش    

. راطأفْ: ج. پشته و بلندي: . ]»رفت
ـ  : یقال جغـد  [راط البوم تَنوح علـی األفْ

اسـب  : . ]هـا  کند بر پشـته شیون می
  .تیزگذرنده از اسبان

آغـاز  [أوائلُ تَباشیرِه : راطُ الصبحِأفْ
  . ]دمسپیده

درگذشــتن از کســی، و  : ریطتَفْــ

دور کــردن نابایســت از : . گذاشــتن
ـ . کسی سـ   و قَلَّما ی تعمل الّـا فـی الشر ع

. ]کاربردش اندك اسـت جـز در شـعر   [
: . ضــایع کــردن: . تقصــیر کــردن
  . فراموش کردن

فَـرَط  : . فوت شدن نیکی: تراطافْ
فرستادن، یعنی فرزند نارسـیده مـردن   

  . کسی را
پاي از پاي گشـاده و  : شَطَۀفَرْ .فرشـط 

  . شَحۀو هو مثلُ الفَرْ. دور نهادن
  . شهرستان مصر: طاطُفُس .فسط

فُسطاطٌ، فُسُساطٌ و فتاطٌ و فُستات :
جماعـت  : . خیمه و خرگـاه بـزرگ  

  . انبوه
ــیط چــۀ : فَسمــاد ــد: . خرم  ةچی

  .ناخن
لَقیتُه فَلَطـاً و  . ناگاه: فَلَطٌ و فالطٌ .فلط

ـ فالطـاً فأح  فالنٌ لَّمکَتَ. فالطاً اذا نَس ،
فالنـی ناگهـان   [جاء بـالکالم الحسـنِ   

  . ]سخن گفت و نیکو گفت
لَطَنـی الرجـلُ،   أفْ. رهانیـدن : الطإفْ

  . ]آن مرد رهایم ساخت[لَتَنی مثلُ أفْ
  فصل القاف

ک آن، یعنـی  اهل مصر و بنْ: طقب .قبط
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و . نـث : طیـۀ قب. منسـ: طیقب. اصل آن
. خیـزد کتان باریک و سپید که از مصر 

و قد یضَم، ألنّهم یغیـرون فـی النسـبۀ،    
ـ سـه : کما قالوا هو د یل گـاه هـم   [رِي

  . قَباطی: ج. ]قُبطیۀ گویند
. ]حلـوا شـکري  [حلوا بسکّر : قُباط

ــی قُبیط و قُبیــی و قُب ــاءطَ ــک: ط اذا . ک
ــ شــددت قصــرت  ت مــددت و انْخَفَّفْ

را ممـدود  اگر بی تشدید بگـویی آن  [
  . ]و اگر مشدد بگویی مقصور ،سازي

  . کرم: قُُنَّبِیط
  . سالخشک: طقَح .قحط

ـ  . قُحوط بـاز  : قَحط ـَـ و قَحـطَ ـَـ
قُحطـوا  . ایستادن باران و تري از هـوا 

بـه خشکسـال رسـیدند   [طاً، مـج  قَح[ .
  . به قحط رسیدن: حاطإقْ

نام ابوالیمن: طانُقَح .  
. قرَطَۀ و قراط :ج. گوشوار: طقُرْ .قرط

محٍ و رِماحٍمثلُ ر . :نام مردي .  
  .چراغ شعلۀ: قراط

: . گوشوار نهادن بر کسی: رِیطتَقْ
بینـی  : . لگام در سر اسـب افکنـدن  

چراغ پاك کردن، یعنی سوختگی پلیته 
  . را دور کردن

  . با گوشوار شدن: تقرُّط
دانـگ، و أصـلُه قـرّاط،    نیم: قیراط

دل مـن إحـدي   رارِیط، فأُبألنّه جمعه قَ
تضعیفه یـاء، کمـا فـی دینـارٍ و      فَیحرْ
  . دنّار

ــرْطی ــه: طق ــالنٌ  . داهی ــاد ف ــا ج م
فالنـی چیـز   [طیطَۀٍ، أي بشیء یسیرٍ بقرْ

أعطـاه  : قَرَّطَ علیـه . اندکی هم نبخشید
  . ]قَلیالً

جل شتر که پاالن بر زیـر  : طاطقُرْ
  . یطقَراط: ج. کک: طانقُرْ. او نهند
بـز  فراهم آوردن مـاده : فاطرِنْاقْ .قرفط

  . وقت گشنی لبهاي فرج را به
تنـگ نبشـتن خـط، و    : مطَـۀ قَرْ .قرمط

  . نزدیک نهادن گام
  . درترنجیدن پوست: ماطرِنْاقْ

ــیالقَرْ طــۀِ: م ــم . واحــد القَرامطَ و ه
ــ هآنــان گروهــی از [طٌ مــن النــاس ر

  . ]مردمانند
و «هآی. بیدادي: ـقَسطَ ـِ. قُسوط .قسط

و «[» أما القاسطونَ فکانوا لجهنَّم حطَباً
ــزم   ــان هیـ ــروان و سرکشـ ــا کجـ امـ

  . ]»دوزخند
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سـ  . طق : . داد و عـدل : قَسـطَ ـُِـ
یـک  صاع باشد، و شش نیمۀپیمانه که 

، و ]بزرگ دو برابر صـاع پیمانۀ [ قفَرْ
: تقسـط . بهره: . آن شش قسط باشد

  . بخش گرفتن
ـ . عدل و داد کردن: ساطإقْ انّ «هآی

ــب المقْ ــطینَاهللاَ یحـ ــد «[» سـ خداونـ
  . ]»دادگران را دوست دارد

نام دارویی: طقُس .  
راسـتی اسـتخوانهاي سـاق    : قَسـط 

ـ  . . ستور، وآن عیب است : قَسـطَ ـَـ
بعیر . نع: سطُفرس أقْ. بر آن عیب شدن

شتر که پی قـوائم وي خشـک   : سطُأقْ
  . نث: طاءاقۀ قَسن. باشد در خلقت

  . ايپدر قبیله: قاسط
و . بـر پهنـا بریـدن   : قَطَّ ـُـ. قَطّ .قطط

) رض(کان علـی : حدیث. القَلَمِ : منه
اذا اعو اذا اع قَـطَّ  تَلَی قَد علـی  [ترض
از درازا بـه دو  زد  از باال تیغ میچون 

از زد  از کنـار مـی  کرد و چون پاره می
قَـطَّ  . . ]سـاخت میان به دو نیمه می

: ضاً قاطّاًنا أرورد. گران شدن نرخ: ـِـ
عیاً سبه سـرزمینی در آمـدیم   [رُها غال

مـا  . هرگـز : . ]که نرخش گران بـود 
 و کانت. ]او را[ندیدم هرگز  :قَطُّیتُه رأَ
الثـانی   أص کِّنَ الحـرفا سلُه قَطَطُ، فلم

لإلدعرکاً لَغام جاآلخَرُ متح رابه، الی اع
و قُطُّ أیضاً للمجاورة، مثل مد یا هذا، و 

لـم  : طُ مخفَّفَۀ أیضاً فی اللغتین کقولهمقُ
وذُ یه مهـذا اذا  . مـانِ، و هـی قلیلـۀ   أر

ا اذا کانتبمعنَی  کانت بمعنَی الدهر، فأم
. اءب، فهــی مفتوحــۀٌ ســاکنۀُ الطــحســ
ذا إف. واحدةً فَقَطْ یتُه الّا مرَّةًما رأَ: تقول
ـ : ت قلـت أضَفْ ، أي ک هـذا الشـیء  قَطْ
سکحـ   . ب سیالنـونُ ل ما دخلـتو رب لَم

االس ینعلیـه السکونُ الذي ب و هـذه  . م
النونُ تسمی النونُ العمـاد الّتـی تـدخل    

ه یـاء  فی األفعال دونَ األسماء اذا دخَلَتْ
ــک ــی، : المــتکلّمِ کقول نی و کَلَّمنــرَب ضَ

خلوهـا  و انّما أد. الجرّ لوِقایۀِ الفعلِ من
مخصوصۀٍ نحو قَطْفی أس ماءنی ی و قَدن

 و لَدنِّی، و مثل عنِّی و منِّـی حـرفینَ ال  
ـ  : یقال. یقاس علیها سأي ح ،بِی قَطـاط

اصل قَطَّ قَطَط بوده کـه چـون حـرف    [
دوم براي ادغام سـاکن گشـته، حـرف    
دیگر بر اعراب خودش متحرك مانـده  
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قـاف از   ضمۀیز گویند که قُطُّ ن. است
باب مجاورت با حرف مضـموم بعـدي   

قَطُ و قُـطُ نیـز   . بگذر بابا: است، مانند
دو روز : گویند، مانند مذُ به جـاي مـذْ  

. و آن انـدك اسـت   ،است که ندیدمش
معنـاي زمـان    این هنگامی است که بـه 

معناي تنها باشـد، قَـطْ    باشد، اما اگر به
ـ  : گـویی می. خواهد بود بـار  کتنهـا ی
ــدمش ــی،   . دی ــافه کن ــر آن را اض   اگ

. این چیز تـو را بـس اسـت   : گوییمی
آیــد تــا  گــاه هــم نــون بــر آن در مــی

ــاخته  نســکو ــر آن س ــه اســم ب ی را ک
ایـن نـون را نـون    . شـود نگهـدارد   می

گویند که تنهـا در فعلهـا   ) ستون(عماد 
، هنگامی که یـاء مـتکلّم بـا    آیددرمی
مـن   مـرا زد، و بـا  : بیاید، ماننـد  فعلها

سخن گفت، تا فعل را از مجرور شـدن  
هـاي اسـم   زیرا جرّ از نشانه(پاس دارد 

این نون را در برخـی اسـمهاي   ). است
ــه  ــد نمون ــا، مانن ــاي خــاص و حرفه ه

ــدشــده، درآورده داده ــد. ان ــس : گوین ب
  . ]است مرا

عسخت مرغـول  ]موي[: د قَطَطٌج .

و هو . قَططَ شَعرُه. مص: قَططَ ـَـ. قَطَط
مـویش  [ الشَعرِ و قَطَطُ الشعرِ بمعنًی قَطُّ

او مویش تابدار و پیچیـده  . پیچیده شد
  . ]است

. قطـاط : ج. نث: قطَّۀ. نر گربۀ: قطّ
 : ــرات ــه و ب ــالالم . نام ــلَتُه ب و ص .
» مِ الحسـاب لَ یولَنا قطَّنا قَب عجلْ«هآی
 شکنجۀاز (مـا را   ةهرچه زودتر بهر«[

  .]»ز شماربرسان پیش از رو) دوزخ
: رذاذ. بـاران  ةترین قطرریزه: قطقطْ

شَۀ، بزرگتر از وي، و باز طَش، و باز بغْ
لْو باز غَبۀ، و همچنان حیۀ و شَجذَة و ب

  . کَۀشَۀ و حشْحفْ
  . نام جایی: قُطانَۀقُطْ
ـ  . طقَع .قعط سـخت و تنـگ   : قَعـطَ ـَـ

یـک  : طَـۀ قَع. ]وامدار[گرفتن بر غریم 
  .بار

عمامه بسـتن بـر سـر بـی     : عاطتاقْ
. تَلَحی، و آن زیـر زنـخ درآوردن بـود   

تعـاط و أمـرَ   أنّه نَهی عـن االقْ : حدیث
ــالتَلَحی  ــت و  [ب ــاط بازداش او از اقتع

دسـتار را پـس از    دنبالـۀ فرمان داد تا 
. ]بســتن بــر ســر زیــر زنــخ درآورنــد
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  . دستار بزرگ: عطَۀمقْ

جفـت  [کردن سفاد : قَفَطَ ـُِـ. طقَفْ .قفط
طُ القَفْــ: و یقــال. مــرغ مـاده را  ]شـدن 

ــ ــذَوات الظلْ ل ــد[ف ــه : گوین ــن کلم ای
  . ]داران استسم ةدربار
سفاد کردن مـرغ  : قَمطَ ـِـ. طقَم .قمط

ـ  . . ماده را پـاي گوسـفند   : قَمـطَ ـُـ
بنـد و  دسـت : . جهت کشتنبستن به

  . پایبند کودك بستن به گهواره
گوسفند بندند  رسن که قوائم: قماط

بنــد و پابنــد کــودك بــه وي، و دســت
  . گهوارگی

ـ  : قُمطُ األسیرُ یدبـینَ ی عمه و اذا ج
رِجلَیبدست و پاي برده با بنـد  [لٍ ه بح

  . ]به هم بسته شد
مبنـد خارپشـته  [تُواره بند نی: طق-

هایی که بـر سـر دیـوار بـاغ و پـالیز      
  . ]نهند

ورَّ بنا حیطٌمت: لٌ قَم یـک سـال   [ام
  . ]تمام بر ما گذشت

قَـنَط  . نومید شدن: قَنَطَ ـُِـ. قُنُوط .قنط
ـ . و قَناطَۀ و . نـع : قَـنطٌ . کـک : قَنطَ ـَـ
پس «[» من القَنطین فالتکُنْ«هقُرِيء آی

أما قَـنَطَ  : أخفش. ]»از نومیدان مبـاش 
ـَـ و قَنطَ ـِـ فانّما هو علی الجمعِ بـین  

هر دو فتحـه یـا هـر     الفعلعین[اللُغَتین 
جمـع میـان قَـنَط و     پایـۀ دو کسره بر 
  . ]قُنُوط است

  . واطأقْ: ج. گوسفند رمۀ: طقَو .قوط
  فصل الکاف

. برهنه کـردن : ]کَشَطَ ـِـ[ط کَشْ .کشط
  =ــ ــتور    :طقَشْ ــت س ــل از پش ج

و اذا الســـماء «و قُـــرِيء . برگـــرفتن
طَتکُش« ،طَتو آنگاه که آسمان «[ قُش

ت کَشَطْ. ]»شودخته و برکنده در هم ری
لَّدـلَخْ : تـه، و الیقـال  البعیرَ، مثل جتُه س

  . ]پوست شتر را کندم[
  . رفتن بیم و ترس: کشاطانْ

  الملفصل ا
دسـت  : . بر زمین زدن: لَبطَ ـِـ .لبط

. و پاي بـر زمـین زدن شـتر در رفـتن    
  .ا: لَبطَۀ. کک: تباطالْ

ر آن کـه د [رفتـار بـه لنگـی    : لَبطَۀ
  .نام مردي :. ]رفتن بلنگد

: لَحـطَ المکـانَ  . ]لَحطَ ـَـ[. طلَح .لحط
  . ]آب پاشیدرا آنجا [رشَّه 
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یت فی عنُقهـا لَطّـاً   رأَ. حمیل: لَطّ .لطط
ـ  حسناً، و کَرْ داً حسـنا،  ماً حسـنا، و عقْ

در گردن آن زن گردنبندي [ کُلُّه بمعنًی
ــ. . لطــاط: ج. ]زیبـا دیــدم  : ـلَــطَّ ـِ

ــه  ــودن ب ــزي و الزم ب چفســیدن برچی
منکـر  : . ]لَزِمـه : لَـطَّ بـاألمرِ  [کاري 

ت و ربما قالوا تَلَطَّی. شدن حق کسی را
  ــالث ــاع ث ــوا اجتم ــم کره ــه، ألنّه حقَّ

طاءات، فأب   یـرة یـاءچـه  [دلوا من األخ
دلیل ناپسند داشتن جمع سه طاء  بسا به
واپسین آنهـا را تبـدیل بـه یـاء     با هم، 

حقّـــش را وازده و : رده و گوینـــدکـــ
لَطَّ . . پرده فروهشتن: . ]نپذیرفتم

  . دم به میان ران درآوردن شتر: ـُـ
یاري دادن بر انکـار، و بـر   : إلْطاط

ه علـی لَطَطـه   ینُلک تُع ما. انکار داشتن
چرا تو بر وازدن حقم و نپـذیرفتن آن  [

 سـخت : . ]دهـی؟ وي را یاري مـی 
  . خصومت شدن

فتادن دندان و خورده شـدن  ا: لَطَط
. نـع : ألَـطّ . آن و ماندن بیخهاي دنـدان 

 :منکر شدن حق کسی را .  
 ناقـۀ : . دنـدان پیر بیگنده: لطْلطٌ

  .سالکالن

وادي  کرانـۀ : . دستاس: الملْطاط
 هــذا : مســعودو قــول ابــن. و دریــا

طریقُ بقیۀِ المؤْمنین هرّاباً من الـدجال،  
  یءیعنی به شـاط  ایـن  : گویـد [الفُـرات

فـرات راه گـذر بازمانـدگان از     کرانۀ
. ]گریزنـد مؤمنان است که از دجال می

ـ حرْف فـی و : البعیرِملْطاطُ  سط ـ ر ه أْس
  . ]برآمدگی تیزي در میان سر شتر[

  . سیاهگوسفند گردن: لَعطاء .لعط
سـیاهی  : . سـیاهی گـردن  : لُعطَۀ

  . روي چرغ
. بانـگ و خـروش  : ـَـلَغَطَ . لَغَط .لغط

نـام  : لُغـاط . کک: لَغْط و لغاط و إلْغاط
  . کوهی

. از زمـین برگـرفتن  : لَقَطَ ـُـ. لَقْط .لقط
  چیـــدن و دانـــه: . کـــک: التقـــاط

لکـلِّ سـاقطَۀٍ القطَـۀٌ، أي    . چیدنسخن
ها و ما نَدر من الکالم مـن یسـمع   لکلِّ

نادرستی که بـر  براي هر سخن [یذیعها 
گیـرد  که آن را برآید کسی است زبان 

تکلَّـم فـالنٌ فمـا    : یقال. و پخش سازد
زبـان  : سقَطَ بحرْف، و ما أسـقَطَ حرْفـاً  
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اي هـم  گشود و سـخن گفـت و کلمـه   
  . ]خطا نکرد
  . سنگدان مرغ: الحصی القطَۀُ
کـه   افکنـده و جـز آن   بچـۀ : لَقیط

  .بردارند او را
  . قومی از عرب: بنو اللَقیطَۀ

. آنچه برداشته و برچیده شـود : قَطلَ
 ِهاي زر که یافته شودریزه: المعدن .
  لِ و لُقاطُـهنْببرچیـده  خوشـۀ : الس .

بسـیار   ]امـروز [لَقَطْنا الیوم لَقَطاً کثیـراً  
مـن   فی هذا المکـان  . خوشه چیدیم

ــعِ ــلٌ : المرْتَ ــه قلی در اینجــا [شــیء من
  . ]چراگاه اندکی است

  . پراکنده مردم اندك: ألْقاط
جا گرفتن خرمـا و   به از جا: تلقُّط
  . ]از اینجا و آنجا برگرفتن آن[جز آن 

هجمت علیـه  : وردت الشیء الْتقاطاً
جستجو و ناگهانی به آن چیز  بی[بغْتَۀً 

  . ]رسیدم و بدان دست یافتم
. برچفسیدن: الطَ ـُِـ. لَوط و لَیط .لوط
ـ  وطُ بقلْهو ألْ  ]او بـه دلـم  [ :یطُبِـی و ألْ

  . تر استچفسان
ــاطالْ ــرُ ال. چفســیدن: تی ــذا األم  ه

ایـن  [بِـی  صـقُ بقلْ ال یلْ: تاطُ بصفَرِيیلْ
آن را دوسـت  (چسـبد  کار به دلم نمـی 

  . )]ندارم
ــانیدن: تالطَۀاســـ . برخـــود چفسـ

ـ : حدیث هـذا الرجـل، أي   تَلَطْاس متم د
ــ استَوبــرد  [تم ج ــن م ســزاوار خــون ای

  . ]ونش را ریختیدشدید، یعنی خ
ــ. رداء: لَــوط ــبِس لَوطَ ــۀً و لَولَ ه طَی

. ]پوشـید ) اشجامـه  روي( باالپوشـی [
 .و اندودن  گرفتنبه گل در: الطَ ـُـ

. عمل قوم لـوط کـردن  : . حوض را
  .کک: لواطَۀ

  .)ع(نام پیغمبري: لُوط
جهــا بالمــاء و لَهطَــت المــرأةُ فَرْ .لهـط 

ــألْ ــرَبتْ: ههطَتْ ــ. هضَ ــه األرضلَهطْ : ت ب
او . آب بـه شـرمگاهش زد  [ضربتُه بها 

  . ]را به زمین زدم
: . لـیطٌ : ج. پوسـت نـی  : لیطَـۀ  .لیط

  . چیزي گونۀ
شَیشـکار  دلدیـو  [تبع : طانٌطانٌ لَی .

: لیـاط . لَـزِقَ : الطَ حبه بقَلْبِی ـُِــ لَِیطـاً  
چسـبد و   رِبا، زیرا به اصل سرمایه مـی 

  . ]گردد بر آن افزوده می
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  فصل المیم
کشیدن کمـان  : ]مخَطَ ـَـ[ط مخْ .مخط

: . بیرون گذشـتن تیـر  : . و جز آن
  . بینی اندختن آب

کشـیدن در کمـان تیـر را    : خاطإم
بگذرانیدن تیر : . ]أمخَطَ فی القوس[

أمخَطْـت السـهم   [از آنچه بر وي آیـد  
  . ]أنْفَذْته: عنه

ــط. آب بینــی: مخــاط ــی : تمخُّ بین
  . فشاندن

خاطامبینی فشـاندن و از دسـت   : ت
شمشـیر  : . بیرون کشیدن چیـزي را 

  . برکشیدن
  .موي برکندن: مرَطَ ـُـ. طمرْ .مرط
وقت برکندن شدن موي را: راطإم .  

افتـادن  : تمـرُّط . موي افتاده: مراطَۀ
  . موي

گلیم از صوف و خز کـه بـر   : طمرْ
  . مرُوط: ج. میان بندند

ریشسبک: رَطُأم .: دزد . : تیر
: ج. کک: سهم مرُطٌ. طمرْ: ج. پرافتاده

ــراطٌ ــهام م ــالبٍ. س ــلُبٍ و س مثــلُ س .
  . نوعی از دویدن: مرَطَی

رَیو منـه  . میان ناف و زهـار : طاءم
لرجلٍ حینَ أذَّنَ و رفع ) رض(قول عمر

از [ك  شَـقَّ  تَنْ أما خَشیت أنْ: صوتَه
 عمر بـه مـردي کـه    گفتۀآن است این 

نترسـیدي  : گفـت با بانگ بلند اذان می
  . ]که زیر نافت پاره شود؟

دست در فـرج  : مسطَ ـُـ. طمس .مسط
ناقه کـردن و رحـم او را از آب فحـل    

ــاك کــردن، و رود ــیم پ شــتر را از  ةلئ
  . علّت

گیاه شور کـه شـکم سـتور    : ماسط
: . ]آن را نــرم و روان ســازد[برانـد  

م آب شور، و هرچه شور باشد و شـک 
  . راند

ناك بوي ةآب تیر: مسیط و مسیطَۀ
ســیل : . کــه در تــگ حــوض مانــد

  .تر از آناندك: مسیطَۀ. اندك
ل . شانه کـردن : مشَطَ ـُـ. طمشْ .مشط

  . کک: تشاطام. و م
  مــوي [شُــوطَۀٌ مم: لمــۀٌ مشــیطٌ 

  . ]زدهشانه
  . نوعی از شانه کردن: طَۀمشْ

  . انه افتدموي که به ش: مشاطَۀ
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گیـاه  : . شـاط أم: ج. شانه: طمشْ
: . الـذئب خواننـد   ریزه که آن را 

ــت  ــتخوانهاي پش ــاياس ــانۀ: . پ  ش
  . کتف ]استخوان[

. کشیدن، چون مـد : مطَّ ـُـ. مطّ .مطط
 :  ـر و جـز آنبرکشیدن ابرو از تکب .

  . ل: تمطُّط
ــۀ ــک : مطیطَـ ــتاده در تـ آب ایسـ

  . حوض
طَیدنخرامیــــــ: طــــــاءالم . :  

 اذا مشَـت : حـدیث . اندازان رفتندست
ــی  تأُمطــاءطَیتْ الممــد ــارِس و و خَ هم ف

کان ب ـ أْالرُوم یهم بچـون  : فرمـود [نَهم س
نـاز  بـه ) سرمسـت پیـروزي  (امت من 

پـارس و روم بـه   ) مـردم (خرامیدند و 
آنان خدمت کردنـد، آنگـاه سـختی و    

. آنان میان خودشان خواهد بود شکنجۀ
  . ]کک: مطَیطَی، مقْصورال

ـ . معط .معط مـوي شـدن   بـی : معطَ ـَـ
ــدام ــطُأم. ان ــع: ع ــطام. ن عــاط و تمعت :

  . ریختن موي و جز آن
ریخـتن  : امّعاط، و هو انفعـالٌ منـه  

  . موي رسن و سوده شدن آن
طُأمریختـه گرگ موي: ع .  ـصل 

ــم[ ــه  دزد پش ــل ریخت ــوده و (وپی فرس
  .]ص معطٌلُصو: ج). ناتوان
ـ [ط مغْ .مغط : . مثـلُ المـد  : ]مغَطَ ـَـ

  . کشیدن کمان و جز آن
غاطامبلند شدن روز: ت .  

  . قامت مرد کشیده: رجل ممغطٌ
یازیـدن اسـب    ]دست و پا[: تمغُّط

  . ]تیز دویدن[در دویدن 
  . الغر شدن شتر: مقَطَ ـُـ. مقُوط .مقط

فـال سـنگک   : . شتر نزار: ماقط
هـا  کسی که از روي سـنگریزه [ده زنن

 سـاقطُ بـنُ   فالنٌ: یقال. ]بینی کندپیش
فالساقطُ عبد الماقط، و . القط ماقط بنِ

عم و هــو عبــد ،ــط الالق ــقٌ هــو عبــد تَ
ــده: گوینــد[   اي اســت پســر فالنــی بن

اي  آزادشـده  ةاي که خود پسر بنـد بنده
  . ]است

ــاط ــد آن : مق ــواره و مانن ــد گه . بن
  . وب قماطمقل

. ریش شـدن سبک: ملطَ ـَـ. ملَط .ملط
أمنع: رَطلَطُ، مثلُ أم .  
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: ملـیط . افکندن ناقه بچه را: إمالط
ــه بچــۀ ــائرِ[ انداخت ــش الط ــطَ رِی : أملَ
  .]سقَطَ
. که نسب وي معلوم نباشـد آن :طملْ

 غـــالم لْـــخْـــ: طٌخـــبِ مطُ النَستَل
ن اي که پدر و نـژادش روشـ  پسربچه[

  . ]نباشد
نـا  اب. گـل دیـوار  : . پهلـو : مالط

الطدو بازوي شتر :م .  
ــی  ــل المرَطَ ــی، مث ــوعی از : ملَطَ ن

مضَی فـالنٌ الـی موضـعٍ    : یقال. دویدن
دةَ، أي ال ال عه جعلَه اهللاُ : کذا، فیقال

جۀَ له روفالنی فالنجـا درگذشـت،   [ع 
  . ]بازگشتی دوانیدش خدا بی: گویند

در سرزمین روم [نام شهري : یۀملَطْ
  . ]که مردم آن را ملَطیۀ گویند

ـ . طمی .میط جـور کـردن در   : ماطَ ـِـ
ل و . دور شدن و دور کردن: . حکم

. دفع کـردن و رانـدن  : . رفتن: . م
: القوم فـی هیـاط و میـاط   . کک: میاط

قـوم در جنـب و   [فی مدافَعۀٍ و مزاجرة 
ــ(جــوش  ــا بان ــادهمــراه ب و ) گ و فری

  . ]راندن ستوران و جز آن هستند
دور شدن و با یکدیگر بـد  : تَمایط

تَباعـدوا و  : تَمـایطَ القـوم  [شدن قـوم  
  . ]فَسد ما بینهم

ل و . دور شدن و دور کردن: إماطَۀ
. تَنَحیـت عنـه  : و أمطْـت  مطْت عنه[م 

از او (نَحیتــه : مطْــت غیــرِي و أمطْتُــه
او را دور . تــه و دور شــدمکنــاره گرف

  . )]ساختم
  فصل النون 

ـ  . نُبوط .نـبط  برآمـدن آب از  : نَـبطَ ـُِـ
  . زمین و چاه

  . کنبه آب رسیدن چاه: باطإنْ
بیرون آوردن چیـزي : تنباطاس . :

  . نبطی شدن قوم
کـه  [گروهی از مـردم  : نَبط و نَبِیط

رجل نَبطی، . ]نزدیک عراق جا گرفتند
نَبـاط، مثـل یمنـی، یمـانی و     نَباطی و 

  . کک: نُباطی. منسـ: یمانٍ
  . آب که از قعر چاه برآید: نَبط

سپیدي بغـل و شـکم اسـب   : طَۀنُب .
ـ    سـپید  : طـاء، نـع  بطُ و شـاة نَب فرس أنْ

  . گاهتهی
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  . بانگ و زفیر: نَحطَ ـِـ. نَحیط .نحط
ـ   ط و انْنَخْ .نخـط  ط و تخـاط، مثـل مخْ

خاطامبینی افشاندن :ت .  
الـــنُخْال أد رِي أي هـــو، أي أي ط

کیست و از چه او دانم نمی[الناسِ هو 
  . ]مردمی است

ـــ. نَشــاط .نشــط ــطَ ـَ ــادمانی : نَش ش
  .نمودن

  . شادمان: نَشیط
بــه : . شــادمانی نمــودن: تنشُّــط

  .نشاط رفتن ناقه
خداونـد سـتور بـا نشـاط     : شاطإنْ
. را فربه کردن علـف سـتور  : . شدن
 :گره گشادن .  

در  ]جنگجویـان [آنچه غُزاة : نَشیطَۀ
. گاو دشـتی : ناشط. راه یابند از غنیمت

، یعنـی النُجـوم   »طاًو الناشطات نَشْ«هآی
شطُ من برجٍ الی برج، کالثَور الناشط تَنْ

و سوگند به آنان که «[من بلَد الی بلد 
بیــرون  نــرم و آســاناز جایگــاه خــود 

ی ستارگان که از کوشـکی  ، یعن»روند
به کوشک دیگر درآینـد، ماننـد گـاو    

آسانی از جـایی بـه جـاي    دشتی که به

  . ]دیگر رود
ـ . طنَشْ : . گزیـدن مـار  : نَشَطَ ـُِـ

. بردن اندوه کسی را از جایی به جـایی 
 :بـی  [بکره  آب برکشیدن از چاه بی

  . آسان بستن: . ]چرخ چاه
ره گشاي چون گگره آسان: شُوطَۀأُنْ

مـــا عقالُـــک . ازاربنـــد و ماننـــد آن
دوسـتی  [ما مودتُک بواهیـۀٍ   :بأُنْشُوطَۀٍ

  . ]تو سست و زودگسل نیست
  . کشیدن گره تا گشاده شود: تشاطانْ
که به یک کشیدن دلو آن :شاطٌر أنْبِئْ

  . بر سر چاه آید از وي
چاه که دلو از وي به بسیار : نَشُوط

  . اهینوعی از م: . کشیدن برآید
ال، حتّی : مثَل. نام مردي بنا: نَشیطٌ

جِرْی ع  ْـرن مو آن مـردي بـود   [(وٍ م
ــه  ــه خان ــره  ک ــاد در بص ــراي زی اي ب

بساخت و پیش از پایان ساخت آن بـه  
مرو گریخت، و هرگاه بـه زیـاد گفتـه    

ات را بساز و به پایان بر، خانه: شدمی
ــی ــتم ــرو  :) گف ــیط از م ــا نش ــه، ت ن

  .]بازگردد
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  . نَطانط: ج. دراز: ناطنَطْ .نطط
  . درازا کشیدنبه: نَطَۀنَطْ
نـام  : . داناي از همقبیله: ناعطٌ .نعط

  . کوهی
. آبله کـردن دسـت  : نَفطَ ـَـ. نَفَط. نفط
آبلـه  : تـنفُّط . آبلـه : طَـۀ نفْ. کـک : نَفیط
  . کردن
  . صحوالکسرُ أفْ. روغن: طط و نَفْنفْ

ـ . نَفیط دن دیـگ  تیـرك ز : نَفَطَ ـِـ
 : .از خشـم جوشـیدن  : . جوشـان 

له عافطَـۀٌ و ال   ما. بزبینی فشاندن ماده
  . ]هیچ ندارد[نافطَۀ 

خجک سیاهی بـر سـپیدي   : طَۀنُقْ .نقط
  . نُقَط و نقاط: ج. یا عکس آن

خجک زدن حـروف  : نَقَطَ ـُـ. طنَقْ
  . نع: نَقّاط. کک: قیطتَنْ. را

ــط ــط .نم ــدنی: نَم ــوعی از افکن : ج. ن
گروه مردم که بر یک کـار  : . ماطنْأ

خیرُ هذه األُمـۀِ الـنَمطُ   : حدیث. باشند
الـیهم   عجِرْبهم التالی و ی حقُاألوسطُ یلْ

بهترین این امـت گـروه   : فرمود[الغالی 
روانند کـه بازمانـدگان بـه آنـان      میانه

ــه     ــق ب ــدگان از ح ــند و درگذرن رس

  .]سویشان بازگردند
ـ : طنَو .نوط : . ت و سـرین میان پش

. . هرچه از چیزي درآویختـه شـود  
ـــ آماســیدن : . در آویخــتن: نــاطَ ـُ

ــ. شــتر ســینۀ ســیطَ [تعمل مجهــوالً ی ن
: . ]شــتر آمــاس کــرد ســینۀ: البعیــرُ
دان کـه در وي خرمـا نهنـد و از    توشه

  . شتر درآویزند
واط، أي یتناولُ و عاط بغیر أنْ: مثَل

یـازد  ت میدس[لیس هناك شیء معلَّق 
  . ]دانیولیکن خود نباشد توشه

شتر سینۀآماس : طَۀنَو . :کینه.  
نــام  :أنْــواطذات . القهــامع: واطأنْــ

ــی  ــتش  [درخت ــت پرس ــه در جاهلی   ک
  . ]شدمی

آرایـش هـودج کـه از وي    : واطتَنْ
  . ها و جز آندرآویزند چون عالقه

و . طلحسـتان : حٍطَۀٌ من طَلْنَو: یقال
کَـۀٌ مـن   رٍ، أیمـن سـد   عیص: همچنین

ط من عشَـر،  فُط، وهش من عرْل، فَرْأثْ
غالّ من سلَم، سلیل من سـمر، قَصـیمۀ   

ۀ من غَضـاً  من غَضاً و من رِمرِیمث، ص
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ــجر     ــن ش ــۀ م رَجــلَم و ح ــن س و م
گـز،  انبـوه از شـوره   بیشـۀ کُنارستان، [

درختزار اکاسـیا، انبـوه گیـاه اسـتبرق،     
، )ه با آن دباغی کننـد ک(زار کرت بوته

سیلگاه پر از ام غیالن، ریگـزار پـر از   
ریگ پر از تـاغ  گیاه، تودهتاغ و شوره

  . ]پر از درخت بیشۀو کرت، 
  . دور شدن: تیاطانْ

البعـد  فالن منِّی مناطَ الثُرَیا، أي فی 
جایگاه فالنی نسـبت بـه مـن چونـان     [

  . )]به زمین(ثریاست 
ــاط ــنده: نی ــان دورکش دور و [ بیاب

  . ]دراز
رمـاه اهللاُ  . کک: نیاط. رگ دل: نَیط

خداونـد بـه تیـر    [بالنَیط، أي بـالموت  
یقـال  . )]یـا مـرگش داد  (مرگش زنـد  

مقطَّعۀُ : مقَطَّعۀُ النیاط، کما قالوا: لألرنَب
بــه [معلَّقُهــا : نیــاطُ القــوسِ. األســحار
) دلیـل شـتاب در دویـدن    به(خرگوش 

ــد ــب: گوین ــه   رگ قل ــده، چنانک بری
جــاي آویخــتن . دریــدهشُــش: گوینــد

  . رگ پشت: نائط. ]کمان
جانوري خرد برابر گنجشک : تُنَوط

او از شاخ باریـک   خانۀها لکه در جنگ
. آونگان باشـد بـر یـک تـار ضـعیف     

 نَع مـن تُنَـوط  أص. یکی از وي: تُنَوطَۀ
ــر و چربدســتســازنده[ ــر از مــرغ ت ت

  . ]بافنده
  فصل الواو

ــط ــط و وبــوط  .وب بـ . و   : وبــطَ ـِــ
. کـک : وبِطَ ـَـ. وبط. راي شدنضعیف

بازداشـتن از  : . ضعیف و بددل: وابِط
ۀً فـوبطَنی  ت حاجدأر[حاجت کسی را 

  . ]بسنیح: فالنٌ عنها
ـ  . وخْـط  .وخط درآمیخـتن  : وخَـطَ ـِـ

: . نیزه گـذاره زدن : . سپیدي موي
  . شتاب رفتنبه

زمین همـوار  : . هالکی: ورطَۀ .ورط
گـل و الیـی کـه    : [ن بی راه و نشا

ــا  ــد و از آن ره گوســفندان در آن افتن
سپس به هر کار سـختی گفتـه   (نشوند 

شده که انسان دچار آن گـردد و از آن  
ــد ــایی نیاب ــات، وِراط و : ج). ره ورط

  .]أوراط

ــوریط  ــراط و تَـ ــت : إیـ در هالکـ
  . ل: تورط. انداختن



    صراح اللغۀ/  1008
 

ال : حـدیث . مکر و فـریفتن : وِراط
  . ]خلط[ وِراطَخالطَ و ال 

در میان : وسطَ ـِـ. وسط و سطَۀ .وسط
بـه  (تَوسـطْتُهم  : وسـطْت القـوم  [شدن 

  . )]میان قوم درآمدم
کـه در  آن: فالن وسـیطٌ فـی قومـه   

  . نسب میانه و در محلّ رفیع باشد
سالو عبانگشـت میـانگی  : طَیاإلص. 

نماز نیمـروز،  [ نماز میانگی:  الصالةُ
  . ]نماز عصر: اند نیز گفته

و . در میان آوردن چیـزي : تَوسیط
 ، فَوسـطْنَ »طْنَ به جمعاًفَوس«هقُرِيء آی

پـس آن  «: این گونه هم خوانده شـده [
: . ]»را به میان گروهـی درآوردنـد  

  . بریدن چیزي به دو نیم
. میانه و راست از هـر چیـز  : توسط

الً ، أي عـد »جعلْنـاکم أُمـۀً وسـطاً   «هآی
شـیء  . ]»شما را أمتی میانه نهـادیم «[
 :چیزي میانه، نه زشت و نه نیکو .  

ــالد ــطۀُ الق ــانگی : ةواس ــوهر می ج
ــده  ــده[گزی ــان   گزی ــوهر می ــرین گ ت
  .]گردنبند

و هـو مـذکّرٌ   . نـام شـهري  : واسـطُ 

ــ المصــروف ألنّ أس ــماء ــب بلْ دانِ الغال
ی و نیثُ و ترك الصرف، الّا منًعلیها التأْ

جـاً  الشام و العراقَ و واسطاً و دابِقاً و فَلْ
راً فإنّها تُذکَّرُ و تُصجآن اسـم  [رَف و ه

مذکر منصرف است زیـرا اسـم بیشـتر    
شهرها مونّث و غیرمنصرف است، جـز  

هاي یادشده که مذکر و منصرف نمونه
  . پاالنپیش: الکُورِ . ]هستند

جلست  القوم، و طَجلست وس: یقال
ـ   طَ الـدارِ، و الصسفـی   : وابو جلسـت

وسط الدار، ألنّه اذا کان متحرّکـاً کـان   
موضـعٍ   محدوداً فال بد من فـی، و کـلُّ  

یفیه ب لُحصسط، و انْنَ فهو و صلم یلُح 
یط فیه بسدم میـان مـر  : گویند[نَ فهو و

نشستم، و میان خانه نشستم، و درست 
در میـان خانـه   : آن است که گفته شود

الفعـل  زیرا هنگـامی کـه عـین   . نشستم
کلمه متحرك باشد، آن جـاي محـدود   
است و باید حرف جـاره فـی بـه کـار     

هرجا که معناي میان داشته باشـد  . برد
، و )یعنـی ظـرف مکـان   (وسط اسـت  

ــا را نداشــته باشــد   هرجــا کــه آن معن
  . )]یعنی اسم است(وسط است 
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و  ]پرستو[فراشتوك : واطالوطْ .وطوط
ـ هو أب: یقال. الوطاوِط: ج. پرهشب رُ ص

طْواطیعنـی الخُفّـاش   فی اللیل من الو ،
. ]پـره اسـت  او در شب بیناتر از شـب [
 :مرد ضعیف بددل .  

مغـاکی در زمـین   : ط و وقیطوقْ .وقـط 
. یـد سخت یا کوه که در وي آب گرد آ

وقَطَ [افکندن : ]وقَطَ ـِـ[ . وِقاط: ج
ه : به األرضرَعبرزمین افکندش(ص[( .

وانداخته: قُوطم .  
مغاك کردن باران زمـین را  : قیطتَو

  .و آب که از بال چکد
یطقالو سـالم  یوم کـان فـی اإل  : یوم

جنگـی  [رِ بن وائـلٍ  بینَ بنی تَمیمٍ و بکْ
و قبیله رخ که پس از اسالم میان آن د

  . ]داد
نام : . شکستن: وهطَ ـِـ. طوه .وهط
که عمرو بن العـاص را   ]ستوري[مالی 

عشرسـتان، و  : من عشَـرٍ  : یقال. بود
آن درختی است عرب را از نوع طاق، 

  .]کُنارستان[رٍ عیص من سد: کما یقال
همثـلُ  . زمـین پسـت مغـاك   : طَۀو

هةوج. د :هطٌ و وِهاطٌو.  
انداختن چنانکه برنخیزد: هاطإی .  

  فصل الهاء 
هبطَ . فرود آمدن: هبطَ ـِـ. هبوط .هبط

. ل و م. زَلَـه أنْ: طـاً هبطَ هب. نَزَلَ: هبوطاً
ــال ــم غَب: یق ــاً الالله ــاً هب ط ــدایا [ط خ

نـه دلتنگـی و    ،شادمانی از تو خواهیم
. ل: هِباطانْ. م: باطإه. ]حـالی  افسرده نه
 :شدن بهاي متاع و کم کردن آن کم .
 : طَ  [الغر کردن بیماري مردم راـبه

  .]هزَلَه: المرض لَحمه
  .نشیب: هبوط
  . شتر الغر: هبِیط

طعنه کـردن و نقیصـه   : هرَطَ ـِـ .هرط
طَعـنَ فیـه و   : هرَطَ فی عرْضـه [گفتن 

  . )]آبرویش را برد(تَنَقَّصه 
   .یکدیگر را دشنام دادن: تَهارط

  . هرَط: ج. بزرگ میش: طَۀهرْ
ـ . طهم .همط سـتم کـردن و   : همطَ ـِـ

  . اندازه گرفتنبی
ماطاهدشنام و نقیصه گفتن کسی : ت

  . را
بانـگ و فریـاد   : هیاط و مهایطَۀ .هیط
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و میـاط   هیـاط  وقَع القـوم فـی  . کردن
قوم به بانگ و فریاد و جنب و جوش [

ردم بـراي  گردآمدن م: هیاط. درآمدند
  . ]پراکنده شدن از آن: میاط. صلح

گرد آمدن و اصـالح امـور   : تَهایط
و هـو خـالف   . کردن قوم میـان خـود  

پدید آمدن تباهی میان قوم و [التَمایط 
  . ]از هم دورشدن آنان

  فصل الیاء
زجر و بانـگ زدن گـرگ   : یعاط .یعط

  . را
بانگ برزدن و راندن گـرگ  : عاطإی

بـر  [عـاط  قلت له ی: بِئْلذت باعطْأی. را
  . ]سر گرگ بانگ زدم و راندمش
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  باب الظاء
  

  فصل الباء
ـ  .بهظ هـ  . ظب گـران شـدن و   : بهـظَ ـَـ
 کـار : بـاهظ . بار کـردن کسـی را  گران
  . بارگران: هوظمب. گران

  فصل الجیم
ـ  . جحوظ .جحظ رو  بیـرون : جحـظَ ـَـ

ظ و جـاح . دن و بزرگ شدن چشـم ش
حنع: زائدةوالمیم ظَم، ج.  

  .]رٍحب بنُ ورُمع[نام مردي : جاحظ
چشم حدقۀدو : تانِظَجاح.  
  . بند کردن کسی را: مظَۀجح .جحمظ
. ]گنده و فربه[مرد دفزك : جظّ .جظظ

  . بِرٍکْتَسم جظّلُ النارِ کلُّ أه: حدیث
  . مضَخْ: ظجع .جعظ

  . بدخوي: عاظَۀعاظ و جِنْجِنْ

  . برآماسیدن مردار: فیظاظاج .جفظ
ــۀُ اج ــت الجِیفَ ــانوا  . فاظَّ ــا ک و ربم

ن و مـاع السـاکنَی  تجلـف ال یحرِّکونَ األ
مردار بـاد کـرد   [یفۀُ فَأَظَّت الجِاج: قالوا

  . ]و آماسید
سـتان خفتـه و پایهـا    : ظـی لَنْمج .جلظ

  . دراز کرده
  . رفتارضخم خرامان مرد: جواظ .جوظ

ــو ــان ج ـ [ظ و جوظ ــ ــاظَ ـُ : ]ج
ـ : حدیث. خرامان رفتن لُ النـارِ کـلُّ   أه

عظَرِيٍّ ج اظـوهـر الفـزن بـدخوي    [ ج
ــد ــردنکش دوزخــی   ةگن خودپســند گ
  .]است

  فصل الحاء
أحـظّ و  : ج. بهره و بخـت : حظّ .حظظ
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و هــو علــی . کــک: أَحــاض. حظُــوظ
أح غیرقیاس، کأنّه جمعظ . .ـظَ  حظ

و  هـو  . با بهره و دولتـی شـدن  : ـَـ
حیظٌ و مظذو: ظُوظٌح یددج  ّـظمـن   ح

ــرزق  ــد از او خوشــبخت و بهــره[ال من
  . ]روزي است

تر و مندهتو بهر: أنت أحظُّ من فالنٍ
  . تري از فالنی با روزي

حضَض، و هو من = حظُظ و حظَظ
ۀاألدضَظ. وِیع بین الضاد . کک: حمفج
  .الظاءو 

: . نگاه داشتن: حفظَ ـَـ. ظحفْ .حفظ
  . یاد گرفتن

ــۀ ــان و : حفَظَـ ــتگان نگاهبـ فرشـ
  . اعمال ةنویسند

انّـه لَـذُو   . بانی کـردن نگاه: محافَظَۀ
او [عارٍ و حمیـۀ   ذو :محافَظَۀٍحفاظ و 

منش و پایبند وفادار به پیمان و بزرگ
  . ]نام و ننگ است

کم و ما أنَا علَی«هآی. باننگاه: حفیظ
ـــیظفو مـــن نگاهبـــان شـــما «[» بِح

  . ]»نیستم
فاظاحداري کردنخویشتن: ت . متعد

ـ . بالباء ـه  تَفَظَ بنَفْاحداري خویشـتن [س
ــه فَظْأح. بــه خشــم شــدن: . ]کــرد تُ
او را بـه  ) به سـخنی زشـت  [(تَفَظَ فاح

  . ]خشم آوردم و او هم خشمگین شد
به خشم آوردن: فاظإح .  

: . هشـیار و بیـدار بـودن   : تحفُّظ
  . یک یاد گرفتنیک

یاد دادن کتـاب و جـز آن   : فیظتَح
  . را

یادداشت خواستن: تحفاظاس .  
غضـب و حمیـت   : ظَۀحفیظَۀ و حفْ

خشـــم و دور داشـــتن بیگانگـــان از [
قُض انّ الحفائظَ تَـنْ . ]حفائظ: محارم ج

األحــاد ــک یظْاذا رأَ: ق یممح ــت ــمی  لَ
یمله و انْح کـان علیـه فـی قلبـک      ت
هـا را پـاك سـازد،    حفائظ کینـه [د حقْ

ــاوند    ــه خویش ــدي ب ــون دی ــی چ یعن
شود به خشم آمـده و  نزدیکت ستم می
ــد از او کــردياز او پاســداري  ، هرچن

  . ]داشتیکینه به دل 
نَدد به، یعنی شـنوانید  : ظَی بهحنْ .حـنظ 

ــی ــاق  . او را فحشـ ــف لإللحـ و األلـ
]حبدنْخَنْ. ]رَجـ ظَی به، ع ذَي ظَی به، حنْ
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  . کک: ظَی بهبه و غَنْ
ـ ظیانٌ و خنْرجل حنْ ذیان ظیان و خنْ

فَحــــاش : ظیــــانظیــــان و عنْو غنْ
  . ]ناسزاگو[

  فصل الدال 
. خبه کـردن گلـو  : دأَظَ ـَـ. ظدأْ .دأظ
 :پر کردن مشک.  

  . زدن و سپوختن: دلَظَ ـُـ. ظدلْ .دلظ
و األلـف  . صـلب و سـخت  : یظَدلَنْ

شـتر فربـه و   ماده[ظاةٌ ناقۀ دلَنْ. لإللحاق
  . ]ستبر

  فصل الراء 
جاي درنشاندن پیکان در . رعظ .رعظ

  . عاظأر: ج .تیر
شکسـتن سـوراخ   : رعظَ ـَـ. رعظَ

: م رعـظٌ سه. تیر که پیکان در وي کنند
  . نع

  فصل الشین
. جـوال  گوشـۀ چوبک : شظاظ .شظظ
 :ثَل. زدينام دمن : م ألَص ظاظو ش
ۀ أسدزدتـر از شـظاظ و   [رَقُ من الزَباب

  .]تر از موش کوررباینده
  . گوشه بستن جوال را: شَظّ

: . چوب گوشه سـاختن : ظاظإشْ
  . پاي برخاستن بر

ستیخ شدن ذکر کودك به : شَظَۀشَظْ
  . وقت بول

کرانهـــاي : شَـــناظی الجبـــلِ .شـــنظ
  . یکی: ظُوةنْشُ. کوه ]هاي هکران[

  . دودآتش بی زبانۀ: شُِواظ .شوظ
  فصل العین

چاو چاوان رفـتن تیـر   : عظَۀعظْ .عظظ
 ]لرزان بودن تیر هنگام رفتن از کمان[
 : ــتن بــددل از صــف سپســایگی رف

عظـی، أي  ال تَعظینی و تَعظْ: مثَل. معرکه
: الجوهري. سکصی نَفْو أو ال تُوصینی

ذا جاء عنهم فیما ذکـرَه  هذا الحرف هک
ـ أَأبوعبید، و  عظـی، یعنـی   ا أظُنُّـه تُعظْ نَ

ـ  تَأْمرِینی ـ تقامۀ و أباإلس تَتَعـوجِینَ   تن
: گویـد . پندم مده و به خود بـده پنـد  [

گونـه کـه   این سخن را ابوعبیـد همـین  
پنـدارم کـه   آمده بازگفته است، و مـی 

پایـداري گـویی و   : التاء باشـد مضموم
از درسـتی دم زنـی،   ( خود کـج شـوي  

  .])وانگه تبهکاري کنی
بـازار عـرب در ناحیـه    : عکاظٌ .عکظ
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بـار  وقت جاهلیت سـالی یـک  مکه، به
آنجا گرد آمدندي و خرید و فروخـت  

ــد   ــاخر و تناش ــدي و تف ــعر [کردن ش
هـم   اشـعار بـا   ]خواندن براي یکدیگر

. وقت اسـالم آن برافتـاد  نمودندي و به
یکاظیم عمنسـ: أد .  

نـوعی  : . مرد فحاش: ظُوانعنْ .عنظ
  . ستور رااز گیاه که درد شکم آورد 

  . ملخ ماده: عنْظُوانَۀ
  فصل الغین

سطبري و سـطبر  : ـغَلُظَ ـُ. غلَظ .غلظ
غَلُظَ الخُلْقُ و الطَبع و [نع : غَلیظ. شدن

درشت و گـران گشـت   : القولُ و الفعلُ
  .]خوي و سرشت و گفتار و کار

غلـیظ  : . شـدن لـیظ غ: استغالظ
ناخریدن جامـه  : . چیزي را شمردن

راءه ت شتَرَکْ: تُهلَظْتَغْاس. سبب درشتیبه
  . ]چون درشت بود نخریدمش[لغلَظه 
: فَظاظَـۀ : ظَـۀ و غالظَـۀ  ظَۀ و غُلْغَِلْ

  . درشتی
 جامـۀ : . درشـت گفـتن  : الظإغْ

  . درشت خریدن
ــیظتَغْ درشــت کــردن بــر کســی : ل

ینُ المغَلَّظَۀ مالدیۀُ و الی: نهو م. چیزي را
  . ]خونبها و سوگند گران[

انـدوه سـخت، و   : غَنَظَ ـِـ. ظغَنْ .ظغن
. ]کـک : غناظ[سخت اندوهگین کردن 

ـ  هو أنْ: أبوعبیدة رِف الرجـلُ علـی   یشْ
و ذکر عمرُ . لتبِ ثم یفْالموت فی الکَرْ

لـیس   : بنُ عبد العزیز المـوت فقـال  
: گویـد [ظ ظٌ لـیس کـالکَنْ  و کَنْ ظکالغَنْ

اینکه کسی از رنج و سختی به مـرگ  
ــایی یابــد    ــپس از آن ره ــد و س . افت

: در ســخن از مــرگ گویــد عبـدالعزیز 
هی ونباشـد هـیچ انـد    ،انـدوهی  سخت

ــخ  ــین، تل ــواري چن ــیچ   ،دش ــد ه نباش
  . ]دشواري چنان

ظَی بـه  غَنْ. فحش شنوانیدن: ظَظَۀغَنْ
ــد]گوشــش رســاند بــهناســزا [ ال ، بإب

إحدـرَّ فـی فصـل    ي الظائَیفاً کما من أل
  . الحاء
ـ [ظ غَی .غیظ خشم پنهـان از  : ]غاظَ ـِـ

و . نـع : مغـیظٌ . عجز، و به خشم آوردن
  . فعو بنُ مرَّةِ بنِ و هو . نام مردي

  . به خشم آوردن: مغایظَۀ
  . به خشم شدن: تیاظ و تغیظاغْ
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  فصل الفاء
ــظ ــظّ .فظ ــکنبه: ف ــرد  :. آب ش م
ـ  . و فَظاظَـۀ  . خـو درشت : فَظـظَ ـَـ
  . خو شدندرشت

آب دادن شـتر را و دهـان   : تظاظافْ
او را بستن تـا نشـخوار نزنـد تـا اگـر      
خداوند شتر تشنه شـود و شـکم او را   

 ،او را بفشارد ]سرگین[ سرقین کفاند و
  .آن آب را بخورد

ـ  . ظ، فُیوظ و فَیظـان فَی .فیظ : فـاظَ ـِـ
 خَرَجت: نفسه فاظَت. تما: فاظَ. مردن
-عبیدة و الکسائی و أبیعن أبی. روحه

نفسه و  فاظَت: ی یقالئقال الکسا. زید
ــو   ــاظَ ه ــهف ــانَفْس . ل و م. ، أي قاءه

ت أبـاعمرو بـن العـالء    عمس: األصمعی
: سه و لکن یقـال نفْ الیقال فاظَت: یقول

. اذا مات، و الیقال بالضاد بتَّـۀً : فاظَ ـُـ
جـان داد . مـرد [مـص  : ظ و فُـواظ فَو. 

جان داد، و جـانش را گرفـت،   : یئکسا
از : اصــمعی. یعنـی خــونش را ریخــت 

: نگوینـد : گفـت اباعمرو شنیدم که می
و آن را . مــرد: جــان داد، ولــی گوینــد

  . ]هرگز با ضاد نگویند

تَفَیظُـوا  . بـه قـی جـان دادن   : تفیظ
جانشان قی کردند و [وها تَقَیؤُ: فُسهمأنْ

  . ]باال آمد و مردند
ــۀ ــه اهللاُ. م: إفاظَ ــاظَ اهللاُ  ،أفاظَ و أف

و خدا جـانش   ،خداوند میراندش[نفسه 
  . ]را گرفت

  فصل القاف
بـرگ سـلَم کـه بــه وي    : قَـرَظ  .قـرظ 

  .نع: رُوظَۀٌأدیم مقْ. پوست پیرایند
کَب ـیقچقـار منسـوب بـه    : ش قَرَظ
  . یمن

ـ . برگ سـلَم  ةچینند: قارِظ  ال: لمثَ
ظُ العنَـزِي، و هـو   آتیک أو یئُوب القارِ

فی طلـب القَـرْ  م نَزَةَ خَرَجفلـم  ن ع ظ
جِرْیـ ع نَـزَةَ  ، و هما قارِظانِ أیضاً من ع
هرگز نزدت نیایم مگـر اینکـه قـارظ    [

عنـزه   قبیلۀوي یکی از . عنزي برگردد
بود که براي چیدن گیاه کرت رفـت و  

که آنها دو اند دیگر بازنگشت، و گفته
  . ]نفر از آن قبیله بودند

عالقَرَس دکـه  ) ص(مؤذّن رسـول : ظ
) رض(بود و در عهد عمر در مسجد قبا

به مدینه آمد و تا امروز مؤذّن مسـجد  
  . مدینه از فرزندان اوست
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ـیر قُرَیدو قبیلـه از یهـود   : ظَۀ و نَض
  . خیبر
ستودن کسـی را کـه زنـده    : ریظتَقْ
و بالضـاد  . مرده را ستودن: بینتَأْ. باشد

زید اذا مدحـه بباطـلٍ أو   أیضاً عن أبی
سـتودن  : تَقْریض گوید که زیدواب[حقٍّ 

  . ]دروغ راستی یا به را بهکسی 
  . مدح گفتن یکدیگر را: تَقارظ

قـاظَ   .. گرماي تابسـتان : ظقَی .قیظ
به گرما : . سخت گرم شدن روز: ـِـ

قَـیظَ  تَ. کک: تقیظ. مقیم بودن به جایی
ــان ــی : بالمک ــی الص ــه ف ــام ب در [ف أق

  .]تابستان آنجا ماند
  . وقت گرماموضع باشش به: مقیظ

بسندآمدن چیزي کسی را به : ییظتَقْ
ــا  ــا  [گرم ــراي کســی در گرم آنچــه ب

  . ]بسنده باشد
  فصل الکاف

ــۀ .کظــظ زحمــت امــتالي طعــام : کظَّ
  .]پرخوري[

: . زحمت دادن امتال: کظَّ ـُـ. کَظّ
نجانیدن کاري کسـی را و انـدوهگین   ر

  . کردن

گالویـز  [سخت مروسیدن : کاظَّۀم
ــرج دادن  ــه خ ــتکار ب در  ]شــدن و پش

  . حرب
از حــد گذرانیــدن مــردم : تَکــاظُظ

: بیـنهم کظـاظٌ  . دشمنی را بـا یکـدیگر  
  . ]شان دشمنی باشد فراوانمیانْ[عداوةٌ 
  . پرشدن وادي از سیل: تظاظاکْ

ــظٌّ   ــظٌّ لَ ــل کَ ــرد : رج ــخت م س
  . دشوارخو

دشوار آمدن کـار  : کَنَظَ ـُِـ. ظکَنْ .کنظ
  . کسی بر

  فصل الالم
ـ  . ظلَح .لحظ نگریسـتن بـه   : لَحـظَ ـَـ
صـلتُه  . چشـم  ]دنبالـه، گوشـه  [ دنبال

بـا  : لَحظَـه و لَحـظَ الیـه   [ بالهاء و الـی 
 گوشـۀ خشم و خوارداشـت بسـیار از   

  .]چشم به او نگریست
  . دنبال چشم: لَحاظ
داشتن به چشم چیـزي  اهنگ: لحاظ

  . را
صـلتُه  . الزم شدن چیزي: ظاظإلْ .لظظ
: . مداومت کردن بر چیزي: . بالباء

پیوسته باریدن : . مقیم بودن به جایی
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: رجـل ملـظٌّ  . الحاح کـردن : . باران
 حلکنمرد سمج و پیله[م[ .  
مسـعود  قـال ابـنُ  . حـاح ملْ: ظاظملْ

و  اللِا الجیا ذَعاء بِألظُّوا فی الد): رض(
  لجبــاز [زِمــوا ذلــک  اإلکــرام، أي ألْ

در نیـایش بـا گفـتن    : گویـد . کـن پیله
یا ذالجالل و االکرام نیاز خـود   پیوستۀ
  .]بگویید

  . ]مرد سختگیر[عسرٌ : رجل لَظٌّ
گوشت : . شره و آرزو: مظَۀلَع .لعمظ

ظَمـۀ،  لَع. با دنـدان کنـدن از اسـتخوان   
  . کک: مقلوبۀ

: موظَـۀٌ مـوظ و لُع مـظٌ و لُع عرجل لَ
 الشَرِه ج. ]پرسـت آزمند و شکم[النَهِم :

  . قوم لَعامظَۀ و لَعامیظ
ـ . ظلَفْ .لفظ بیـرون افگنـدن از   : لَفَظَ ـِـ

. ســخن گفــتن: . ســخن: . دهــان
ــۀلَفْ. کــک: تلفُّــظ : ج. یــک ســخن: ظَ

  .فاظألْ
افتاده یا  سخن از دهان بیرون: لُفاظَۀ

  .جز آن
ـ  أس: یقال زُ مح من الفظَۀٍ و هـی العنْ
فظُ تَرُّ فـتَلْ بِ و هی تَجلَی للحلْألنّها تُشْ

ـ  بجِرَّتها و تُقْ ب، أو بِلُ فَرَحاً منهـا بالحلْ
خَها، و قیـل هـی   الحمامۀُ التی تَزُقُّ فَرْ

   ی، و یقـال هـی الـدو یقـال  الرَح ،یک
البحلْرُ، ألنّه یظُف  نْ واهرِبـالجـ و الع رِ و ب

تر از بز ماده بخشنده[الهاء فیه للمبالغۀ 
که چون براي دوشیدن شیر آورنـدش  
ــان دارد    ــخوار در دهـ ــه از نشـ   آنچـ

افکند و خوشحال بـراي شـیر دادن   می
  آیـد، یـا کبـوتر کـه بـا نـوك بـه        می
دهـد، یـا سـنگ    اش خـوراك مـی  بچه

که آنچه را نرم کـرده بیـرون   (آسیاب 
س اسـت،  ، و گویند آن خرو)اندازد می

و  رو گوینــد دریاســت، چــرا کــه عنبــ
  .]دهدگوهر بیرون می

زبـان گـرد دهـان    : لَمظَ ـُـ. ظلَم .لمظ
. برآوردن بعد از طعـام و لـب لیسـیدن   

آنچه ماند از طعـام  : لُماظَۀ. کک: تلمظ
ئاً شَـی : ت لَماظاًما ذُقْ. در زوایاي دهان

زبان بیرون آوردن : . ]هیچ نخوردم[
  . مار

لَماظاً شَرِب سانه : الماءل ذاقَه بطَرَف
  . ]چشیدآب را با نوك زبانش [

  . خوردن: تماظالْ
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حـدیث . اي از سـپیدي نکته: ظۀٌلُم :
کلَّمـا  ([فـی القلـب   ظَۀً دو لُمیمانُ یباإل

تداداز دادایمان  :))ع(حضرت علی. از
سپیدي اسـت کـه در دل پدیـد     نشانۀ
ونتـر گـردد   و هر اندازه ایمان افز(آید 

سـپیدي لـب   . )]آن سپیدي بیشتر شود
  . نع: مظألْ. زیرین اسب

  . سپیدشدن لب زیرین اسب: مظاظالْ
  فصل المیم

ــظ ـ  .مش ــ ــظَ ـَ شــوب  : م ــار و چ خ
  . نع: مشظٌ. درخستن در دست

  .کوهی: . انار دشتی: مظّ .مظظ
  . نام مردي: مظَّۀ

بـدي و منازعـت   : مماظَّۀ و مظـاظ 
  . کک: تَماظُظ. گرکردن با یکدی

  النونفصل 
ـ . نُعوظ .نعظ برخاسـتن ذکـر   : نَعظَ ـَـ
  . مرد

بـاز و  : . خیزانیـدن ذکـر  : عاظإنْ
ــت   ــرج را از غای ــه ف ــردن ناق ــراز ک ف

  . اشتهاي فحل
  .شتافتن :نَکظَ ـَـ. ظکَنَ .ظکن

  . شتابانیدن: کیظکاظ و تَنْإنْ

  فصل الواو 
ــ .وشــظ ـــ. ظوشْ ــظَ ـِ اســتخوان : وشَ

 دسـتۀ فانه و میخ در بـن  :  .شکستن
  . تبر و تیشه زدن تا استوار شود

لُهم لَفیف من الناسِ لیس أص: وشیظ
گــروه بزرگــی از مــردم کــه [واحــداً 

  .]یکسانی نداشته باشند ریشۀ
پنــددادن و : وعــظَ ـِـــ. ظوعــ .وعـظ 

  . کک: عظَۀ. نصیحت کردن
السعید من وعـظَ  . پندگرفتن: إتِّعاظ

ــ ــظَ بــه غیــرُه ربغَی ــن اتَّع م یــق ه و الشَ
ــت آن[ ــد   نیکبخ ــرد پن ــه بگی از او ک

که گیرنـد پنـد   ، باز بدبخت آندیگران
  .]از او دیگر کسان

  . دفع کردن: ]وکَظَ ـِـ[ظ وکْ .وکظ
  .دافَع: واکَظَ

. کـاري  مداومت کردن بـر : مواکَظَۀ
ـ  «هآی ممـاً  الّا مـا دعلیـه قائ قـال  »ت ،

دجاهم :واکجز آنکه پیوسته بـر  «[ظاً م
یعنـی  : ، مجاهد گوید»آن پاي فشاري

   .]پیوسته در پی آن باشی
  فصل الیاء 

  . مرد بیدار و هشیار: رجل یقُِظٌ .یقظ
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بیدار کـردن از خـواب  : قاظإی . :
  . کک: قیظتَی. گرد برانگیختن

. بیــدار و هشــیار بــودن  : تــیقُّظ
ــ ــک: تیقاظاس ــدن از : . ک ــدار ش بی

  . خواب
بیدار: ظانُقْی .  

  . نام مردي: . بیداري: یقَظَۀ
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