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 روابط مجرد و مفاهیم طبقۀ یک:

 

 دوجو باب یک:

 

 

 



 دوجو باب یک:

 

 

 وجود (هستی)  1

ذات مطلـق، وجـود  ؛بـود، بودن، کون، هستی، بقـا، وجود [اسم]

ــس،  ؛ذات ؛۹۶۵مطلــق، ذات خداونــدی 
ْ

ف
َ

ی زنــدگمعــاش، جــان، ن

ــدیت  ؛۳۶۰ ــا، اب ــان، بق ــود درزم ــت۱۱۵وج ــیش،  ؛، واقعی ــود ازپ وج

وجود بـــه ؛۷۷۷دارایـــی  ؛۱۸۹وجـــود درمکـــان، حضـــور  ؛۱۱۹تقـــدم 

خلــق،  ؛۱۴۷، تبــدیل ۳۱۶آمــدن، پیــدایش، شــدن، تکــوین، تکامــل 

 ؛۵۲۳، نهفتگـــی ۴۶۹بـــودن، امکـــان  بـــالقوه ؛۱۶۴ایجـــاد، تولیـــد 

نتولــــــوژی، بودشناســــــی، ماوراءالطبیعــــــه، هستی
ُ
شناســـــی، ا

ـــع ـــه، واق ـــم، گرایی، ایدهمابعدالطبیع ـــم، اگزيستانسیالیس لیس آ

  ۳۱۹گرایی، ماتريالیسم، مادیت ، ماده۴۴۹فلسفه 

وجــود  ؛، حقیقــت داشــتن، موجودیــت، کیــان، هســتیواقعیــت

ــــت  ــــی، مادی ــــاص ؛۳۱۹واقع ــــودن، خ ــــی  آن ب ــــودن، ویژگ  ؛۸۰ب

ــه ــت  ؛پوزيتیویت ــت، حقیق ــع، فاک ــع  ؛۴۹۴واق ــادن، واق ــاق افت اتف

 ۱۸۴ فضای معین، منطقه ؛۱۸۷، استقرار ۱۵۴شدن، وقوع 

ــوهرذات ــت، ج ــت، هوی ــود، ماهی ــس، وج
ْ

ف
َ

ــاهوی،  ؛۳ ، ن ــزء م ج

بخـــش اصـــلی، جـــان، قلـــب، روح،  ؛۸ ، شـــرایط۷ وضـــعیت، حالـــت

ب، مرکز، درون
ُ
 عین  ؛۲۲۴ هسته، مغز، ل

 ؛، قــدیمی۱۲۱، فعلــی ۳۶۰، زنــده ۸، ذاتــی، معــین موجــود [صـفت]

، فراگیــر، حاضــر ۱۱۳فناناپــذیر، متمــادی  ؛، جــاودان۱۱۵بــاقی، ابــدی 

  ۸ معّین ؛۱۸۹

ــی ــلی واقع ــوهر ۴۹۴، اص ــم، دارای ج ــّین ؛۳، مجس ــل  ؛۸ مع قاب

ــی،  ــاريخی، حقیق ــاختگی، ت ــالی، غیرس ــایی، غیرخی ــر روی ــس، غی لم

ــحیح  ــث، ؛۴۹۴ص ــدون بح ــدی، ب ــل  ج ــتخوان دار، قاب ــی، اس اساس

منجـز ، مسـلم، جامـد،  ؛۳۱۹طبیعـی، فیزيکـی، مـادی  ؛۶۳۸توجه 

 ماهوی  ؛۱۲۱، فعلی ۳۶۰زنده  ؛۳۲۴چگال  ؛مجسم، ملموس

جزيی از چیـزی بـودن، قـائم بـه ذات  ؛، وجود داشتنبودن [فعل]

رایـج بـودن، اکنـون بـودن  ؛۱۱۹ازقبل بـودن، مقـدم بـودن  ؛بودن

، بقــا داشــتن، دوام داشــتن، ۱۴۶، ادامــه دادن تــداوم داشــتن ؛۱۲۱

 ؛وقت گذراندن، پلکیدن، ول گشتن، گـز کـردن ؛۱۱۳طوالنی شدن 

ـــتن  ـــیدن، زيس ـــس کش ـــودن، نف ـــده ب ـــودن،  ؛۳۶۰زن ـــان ب در مک

اینجــا بــودن، حاضــر بــودن، حضــور  ؛۱۸۶ایســتادن، مســتقر بــودن 

 ؛واقع شـدن، اتفـاق افتـادن ؛۱۸۹پر کردن، فراگرفتن  ؛۱۸۹داشتن 

را ُپـر جای دیگـری ؛۴۹۴ت داشتن، مورد داشتن، درست بودن صح

همــان  ؛۵۵۱کــردن، نشــان دادن، نماینــدۀ چیــزی بــودن، نمــودن 

 باشیدن  ؛۱۳بودن، یکی بودن 

 ؛۳۶۰دنیا آمــدن وجود آمــدن، زادن، متولــد شــدن، بــه، بــهشــدن

پدید آمـدن، ایجـاد  ؛۶۸آغازيدن، بنیاد نهادن  ؛برآمدن، جوانه زدن

ار آمــدن، رشــد کــردن، توســعه یــافتن، شــکل گــرفتن، بشــدن، بــه

 ؛۱۴۷تغییر یافتن، تبدیل شـدن  ؛۳۱۶تکوین یافتن، تکامل یافتن 

، جامۀ عمل پوشیدن، عملـی شـدن ۱۵۴واقع شدن، اتفاق افتادن 

 پیدا شدن  ؛باال آمدن ؛۷۲۵

 علیرغم  ؛، با بودِن، باباوجود [قید]

⍃  ــوهر ــیت ۳ج ــور ۵، عرض ــت ۱۸۹، حض ــدگی  ،۳۱۹، مادی ، ۳۶۰زن

  ۴۹۴حقیقت 

 

 عدم (نیستی) 2

، نیستی، نبود، نابودی، فنا، پوچی، بیهودگی، بطالن، عدم [اسم]

 ؛۱۰۹هیچوقـت، هرگـز  ؛۱۰۳هیچ، پوچ، عبـث، صـفر  ؛۴ جوهریبی

بیـرون  ◄فقدان، عـدم شـمول  ؛۱۹۰غیبت، غیاب  ؛۱۹۰پوکی، خالء 

 ؛۴وهر جـمقـدار، نـاچیز، شـیء بیجـوهر، بیچیـز بی ؛۵۷گذاشتن 

 ؛۱۲۹زمســتان  ؛غیــر واقعیـت، افسـانه ؛۱۹۰کس هـیچ احـدی، هـیچ

  ۸۵۳پنداری، نومیدی گرایی، پوچگرایی، پوچنیهیلیسم، هیچ

ــین رفــتن، مــرگ نــابودی ــال  ؛۳۶۱، هــالک، تحلیــل، ازب نســخ، ابط

ــــاد  ؛۴۷۹ ــــمحالل، فس ــــب  ؛۵۱اض ــــا، تخري ــــو ۱۶۵امح  ؛۵۵۰، مح

ــی به ــدن، فراموش ــپرده ش ــی س ــ ؛۵۰۶فراموش ــو تض ــا، لغ ییع، الغ

  ۱۶۸ومیر ویرانگر، چیز نابودکننده، عامل مرگ ؛۷۵۲

نیسـت، هـیچ، ، نابود، نیسـت، معـدوم، سربهغیرموجود [صفت]

لغـو، محـو، محـو شـده  ؛۷۵۲ساقط، لغوشده، منسوخ  ؛۱۹۰غایب 

 ۶۷۰ناآماده  ؛۷۵۲معزول  ؛۱۹۰تهی، توخالی، خالی  ؛۵۵۰

قاعـده، ل، عـاريتی، بی، مجازی، مجاز، پوچ، عبث، باطـغیرواقعی

جهــت، غیرحقیقــی، اشــتباهی پـا، بیپایــه، بیاســاس، بیبیجـا، بی

ـــالی  ؛۴۹۵ ـــی، خی ـــالی، واه ـــوده  ؛۵۱۳پوش ـــوس، بیه  ؛۴غیرملم

بــالقوه،  ؛۲۴۴شــکل نیافته، بیشــکل ،۶۷۰نرســیده، کــال، نــارس 

ــن  ــی  ؛۴۶۹ممک ــرض شــده، فرض درآوردی، مــن ؛۵۱۲مفــروض، ف

 ،۵۴۳جعلـــی  ،۵۴۲قالبـــی  ؛نخوردردبـــه ؛۵۴۱دروغـــین، دروغـــی 

  ۱۸ساختگی 

دنیانیامــده، متولــد نشــده، نــازاد، زاییــده نشــده، ، بهنشــدهزاده

ــی ــال ؛جنین ــی، درح ــان، مخف ــن، پنه ــالقوه، ممک ــه ب کمون، نهفت

 ۱۲۴ ، مستقبل، آتی۱۲۴آینده  ؛۵۲۳

منسـوخ، درحـال مـرگ،  ؛۳۶۱، هـالک، مـرده ۴۴۶، ناپدید منقرض

ــراض، درحــال احت ــال انق ــردن درح ــار، درحــال م عهــدبوق،  ؛۳۶۱ض

 نفله، تباه  ؛۱۲۵گذشته 

، زنـــده نبـــودن، موجـــود نبـــودن، خیـــالی بـــودن، نبـــودن [فعــل]

 دنیا نیامدن، زاده نشدنبه ؛وپوچ بودن، واقع نشدنهیچ

، برافتادن، ازمیان رفتن، ازبین رفتن، هالک شـدن، نیست شدن



تن، رحمت ایـزدی پیوسـفـوت کـردن، بـه ؛هیچ شدن، ساقط شدن

نتیجه نرسـیدن، به ؛۳۶۱جان ازدست دادن، تلف شدن  ؛۳۶۱مردن 

، نـاموفق بـودن، موفـق نشـدن ۷۲۸بیهوده بودن، نتیجه ندادن 

فراموشی سـپرده شـدن، افسـانه شـدن، فرامـوش شـدن به ؛۷۲۸

دود  ؛۴۴۶زمین فرورفتن، ناپدیـد شـدن رفتن، آب شدن و به ؛۵۰۶

، حـل شـدن، مـایع آب شـدن ؛۳۳۸شدن، بخار شـدن، تبخیرکـردن 

  ۴۷۹منسوخ شدن، باطل شدن  ؛۳۳۷شدن 

، ازبین بردن، هیچ کردن، نسـخ کـردن، لغـو کـردن نیست کردن

 ؛۵۵۰پاک کردن، محو کردن  ؛۵۳۳خنثی کردن، نفی کردن  ؛۷۵۲

نابود کردن، خراب کردن، باخاک یکسان کردن، داغان کـردن، تبـاه 

لغـو کـردن  ؛۸۰۶باد دادن، خـرج کـردن ثروت خـودرا بـه ؛۱۶۵کردن 

 ۶۴۸ پاک کردن ،۵۳۳، نفی کردن، انکار کردن ۷۵۲

، بر یخ نوشتن (نگاشتن) چیزی، بیهوده تلقی نیست انگاشتن

ــأن ــتن، ک ــث دانس ــردن، عب ــتن، لمک ــت انگاش ــتن، نیس یکن دانس

 هیچ دانستن 

  ۵۵، نقصان یافتن ۵۷مستثنی کردن  ◄ نداشتن

 ! نیست! یخدور موجود نیست [شبه جمله]

⍃ ۵۱۳، تخیل ۳۶۱، مرگ ۱۹۰، غیاب ۱۰۳، صفر ۴جوهری بی  

 

 جوهر 3
 ؛۱ ، وجـود۱ ، ذات داشـتن، تعـّین، واقعیـتجوهر داشتن [اسـم]

ـــت ـــت، عینی ـــیت، فردی ـــودن،  ؛شخص ـــوس ب ـــتن، ملم ـــدن داش ب

ــــت  ــــیت، مادی ــــمیت، محسوس ــــرانش،  ؛۳۱۹جس ــــه، گ وزن، جاذب

، ۱ وجود ؛۳۱۹ُپر بودن، مواد داشتن، ماده، مادیت  ؛۳۲۲سنگینی 

  ۵ ماهیت ◄کیفیت ؛۲۶کمیت  ؛۳۲۱عالم، دنیا، طبیعت، کیهان 

ــوهر ــته، ذاتج ــرت، هس ــتخوان۱ ، فط ــلیت، اس ــق، اص بندی، ، عم

عین، چیز، شیء، واحـد،  ؛۵اساس، چهارچوب، جنس، جزء اساسی 

 ؛۳۶۰شـخص، مخلـوق، بنـدۀ خـدا، مـادۀ زنـده، زنـدگی  ؛۳۱۹ماده 

 ؛۵۱۴ر، معنـی منظـو ؛۲۲۴، مغـز، گوشـت، درون ۳۲۴جامد، جسم 

نه، نقش
ُ

  ۸ وکیف، شرایطکم ؛۵ ماهیت ◄، کیفیت۲۶کمیت  ؛ک

ــوهر [صــفت] فطــری، اساســی،  ،۵ذات، ذاتــی ، قــائم بــهدارای ج

ـــک  ـــاطنی، ژنتی ـــردی، ب ـــی، ف ـــی ؛۵شخص ـــلی، واقع ـــی، ۱ اص ، عین

جامد،  ؛۳۱۹ای، فیزيکی، مادی اوبژکتیف، طبیعی، جسمی، پدیده

ــوس، لمس ــم، ملم ــفت، محک ــس ــدنی، محس ــال  ◄وس، [ش چگ

بــزرگ، پــرحجم، پرمغــز، درشــت  ؛۶۳۸قابــل مالحظــه، مهــم  ؛]۳۲۴

 جاندار  ؛۳۲۲وزين، فربه، سنگین  ؛۱۹۵

⍃ ــتی ــتی ۱ هس ــت ۲۲۴، درون ۱۹۵، درش ــان ۳۱۹، مادی ، ۳۲۱، کیه

  ۵۱۴معنی 

 

 جوهریبی 4

مجــازی بــودن، مجــرد  ؛۲اساســی، عــدم ، بیجــوهریبی [اســم]

هـــوا،  ؛۱۰۳هـــیچ، صــفر  ؛۳۲۰بــودن، انتزاعــی بـــودن، معنویــت 

احمقانـه  ؛۱۹۰خـالء  ؛۲۱۲سـطحی بـودن، کـم عمقـی  ؛۳۲۳َسُبکی 

تـوهم، فريـب  ؛۱۰بی ربطی، فقدان ارتبـاط  ؛۴۹۷بودن، امر محال 

  ۲۰۶الغری، باريکی  ؛۵۱۳ناملموس بودن، وهم  ؛۵۴۲

اثر،  ،۵۴۷، نشانه، سمبول، نماد، قرينه، عالمت جوهرشیء بی

سـایه،  ؛۴۴۷، روح، فکـر، شـبح، شـعور جـان ؛ظاهر، وجـه، عـوارض

باد هوا، بخـار،  ؛۴۴۰فانتوم، روح، خیال، رویا، سراب، خطای باصره 

رویـــا،  ؛۴۹۹بطالـــت، حماقـــت  ؛۱۶۳چیـــز جزئـــی، چیـــز ضـــعیف  ؛آه

شایعه، غیبـت، حـرف بیخـودی، حـرف  ؛۵۱۳افسانه، فانتزی، وهم 

، چوپان دروغگو، اعالم خطر دروغـین ؛۵۴۶غلو، اغراق  ؛۵۱۵مفت 

آدم  ؛۸۷۵تظــاهر، خودنمــایی، تشــريفات  ؛۶۶۵اخطــار دروغــین 

گفتار گزاف، ژاژخـایی،  ؛۶۳۹اهمیت مقدار، شخص بیپوشالی، بی

شخصیت داستانی، شخصیت  ؛۸۷۳انسان الفزن، شخص متکبر 

  ۵۶۲مسما اسم مستعار، اسم بی ؛۹۷۰ای، پری افسانه

پایـه، ز، بی، عبث، باطل، نـاچی۶جوهر، عارضی ، بیبیهوده [صـفت]

ـــا، بیبی ـــت، بیپ ـــود، بیجه ـــالی، خ ـــل، توخ ـــوچ، مهم ـــاس، پ اس

هــدر،  ،۵۰۹عاقبــت، دلســردکننده ، بــدفرجام، بی۷۲۸نتیجــه بی

ای، تخمـی، بـدون اصـل، کتـره ؛۶۰۷مشروط، مردود  ،۶۴۱فایده بی

  ۱۰ربط ، بی۲واقعی ، غیر۱۸ساختگی 

⍃  پدیـدی ، نا۴۴۰سـویی ، کم۳۲۰، معنویت ۱۰۳، صفر ۲نیستی

  ۵۴۲، فريب ۵۱۵معنایی ، بی۵۱۳، تخیل ۴۹۹، حماقت ۴۴۶

 

 عرضیت 5

، ذاتی بـودن، بـاطنی بـودن، لـزوم ذاتـی، اساسـی عرضیت [اسم]

ـــودن ـــتعداد  ؛ب ـــالقوگی، اس ـــایی ۱۸۰ب ـــی ۱۶۰، توان  ؛۵۲۳، نهفتگ

گرایی، گرایشـات گرایی، ذهنیـتگرایی، ذهنیدرونی بودن، درون

ارث، صـــفات  ؛۸۰، خـــود اگـــو، شخصـــیت ؛۳۲۰ذهنـــی، ذهنیـــت 

  ▼موروثی

دهنده، باطن، ، جزء مهم، مادۀ اصلی، جزء تشکیلجزء اساسی

ــب، اســطقس، جــنس، عــین، ذات 
ُ
، هســته، ۱عمــق، محتــوا، مغــز، ل

، ۱۶۰توانـایی  ؛۸۹اصل، نشانه، نقـش، مـالزم، منضـمات  ؛۳جوهر 

ــتعداد  ــیت، رگ، اس ــر، ُحســن، خاص ــیلت، هن  ؛▼، ماهیــت۱۸۰فض

ســتون  ؛۴۴۷فطــرت، روح  ؛جــان، رگ ؛ی، تبلــورتجسـم، جلــوه، تجلــ

قســمت اصــلی، مهمتــرين بخــش  ؛۲۲۵فقــرات، مغــز، قلــب، مرکــز 

  ۴۵۲، موضوع ۱۹۳مظروف  ◄محتوا  ؛۶۳۸

 ؛۷، کیفیت، چگونگی، چیستی، حقیقت، مائیـت، حالـت ماهیت

ــوی  ــیت، خ ــت، شخص ــرت، طین ــاد، فط ــت، نه ــت، سرش  ،۸۱۷طبیع

ــژاد  ــپ، ن ــت، تی ــوع ۱۱هوی ــنس، ن ــیتب ؛۷۷، ج ــه، خصوص ــگ،  ؛نی رن

ــه ــه، شناس ــار، مشخص ــا،  ؛رخس ــژه،ویژگیه ــته و وی ــای برجس ــه ه  جنب

عالئـــــــم  ؛۸۶۶پرســـــــتیژ، اعتبـــــــار  ؛۸۰صـــــــفات، خصوصـــــــیات 

ــخیص ــاگنوزتش ــق ؛دهنده، دی ــونگی  ؛تعل ــا چگ ــت ی ــل، کیفی عم



(نحـوه) کـار یـک دسـتگاه، عملکـرد، کـارکرد، مکانیسـم، ســازوکار، 

  ۶۷۶ نقش، فعل ،۶۷۶عمل 

مشـرب، خلـق، خـو، خلـق و خـوی، حـال، احساسـات، ، روحیه، خلط

خصوصـیت  ؛۱۷۹خصوصیت اخالقـی، گـرایش  ؛۸۱۷عواطف، خوی 

 ۸۰فردی، صفت، عادت، خصوصیات 

ِا ، کرومـــوزوم، ژن، ان، وراثـــت، میـــراث، دیصـــفات مـــوروثی

اجداد، نسب نامه، ولـی  ؛استعداد ذاتی، گناه جبلی ؛خاصیت ارثی

ــان، و ؛۱۶۹ ــباهت نیاک ــم، ش ــرار آتاویس ــرر، تک ــوع مک ــانون  ؛۱۰۶ق ق

  ۳۵۸شناسی ژن شناسی، علم حیات، بیولوژی، زيست ؛مندل

ــفت] ــی [ص ــق، ذات ــی، عمی ــی، درون ــری، جبل ــاطنی، فط ــاهوی، ب ، م

شــونده، ، ترکیب۵۸ جــزء الزم، قطعــه ؛ای، کیفــی، مــاهیتیريشــه

ــــکیل ــــی  ؛۵۸دهنده تش ــــی، درون ــــویحی،  ؛۲۲۴داخل ــــه، تل تافت

 ؛۱۳نفک، پیوسته، همـانی، یکسـان جدانشدنی، الی ؛۷۸مشمول 

بومی، محلی،  ؛گرایانه، متوجه درونذهنی، روحی، معنوی، درون

ای، ارگانیـک، اساسـی، ريشـه ؛طبیعی، غريزی، مـادرزادی، مـادرزاد

دارای  ؛۱۸۰اولیـه، عـادی، بـالقوه، مسـتعد  ؛۱۵۶ساختاری، بنیـادی 

  ۳جوهر 

ــک ــی، خــدادادژنتی ــوروثی، وراثت ــادرزاد ؛، ارثــی، م ی، مــادرزاد، م

 ۱۵۷رسیده ارثبه ؛درونی

عالج ناپـذیر،  ؛کیفی ؛۸۰، مخصوص، خاص ۸ ، معیناختصاصی

، پابرجا، جاافتاده، تغییـر ۱۴۴ ثابت ؛ناپذیرنشدنی، جداییکنريشه

 ۱۵۳ناپذیر 

ــان بــه ؛۷۷۳، متعلــق بــودن ذاتــی بــودن [فعــل] ارث بــردن، نش

 ۵۲۳ داشتن، دربرداشتن، داللت کردن، اشاره داشتن

  [قیــد]
ً
، بــهذاتــا

ً
، اصــوال

ً
، بنیــادا

ً
، خودی، ماهیتــا

ً
خود، بالــذات، اصــال

 اساسا ً، بالطبع 

⍃  ۸ ، ویژگی۱هستی ، گرایش ۱۶۹، والیت ۱۶۰، توان ۱۵۶علیت  ،۰

  ۸۱۷، خوی ۲۲۴، درون ۱۷۹

 

 عارض  6

، عــین، شــیء، پدیــده، محسوســات، عــرض، شــکل عــارض [اســم]

 ؛۲۲۳ورت، بیـــرون ، نقـــش، صـــ۴۴۵ظـــاهر  ؛۲۰۳، امتـــداد ۲۴۳

متعـالی  ؛غیرباطنی بودن، عارضـی بـودن، خـارجی بـودن، عینیـت

دیگر بودن، بیگانـه بـودن، بیرونـی  ؛۳۴بودن، ماورا بودن، برتری 

تصــادف، احتمــال،  ؛۷وضــعیت، عــادت، صــفت، حالــت  ؛۵۹بــودن 

چیز الحاقی، چیز فرعی، لوازم، خصوصیات اکتسـابی،  ؛۱۵۹شانس 

الحـاق،  ؛۱۰ربطـی ذات، معـین، بیبـهعادات، صفات، صفت قـائم 

 انضمام، اکتساب 

ــفت] ــی [ص ــرد] عارض ــی [مج ــه، بیرون ــارجی، بیگان ــی، خ  ؛۵۹، عرض

شــده، القاشــده، تلقــین آمده، اکتســابی، کاشتهدســتازبیــرون به

ــافوق، برتــر  ؛شــده ــاهری  ؛۳۴متعــالی، م ــا] ۴۴۵ظ ، بیرونــی [فض

افــزوده  کمکــی، الحــاقی، فرعــی، زاپــاس، ضــمیمه ، اضــافی، ؛۲۲۳

 ؛غیـــر ضـــروری ؛۱۵۹تصـــادفی، اتفـــاقی  ؛۳۸شـــده جمع ◄شـــده 

   ۳۵ ، تابع، کهتر۳۵ فرعی، زيردست، مرئوس

بـودن، غیربــاطنی بــودن، بیــرون  ، خــارجیعارضــی بــودن[فعـل] 

ازبیــرون  ؛۳۴متعــالی بــودن، برتــر بــودن  ؛بــودن، متعلــق نبــودن

 ۳۸آمدن، تعلق گرفتن، افزوده شدن، اضافه شدن 

بیرونی کردن، عینی کردن، متعلـق کـردن، ظـاهر  ،عینیت دادن

نمایــان کــردن،  ؛۲۲۳کــردن، وجــود خــارجی دادن، بیــرون کــردن 

   ۷۲۵انجام دادن  ؛۵۵۱نشانه داشتن، نمودن 

⍃  ۲۲۳بیرون  ،۵۹، بیرونی بودن ۴۰متَمم   

 

 حالت: وضعیت مطلق 7

ل، مـورد، وضـع،  ؛، چگونگی، چونی، وضع وجودیحالت [اسم]
َ

َمث

ــعیت، ــرایط  وض ــار  ؛۸ش ــام، اعتب ــه، مق ــه، درج ــت، رتب  ؛۸۶۶موقعی

سـیرت،  ،۵وضعیت جسـمی یـا روحـی: احـوال، عـادت، حـال، خلـط 

ــوی  ــت، خ ــق، طین ــاس  ،۸۱۷خل ــفت،  ؛۸۱۸احس ــت، ص ــل، کیفی عم

ویژگــی، خصوصــیات  ،۵ خصوصــیت بــارز، سرشــت، عــالم، ماهیــت

ــوال، اوضــاع  ؛۸۰ ــوالم، وضــعیات، اح ــور،  ؛۱۵۴حــاالت، ع ــوه، ط نح

  ۷۷ قسم، نوع گونه،

قالــب،  ؛عرضــیت ،۵کیفیــت، ماهیــت  ؛، روال، نســق، شــیوهوجــه

ــارچوب  ــکل ۲۱۸چ ــبک، ش ــامانه، ســاختار ۲۴۳، س ــو، س  ؛۳۳۱، الگ

  ۱۷۹، روند، گرایش ۴۴۵بدل، ظاهر  ؛فاز، مرحله ؛جنبه، دیدگاه

ــفت] ــان [ص ــورچن ــی، ایناین ؛، آنط ــه، الهچنین ــور، اینگون ــهط  ؛وبل

ــروط ــکل ؛مش ــه، ش ــی، موجه ــکلوجه ــِت  ؛۲۴۳گرفته ی، ش  ؛درحال

  ۶۹۵درحالت بد، ناشی  ؛۶۹۴درحالت خوب، ماهر 

حـــاوی،  ؛، موصـــوف، صـــاحب، متصـــف۷۷۷، دارا، دارنـــده واجـــد

 ۵۶ ، دربرگیرنده۷۸دربردارنده، شامل 

، چنین بودن، چنان بـودن، طـوری بـودن، درحالتی بودن [فعل]

 ؛حــالتی داشــتن، واجــد حــالتی بــودن، درموقعیــت خاصــی بــودن

حالت خود را حفظ کردن، تـاب آوردن، تحمـل کـردن، صـبور بـودن، 

همان بـه ؛۸۲۳آرام مانـدن  ◄شکیبا بودن، صـبوری پیشـه کـردن 

 وضع ادامه دادن، ایستادن 

ــد] ــت [قی ــن حال ــهدرای ــین، ب ــت، ، چن ــان ريخ ــع، باهم همین وض

همان طـور، بـهگونـه، آنجور، آنجورها، آنجوری، آنجور، آنهمان

سـان، طـور، بدینسان، اینسان، ال (اله)، اینورها، آنطشکل، آن

  ۸ چنینگونه، اینبدین

⍃  ۳۳۱، ســـاختاريافتگی ۲۴۳، شـــکل ۱۷۹، گـــرایش ۸شـــرایط ،

  ۶۶۴، اخطار ۴۴۵پدیداری 
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 ؛، احوال، عوامل، موقعیت، فـاکتور هـا۱۵۴، اوضاع شرایط [اسم]

وهوا، فضـا، ، جّو حـاکم، حـالجّو  ؛۷۶۶چارچوب، مفاد  ؛۲۳۰محیط 

ــیط  ــه۲۳۰مح ــک، زمان ــمان، فل ــای  ؛، آس ــاص، ج ــای خ ــعیت، ج وض

ــبیت  ــخص، نس ــاهر  ؛۹مش ــیه، ظ ــاهر قض ــاع، ظ ــاهر اوض  ؛۴۴۵ظ

مقـام، رتبـه، منزلـت،  ؛۱۸۶گیری، موقعیت زمینـی، موقعیـت جهت

  ۷۶۶مفاد ≠  ؛۷۰۰گیرودار، گوشه، مخمصه  ؛۲۷درجه 

ــع ــموق ــه، زمان ــه، نقط ــه، مرحل ــت، دوره ۱۱۰ه ، بره ــاع ۱۱۰، وق ، اوض

، ۱۳۷نقطۀ عطف، مقطع، لحظه، دم، زمان، سـاعت، فرصـت  ؛۱۵۴

 آخرخط رسیدن به ؛۱۳۷زمان اضطرار، بحران  ؛۱۳۷سرموقع 

 ؛۷شــده، چنــان ، حــادث، خــاص، ازپــیش تعیینمعــّین [صــفت]

منــوط، مشــروط،  ؛۲۳۰، مجــاور ۲۳۰وضــعی، وضــعیتی، محیطــی 

اتفاقی، متعاقـب  ؛۶۴۲ب، مقتضی موکول، مرتبط، مربوط، مناس

  ۲۳۶ محدود ؛۱۵۴

  ۷ ، دروضع موجود، اگرچه، دراین حالتچنیناین [قید]

 هذا ، بنابراین، ازاین رو، باشرایط گفته شده، علیلذا

 که چه، اگرچنان، درصورتیکه، درحالیکه، حتی، ولو، تا، اگرچناناگر

⍃  ۱۱۴ری ، زودگذ۷۳، ردیف ۲۴، سازگاری ۹، رابطه ۷حالت  



 

 رابطه باب دو:

 

 رابطه . ربط 9

، بستگی، وابستگی، نسـبت، تناسـب، ▼، ارتباط، ربطرابطه [اسم]

عالقـــه،  ؛۴۵۵مالحظـــه، التفـــات، عنایـــت، توجـــه  ؛عطـــف، جهـــت

 ؛۶۲ ، سیســـتم، ســـازمان۱۴۱چرخـــه  ؛۶۳۸اهمیـــت دادن، اهمیـــت 

 ارتباطـات، ؛ایجاد ارتباط، پـارتی داشـتن، کانـال زدن ؛ظروف مرتبط

ــابرات  ــیبرنتیک، مخ ــات، س ــم ارتباط ــل،  ؛۵۳۱عل ــور، وص ــه، مح علق

 ایجاب ؛، ایجاد رابطه۴۵اتصال  ؛روابط، عوالم، عالیق ؛۴۷پیوند 

قابلیــت  ؛۱۲، مطلــق نبــودن، نسـبی بــودن، همبســتگی نسـبیت

 ؛۲۰۰نزدیکـی  ؛۴۶۲تطبیـق، مقایسـه  ؛۱۸مقایسه، تشبیه، تشـابه 

موقعیـت درصـف،  ؛۲۷موقعیت نسـبی، مرتبـه، درجـه  ؛۱۵۶علیت 

 ۲۸، همطرازی ۱۳یکسانی  ؛۶۵چندم بودن، توالی 

، رابطۀ منطقـی، منطقـی بـودن، ۲۴، مربوط بودن، مناسبت ربط

ــتدالل  ــجام منطقــی، ۴۷۵اس ــی، انس ــتحکام درون ــتگی، اس ، بس

کـاربرد،  ؛۴۷۵زنجیرۀ استدالل، تداوم بحث، مباحثـه  ؛۴۸انسجام 

 ؛۸۳ال خـوب، الگـو مورد بحـث، موضـوع مربـوط، مثـ ؛جا بودنبه

 ربط ظاهری، بهانه 

 ؛مرجـع ؛رجوع، مراجعـه، عطـف، اسـتناد، نقـل قـول ؛، احالهارجاع

 ارباب رجوع، متقاضی  ؛ارجاع کار، تفویض اختیار

متـوالی  ؛۱۲همبسـته  ؛، غیرمطلق، وابسته، مربـوطنسبی [صفت]

شـده منطبـق، مقایسه ؛۱۸قابل قیـاس، شـبیه  ؛۱۱خویشاوند  ؛۶۵

 ۲۴۵معادل، متقارن  ؛۲۱۹مطابق، موازی  ؛۲۰۰نزدیک  ؛۴۶۲

موضــوع، دربــارۀ موضــوع، ، مربوطــه، مــرتبط، مربــوط بهمربــوط

جا، دقیـق، حسـابی، مناسب، به ؛ذیربط، ذینفع ؛هموند، منطقی

 له ماوضع ؛۶۳۸مهم  ؛۲۴منطبق 

، مرتبط بودن، ربط داشتن، ارتبـاط داشـتن، مربوط بودن [فعل]

عوامل موثر بودن، اثـر داشـتن، تـأثیر بازگشتن، بستگی داشتن، از

راجــع بــودن، در بــارۀ چیــزی بــودن، دور زدن، ســروکار  ؛۱۷۸داشــتن 

 ؛۱۲مطابق بودن، وابسته بودن  ؛متعلق بودن ؛داشتن، پرداختن

 درهم افتادن  ؛۶۳۸مهم بودن 

، مربـوط سـاختن، نسـبت دادن، ارتبـاط ایجـاد کـردن، ربط دادن

ن (یافتن)، تماس گرفتن، پارتی جـور رابطه برقرارکردن، ارتباط گرفت

مــرتبط دانســتن، مربـــوط  ؛۴۵کــردن، کانــال زدن، وصــل کـــردن 

ــردن  ــبیه ک ــردن، تش ــه ک ــتن، مقایس ــاط  ؛۱۸دانس ــاع دادن، ارتب ارج

 دادن، معرفی کردن 

  [قیـد]
ً
نسـبت، بـااین ، تاحدودی، درچارچوِب، در مقایسـه، بهنسبتا

 همه الوصف، باایندیدگاه، بالنسبه، مع

به، درزمینۀ، در خصوِص، درارتباط با، باتوجـه بـه، بـا، ، راجعبارۀدر

ــراِف،  ــِت، دراط ــِت، باب ــاِب، ازباب ــورِد، درب ــه، در م ــبت ب ــِخ، نس درپاس

 پیراموِن، بازگشت به 

⍃  مجــاورت ۲۷، درجـه ۱۲، همبسـتگی ۱۱، خویشـاوندی ۸شـرایط ،

  ۲۹۱، جاذبه ۲۸۹، نزدیک شدن ۲۴۵، تقارن ۲۱۹، توازی ۲۰۲
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ــــم] ــــاط [اس ــــدان ارتب  ؛۷۴۴، مطلقیــــت، اســــتقالل، آزادی فق

دیمــی بــودن، الکــی بــودن،  ؛دلبخــواهی بــودن، یکجانبــه بــودن

، گســیختگی، عــدم ۴۶انفــراد، جــدایی  ؛حســاب و کتــاب بــودنبی

، عـدم تشـابه، تفـاوت ۲۹نابرابری  ؛۸۰، تک بودن، ویژگی ۴۶اتحاد 

ــاهمگنی ۱۵ ــت۱۷، ن ــوع ، اخ ــدگونگی، تن ــق  ،۸۲الف، چن ــدم تطبی ع

سـلب، عـدم  ؛۵۹بیگـانگی، بیرونـی بـودن  ؛۱۴فرق، مغـایرت  ؛۸۴

 نسبت محمول به موضوع

 ؛۴۷۷، منطق نداشـتن، تنـاقض، منطـق سوفسـطایی ربطیبی

 ؛پـوچی، بیهـودگی ،۵۱۵معنـایی فقدان کاربرد، عـدم کـاربرد، بی

 ۶۳۹عدم اهمیت  ؛۲۳۱انقطاع 

ــفت] ــاطبی [ص ــا ، مارتب ــرد، تنه ــرف، بیبی ؛۸۸نف  ؛۸۶۰تفــاوت ط

جا، نابه ؛۵۹بیگانه، خارجی، بیرونی [مجرد]  ؛۸۰اختصاصی، خاص 

نـــاهمگن،  ؛۲۹، متفـــاوت، نـــابرابر ۲۵ناســـازگار  ؛۱۳۸هنگام نابـــه

 ، ابتکاری، نو ۲۱زده، نوآور متجدد، غرب ؛۸۲متنوع 

 راه،جـــا، بـــیمعنـــا، بـــدون کـــاربرد، بی، غیرمنطقـــی، بیربطبـــی

 ؛۴۹۵بخـــواهی، نـــامربوط، اشـــتباهی قـــراردادی، اعتبـــاری، دل

جــوهر، اســاس، بیبی ؛غیرعملــی، غیرکــاربردی، تئوريــک ؛درپرانتــز

   ۴بیهوده 

کــاری  ؛، بســته نبــودن، بســتگی نداشــتنربــط نداشــتن [فعــل]

خارج ازموضوع صـحبت کـردن، تجاهـل کـردن، خودرابـه  ؛نداشتن

ــ ــلی اجتن ــوع اص ــپ زدن، ازموض ــی چ ــه عل ــردنکوچ ــی ؛اب ک ربط ب

صحبت کردن، قاطی کردن، آسمان وريسمان بافتن، واردجزيیـات 

  ۵۷۰شدن 

⍃  ۲۱، نوآوری ۱۹ ، عدم تشابه۱۷، ناهمگنی ۱۵، تفاوت ۱۴مغایرت ،

  ۲۵ ناسازگاری
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، خویشـــی، همخـــونی، بســـتگی، قرابـــت، خویشـــاوندی [اســـم]

 ؛بـرادری ؛۱۶۹نامه ، شـجره۷۰۸ مادرتبـاری، نظـام اجتمـاعی ؛تقارب



 ؛نپوتیسـم، آتاویسـم ؛۱۶۹اجداد، آباء، پدران، نیاکان، والیـت، ولـی 

  ▼مندی)، خانوادهمندی (عایلهعائله ؛۱۸سنخیت، تشابه 

، بستگان، خویشان، خویشـاوندان، وابسـتگان، نزدیکـان، اقوام

ـــار،  ـــس و ک ـــویش، ک ـــویش، خ ـــوم و خ ـــوبین، ق ـــان، منس اطرافی

وفامیل، متعلقان، متعلقین، اقـارب، اقربـا، یل، فکپیوندان، فام

فرزندان، اوالد، زادورود، ابنـا، اخـالف، بچـه، فرزنـد  ؛فاالقرباالقرب

خــواهر، همشــیره،  ؛وطــن، عتـرتطایفــه، همقبیلـه، همهم ؛۱۷۰

آبجـــی، بـــرادر، اخ، داداش، اخـــوی، بـــرادر ِتنـــی (اعیـــانی)، اخـــوان، 

ــو ــه ؛دوقل ــو، خالــه، دایــی، عم باجنــاغ،  ؛قــزی)قزی (عمعمــه، عم

بــرادرزاده،  ؛اقـوام ســببی، نسـبی ؛عــروس، دامـاد ؛باجنـاق، جـاری

زن،  ؛پســرخوانده، دایــه ؛۱۶۹پــدر، مــادر، ولــی  ؛عمــوزاده، نــوه عمــو

ناپـــــدری،  ؛۸۹۴عیــــال، محـــــرم، شـــــوهر، جفـــــت، زوج، همســـــر 

 خوانده، برادر ِرضاعی، برادر ِناتنی، ناپسری، نادختری برادر

اهــل خانــه، اهــل بیــت، خــانوار، تبــار،  ؛بــرادری ؛ل، فامیــخــانواده

ل، سـالله، ذريـه ؛خاندان، دودمـان، سلسـله، شـجره خـانوادگی  ؛آ

 ؛صـلۀ رحـم ؛▼ایـل، قبیلـه، نـژاد ؛اهل و عیال، عائله (عایله)، اهل

 مندی)، عیالواری، اجاق مندی (عایلهداری، عائلهخانواده

ایـل وتبـار،  ؛کاسـت، قوم، قبیله، طایفه، ایل، عشـیره، سـبط، نژاد

ل، تبـار، سلسـله، خـانواده ایلیـات،  ؛ونسـب، کـالن، تخمـه، اصل▲آ

، ملـت ۷۴گـروه  ؛۱۷۰، نسـب ۱۷۰نسل، تخم، اعقـاب  ؛ایالت، عشایر

ــرق ؛۳۷۱ ــا، زرد، ... ؛ع ل ؛آري ــی-آ ــل، -، بن ــان، -ان، -، اه ل -ی ــه، آ ی

 سامان، بنی عباس، اهل سنت (تسنن)، تیموريان، عثمانیان، ... 

 ؛مادرانه، پدرانـه ؛برادر، خواهر ؛۱۵۸، منسوب خویشاوند [صفت]

 ؛منــدعیــالوار، عائله ؛محــرم ؛ســببی، نســبی، وابســته ؛خــانوادگی

 ای اوگه ؛متعلق

مـادر شـدن، پـدر شـدن،  ؛، همخـون بـودنخویش بودن [فعل]

 فرزندی قبول کردن به ؛۱۶۶تولید مثل کردن 

 ازجهت نژادونسب [قید]
ً
 ، اصال

⍃  ۳۷۱، انسان ۱۷۰، اعقاب ۱۶۹یت ، وال۹رابطه  
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، ارتباط دوگانه یـا متقابـل، دوسوپیوسـتگی، همبستگی [اسم]

وابستگی، رابطـه  ؛دیگری، همدیگر ؛مناسبات مشترک (دوطرفه)

مبادلــه،  ؛۲۲۲تــاروپود، بافــت متقــاطع  ؛۲۴۵همســازی، تقــارن  ؛۹

ــل  ــر متقاب ــران  ؛۱۵۱تغیی ــی ۳۱جب ــترامابه ؛۷۱۴، تالف ــوه االش ک، وج

 اشتراک

، متقـارن ۹ ، دوطرفه، متقابل، مشـترک، مربـوطهمبسته [صفت]

  ۷۰۸جناحی  ؛نسبتبه ؛۲۴۵

یکـدیگر وابسـته بـودن، تـابع و متغیـر ، بهوابسته بـودن [فعل]

 ؛۷۹۱تهـاتر کـردن، تجـارت کـردن  ؛۲۸۰بودن، واکنش نشـان دادن 

  ۳۱، تالفی کردن، جبران کردن ۲۸مساوی کردن 

⍃  ۲۴۵، تقـارن ۲۲۲، بافـت متقـاطع ۱۵۱تغییـر متقابـل ، ۹رابطه ،

  ۳۱۷نوسان 
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همـانی [فلسـفه]، تسـاوی، برابـری ، همـانی، اینیکسـانی [اسم]

، ۴۹۴یکـــی بــودن، تـــک بــودن، اصـــالت  ؛۸۸اتحــاد، وحــدت  ؛۲۸

ــوآوری  ــم ؛۲۱ن ــان، ه ، هم
ً
ــا ــود ایض ــودش، خ ــدی،  ؛۸۰او، خ همانن

   ۱۵۳عدد ثابت، چیز ثابت  ؛۱۶، همگنی ۲۸همطرازی 

او، خـود، ، هم۲۸سر، برابر ، همان، مساوی، سربهیکسان [صفت]

غیـر قابـل  ؛۸۸، یـک ۸۸، یکی، یکه، یکتا، واحـد ۲۸همتا، همطراز 

 ؛۲۱نظیـر، تقلیدنشـده تـک، بی ؛۱۵۳، تغییـر ناپـذیر ۱۴۴ثابت  ؛تمیز

 طور گونه، همینهمین

تغییـر نکـردن،  ؛ودن، همـان بـ۸۸، تک بـودن یکی بودن [فعل]

 یکی شدن، ادغام شدن ؛۱۰۶تکرار شدن 

برابـر گـرفتن،  ؛۴۶۴، فرق نگذاشتن، تمیز نـدادن یکی دانستن

ــاوی دانســتن  تعیــین  ؛۱۸تطبیــق کــردن، تشــبیه کــردن  ؛۲۸مس

  ۵۶۱گذاری کردن نام ،۸۰کردن، مشخص کردن 

  [قید]
ً
 ایضا

ً
 ، اد، درست، عینا

⍃  ۱۰۶تکرار  ،۲۲، نسخه ۱۸، تشابه ۱۶همگنی  
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غیـر، دیگـر، دیگـری، غیـره، جـز  ؛، دیگر بـودن، فـرقمغایرت [اسم]

ــز او ــایز، تفــاوت  ؛آن، ج ــدان ارتبــاط ۱۵فــرق، تم مخالفــت،  ؛۱۰، فق

ـــدیت  ـــل  ؛۷۰۴ض ـــر متقاب ـــاد، اث ـــورد  ؛۱۸۲تض ـــادف، برخ  ؛۲۷۹تص

تشـخیص مغـایرت، قـوۀ تمیـز  ؛کنتراسـت ؛تکذیب ؛۲۵ناسازگاری 

، ۲۴۰نقطــــۀ مقابــــل، روبــــرو  ؛۵۳۳نفــــی، َســــلب، انکــــار  ؛۴۶۳

برگــردان، انعکــاس  ؛۲۳۸ُپشــت، عقــب  ؛۲۲۱واژگـونگی، وارونگــی 

۴۱۷  

: ۷۰۴اضداد، ضـدین  ؛۷۰۴، تضاد، آنتاگونیسم، ضدیت قطبیت

قطبــین شــمال و جنــوب، ســاده و پیچیــده، تــر و خشــک، راســت و 

نهی، آند و کاتد،  دروغ، صحت و سقم، پاک و پلید، خالی و پر، امر و

 نما پارادوکس، متناقض ؛[به مقوالت متوالی رجوع شود.]

، غیر، دیگر، ضد، عکس، سوا، مباین، متغایر، خـالف، مغایر [صفت]

، ۷۰۴علیــه، مخــالف، متضــاد  ؛۱۵الجمع، متفــاوت متضــاد، مانعــة

متقابـل  ؛۲۴۰طرف دیگر، مقابـل  ؛۵۳۳غلط، منفی  ؛۲۵ناسازگار 

 ، جز او، دیگری غیره، جز آن ؛۱۸۲

، دیگر بودن، سـوا بـودن، غیـر بـودن، ربطـی مغایر بودن [فعل]

تضــاد داشــتن،  ؛۱۵، متفــاوت بــودن ۱۰نداشــتن، ربــط نداشــتن 

، منـافی ۲۴۰درجلو قرار گـرفتن، مقابـل بـودن  ؛۲۵ناسازگار بودن 

، نافرمـــانی کـــردن، ۷۰۴بـــودن، مخالفـــت کـــردن، ضـــدیت کـــردن 



وارونه بـودن  ؛۵۳۳نکار کردن ، نفی کردن، ا۷۳۸سرپیچی کردن 

۲۲۱ 

 سواِی  ؛، جزاین، غیرذلکغیرازاین [قید]

⍃  ــاط ــاوت ۱۰فقــدان ارتب ــل ۹۰، دوگــانگی ۱۵، تف ــر متقاب ، ۱۸۲، اث

، ضدیت ۴۶۷، مدرک متقابل ۴۱۷، روشنی ۲۴۰، روبرو ۲۲۱وارونگی 

۷۰۴  
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وافقت، ، فرق، تمایز، افتراق، عدم همانندی، عدم متفاوت [اسم]

التفاوت، کسـری، مابـه ؛۲۹عـدم تسـاوی، نـابرابری  ؛۱۹عدم تشـابه 

 ؛۲۵، اخـــــتالف، عـــــدم مطابقـــــت ۴۱االختالف، باقیمانـــــده مابـــــه

، عـدم ۱۴مغـایرت  ؛۷۰۹شقاق، مناقشه  ؛۱۷گوناگونی، ناهمگنی 

ــق  ــراف  ؛۸۴تطبی ــی، انح ــراف جنس ــیرورت،  ؛۲۸۲انح ــونی، ص دگرگ

 افتراق وجوه ؛۱۴۷، تبدیل ۱۴۳تحول، تغییر 

عــّین، قــوۀ تمیـــز تمیــز
َ
 ؛فرقـــان ؛۴۶۲قیــاس، مقایســه  ؛۴۶۳، ت

تبعـیض،  ؛تعـین، نـوانس ؛۸۰پذیری، خـاص بـودن، ویژگـی تعین

 ؛۴۸۱، تعصـب ۹۱۴عـدالتی نژادپرستی، آپارتاید، اجحـاف، بیـداد، بی

 دهنده، تمیزدهندهکننده، تشخیصُمعّرف، شناساگر، تعیین

گرایی مـورد خـاص، خاصـه ؛، غريـب، شـکل دیگـر، نـوع دیگـربدل

 قلب ؛یدکی، جایگزين ؛۸۰

، ۴۶، سـوا، جـدا ۱۹شباهت، نامشـابه ، متباین، بیمتفاوت [صفت]

 ؛۱۷مرکـب، نـاهمگن  ؛۲۱ابتکاری، نامقلد، نوآور  ؛۸۴ناپذیر تطبیق

 ؛۲۹نـاجور، نـابرابر  ؛۲۵ناسـازگار  ؛۲۸۲منحـرف  ؛۸۲جوراجور، متنوع 

 ۸۰تک، خاص  ؛۱۴مغایر 

تعیـین  ؛ویـژه، ممتـاز، حسـابی ؛۵ خص، معین، ذاتی، مشمتمایز

 قاطع ؛کننده، تمیز دهنده، مشخصه، ممتازه

، تمــایز داشــتن، اخــتالف داشــتن، تبــاین متفــاوت بــودن [فعــل]

مغـایر  ؛۲۸۲، فرق داشتن، منحرف شدن ۱۹داشتن، مشابه نبودن 

 متغیر بودن، تغییر کردن ؛۲۵بودن، ناسازگار بودن 

دن، بـاز شـناختن، فـرق گذاشـتن، تمیـز ، تشخیص داتمیز دادن

 جداکردن  ؛تفاوت گذاشتن، برتری دادن ؛۴۶۳دادن 

⍃  ۱۹، عــدم تشــابه ۱۷، نــاهمگنی ۱۴، مغــایرت ۱۰فقــدان ارتبــاط ،

۸ ، ویژگی۲۹نابرابری  ، قوۀ ۴۶۲، مقایسه ۱۴۳، تغییر ۱۲۶تازگی  ،۰

  ۴۶۳تمیز 
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دی، ، همگـــونی، تجـــانس، همشـــکلی، هماننـــهمگنـــی [اســم]

ــــداری  ــــواختی، پای ــــوانی، یکن ــــی،  ؛۱۵۳همخ ــــانی، یکرنگ همس

انطبـاق،  ؛۶۰همـاهنگی، نظـم  ؛۲۴توافـق، سـازگاری  ؛یکپارچگی

 مجموعیت  ؛۸۳تطبیق 

ــــفت] ــــن [ص ــــه، یکهمگ ــــت، یک، یکپارچ ــــوژن، دس ــــه، هم تک

شـــکل، جـــنس، همهمـــوژنیزه، متجـــانس، متحدالشـــکل، هم

مثـل هـم،  ؛۱۸جنس، شـبیه ازيـک قمـاش، یـک ؛هواهمانند، یک

یکنواخـت، قـالبی،  ؛۱۵۳، تغییرناپذیر ۱۴۴منسجم، یکپارچه، ثابت 

ـــت ـــروته یک ؛بیحال ـــاسس ـــادی  ؛کرب ـــال، ع ـــتاندارد، نرم  ؛۸۳اس

 استانده  ؛مرادف، همسان ؛۲۵۸صاف  ؛۲۴۵همساز، متقارن 

 ؛۲۴دســـت بــودن، ســـازگار بـــودن ، یکهمگـــن بــودن [فعــل]

رأی انـدن، هـمبـاهم خو ؛۶۱۰منسجم عمل کردن، عـادت داشـتن 

 شدن 

  ۸۳درخود حل کردن  ؛، قالب زدن، مشابه کردنکردن همگن

⍃  ۴۴، سـادگی ۲۸، برابـری ۲۴، سـازگاری ۱۸، تشـابه ۱۳یکسانی ،

  ۲۴۵، تقارن ۱۵۳پایداری 
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 ؛۴۳، نـاهمگونی، فقـدان تجـانس، آمیختگـی نـاهمگنی [اسم]

ــــذیری  ــــار بی ؛۱۵۲تغییرپ ــــزاج رفت ــــون م ــــده، تل ــــدم  ؛۶۰۴قاع ع

ــاهنگی، بی ــی هم ــم  ؛۶۱نظم ــاش ۳۱۸تالط ــکلی بی ؛۶۳، اغتش ش

 ؛۱۵عــــدم هماننــــدی، تفــــاوت  ؛۲۵۹زبــــری  ◄نــــاهمواری  ؛۲۴۴

ـــابه  ـــدم تش ـــایرت، ع ـــوع  ؛۱۹مغ ـــدگونگی، تن ـــاگونی، چن  ؛۸۲گون

 تخلخل  ؛۷۲عدم تداوم  ؛۸۴عدم تطبیق  ؛۲۵ناسازگاری 

ـــفت] ـــاهمگن [ص ـــانسن ـــر  ؛، نامتج ـــواره متغی ـــر، هم  ؛۱۵۲متغی

شباهت، بی ؛۲۵۹زبر  ؛۶۱، آشفته ۲۴۶ريخته هم، به۲۴۴شکل یب

ـــــاوت  ـــــابه ۱۵متف ـــــوع  ؛۱۹، نامش ـــــور، متن ـــــازگار،  ؛۸۲جوراج ناس

 ؛۱۴۲هرازگـــــاه  ؛۸۴قاعـــــده، غیرطبیعـــــی بی ؛۸۴ناپـــــذیر تطبیق

  ۶۰۴مزاج، دمدمی دمدمی

⍃ نابرابری ۲۵، ناسازگاری ۱۹، عدم تشابه ۱۵، تفاوت ۱۰ربطی بی ،

   ۴۳۷رنگارنگی  ،۸۲تنوع  ،۵۹، بیرونی بودن ۴۳ی ، آمیختگ۲۹
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ــم] ــابه [اس ــت تش ــاس، قابلی ــدی، قی ــباهت، همانن ــابهت، ش ، مش

ســنخیت، برابــری  ؛۲۴۵تناســب، تقــارن  ؛۱۲مقایســه، همبســتگی 

 ؛۱۶تجانس، همگنـی  ؛اشتراک ؛سازی، مطابقتشبیه ؛ترادف ؛۲۸

  ۴۴۰خطای باصره 

ــبیه ــل تش ــذب، تحلی ــتحاله، ج ــدن، اس ــذب ش ــتن، ج ــق،  ؛رف تلفی

 ؛۵۵۳نقاشـی  ،۵۹۰سازی، وصف شبیه ؛۲۰استتار، تقلید  ؛ادغام

  ۴۶۲مقایسه  ◄تشبیه کردن، ≠ 

چیـز مشـابه،  ؛۸۳، مشابه، شبه، عکس، مدل، قالب، الگـو مانند

ــخه  ــرادر، خــواهر، نس ــت، دوقلــو، ب ماننــدها، هماننــدان،  ؛۲۲جف

 ؛قیـاس ؛وجـه مشـترک ؛اقران، امثال، امثال ذلک، امثالهم، امثلـه

 رویۀ قضایی 



متــرادف،  ؛، مشــابه، ماننــد، هماننــد، قابــل قیــاسشــبیه [صــفت]

ـــرادف، هم ـــداعی م ـــا، مت ـــایی  ◄[معن ـــکل،  ؛]۵۱۴معن متحدالش

ــادل  ــاوند  ؛۲۸همتــا، همطــراز  ؛۲۸متشــابه، متنــاظر، مع  ؛۱۱خویش

ماننـده، متجـانس،  ؛شـدهمثـل سـیب نصف ؛۲۰۰تقريبی، نزدیک 

  ۱۶همگن 

 ، طبیعی، دقیق، مشابه، ژنريک انمواقع

ای، اختراعــــی، مجعــــول، الکــــی، تخمــــی، ، باســــمهســــاختگی

دروغـین، تقلبـی،  ؛۵۴۲فريبنـده  ؛۲۰ساخته، بدلی، تقلیدی شبیه

غیرواقعـی  ؛۵۴۱درآوردی، دروغـی مـن ؛۵۴۲کاذب، جعلی، قالبی 

 ۴بیهوده  ◄جوهر ای، بیاساس، بدون اصل، کترهبی ؛۲

شابهت داشـتن، مانـدن، مانسـتن، رفـتن، ، مشبیه بودن [فعـل]

مطابقـت  ؛۲۰۰نظر شبیه بودن، نزدیـک بـودن به ؛۲۰تقلید کردن 

ارث بـردن،  ؛جفـت بـودن ؛۹ داشتن، مـرتبط بـودن، مربـوط بـودن

ــتنبه ــانس  ؛کســی رف ــودن، تج ــک نــوع ب ــنس بــودن، ازي ازيــک ج

 نظر رسیدن، ماننده بودن به ؛داشتن

، الگــوبرداری کــردن، ازرو شــکل چیــزی درآوردن، بهشــبیه کــردن

دوبـاره انجـام  ؛۲۸مساوی کردن  ؛۲۰برداری کردن کشیدن، نسخه

 ۱۰۶دادن، تکرار کردن 

تطبیـق  ؛۲۸، مسـاوی دانسـتن ۱۳، یکـی دانسـتن تشبیه کردن

  ۴۶۲کردن، مقایسه کردن 

 ، نظیر داشتن، سابقه داشتن شبیه داشتن

  [قید]
ً
  ؛عینا

ً
 ، ماننِد، شبیِه ساِن به ؛شباهتا

⍃  ۲۸، برابـــری ۲۲، نســـخه ۲۰، تقلیـــد ۱۶، همگنـــی ۱۳یکســـانی ،

  ۴۶۲ ، مقایسه۲۱۹، توازی ۹۰دوگانگی 
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، فـرق، تمـایز، ۱۵تفـاوت  ؛۲۹، افتـراق، نـابرابری عدم تشابه [اسم]

ـــایی، نـــوآوری  ؛۱۴مغـــایرت  ـــر چهـــره  ؛۲۱یکت ـــاب  ◄تغیی  ؛۵۲۷نق

 الفارق قیاس مع ؛۵۵۲تجسم غیرواقعی 

ـــفت] ـــابه [ص ـــاوت نامش ـــایز ۱۵، متف ـــابرابر  ؛۱۵، متم ـــاجور، ن  ؛۲۹ن

 ۱۲۶بدیل، متجدد بی ؛۲۱ابتکاری، نوآور 

، کهتـر ۳۴برتـر بـودن  ؛۱۵، متفـاوت بـودن نبودن مشابه [فعل]

 ۳۵بودن 

تمیــز  ؛شــکل دیگــر آوردن، نامشــابه کــردن، بهمتفــاوت کــردن

ـــر دادن  ؛۱۵دادن  ـــردن، تغیی ـــوض ک ـــردن ۱۴۳ع ـــدیل ک  ؛۱۴۷، تب

 ؛۲۴۶هم ريخـــتن، بدشـــکل کـــردن بـــه ؛۵۵۲یر غلـــط دادن تصـــو

  ۵۲۵مخفی کردن  ،۵۴۱استتار کردن، رياکارانه پوشاندن 

⍃  ناسازگاری ۲۱، نوآوری ۱۷، ناهمگنی ۱۵، تفاوت ۱۰فقدان ارتباط ،

  ۳۴، برتری ۲۹، نابرابری ۲۵

 

 # ۲۰برداری) تقلید (نسخه 20

، الگـوبرداری، ۲۸۴وی روی، پیـر، تأسی، اقتـدا، دنبالـهتقلید [اسم]

ــاس ــخه ؛اقتب ــینس ــاخ، رونویس ــق  ؛برداری، استنس ــاق، تطبی انطب

زبان دیگرگفتن، ترجمه، به ؛۱۸انعکاس، تشابه  ؛۵۵۱تجسم  ؛۸۳

 ؛۱۶۶تکثیــر، تولیــد مثــل  ؛۵۴۱ســازی، دورویــی بدل ؛۵۲۰تفســیر 

  ۴ جوهریبی

حرکـت  ،۸۵۰ادا  ،۵۹۴بازی، تقلیـد، پـانتومیم، هنـر تئـاتر [مسخره

هجــو، تجســم غیرواقعــی  ؛۸۵۱تمســخر، اســتهزا  ؛۵۴۷دار معنــی

بازی مسخره ◄ ؛۵۴۲تظاهر، فريب  ؛۱۸واری، تشابه طوطی ؛۵۵۲

۸۵۱ [ 

شـده، عاريـه، مـأخوذ، ، بـدلی، مصـنوعی، برگرفتهتقلیدی [صفت]

وار، طـــوطی ؛۵۴۱دروغـــی  ،۵۴۳جعلـــی  ،۵۴۲متصـــنع، قالبـــی 

  دست دوم ؛۱۵۰جایگزين، جانشین  ؛محتوابی

ـــت  ـــد، تردس ـــازيگر  ،۵۴۵[مقل ـــرو  ؛۵۹۴ب ـــه۲۸۴پی  ؛۸۳رو ، دنبال
ــرجم ــر مت ــاهر  ؛۵۲۰، مفس ــارالتان، متظ ــیاد، ش ــاپلوس  ؛۸۵۰ش چ

 ] ۸۵۱مقلد  ◄ ؛۹۲۵

ادای کســی  ؛۱۸کــردن، شــبیه کــردن  ، تکــرارتقلیــد کــردن [فعــل]

 ؛۵۵۱نمایش دادن، نمـودن  ؛۸۵۰(چیزی) را در آوردن، ادا داشتن 

 ۵۴۱ل کردن جع ؛۸۵۱استهزا کردن 

 ؛۱۰۶، ازرو کشیدن، نقل کردن، تکرار کردن برداری کردننسخه

  ۱۶۶تولید مثل کردن 

، همرنگ جماعت شـدن، ۲۸۴، دنبال کردن مشابه عمل کردن

 تأسی کردن ؛۸۳پیروی کردن، منطبق بودن 

ــردن،  ــد ک ــی را تقلی ــات کس ــداختن، حرک ــت ان ــردن، دس ــخره ک [مس

 ] ۸۵۱مسخره کردن  ◄ ۸۵۱استهزا کردن 

⍃  ۵۵۱، تجسم ۵۴۱، دروغگویی ۱۰۶، تکرار ۲۲، نسخه ۱۸تشابه  
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، خالقیت، ابتکـار، ابتکـار عمـل، ابـداع، اختـراع، قـوۀ نوآوری [اسم]

، ۱۲۶نـوی، تـازگی  ؛۱۶۴آفـرينش، خلقـت، تولیـد  ،۵۱۳تخیل، تخیل 

ــدم  ؛۸۴فردیــت، آنرمــال بــودن  ؛۴۹۴اصــالت  ســابقه نداشــتن، ع

 ؛۹۷۷نـــوآوری مـــذهبی، بـــدعت  ؛۲۳سرمشـــق  َرویـــه، ؛۱۹تشـــابه 

انحصار، حقوق تألیف، مالکیـت معنـوی، عالئـم تجـاری، حـق چـاپ 

 ۵۷انحصارات  ◄انحصاری، حق طبع و نشر 

، ابتکاری، تازه، بـدیع، ۴۹۴، اصل، اصیل، اصلی غیرتقلبی [صـفت]

 ۱۲۶نو 

 ؛۱۲۶متجـدد  ؛۵۱۳، مخترع، دارای تخیل قوی، مبتکـر، خـالق نوآور

ــاص  ــک، خ ــتقل، تطبیق ؛۸۰ت ــذیر مس ــد ؛۸۴ناپ ــوپرداز،  ؛غیرمقل ن

 ۹۷۷گذار نوگرا، بدعت

ماننـد، تـک، نظیـر، بیهمتا، بی، تقلیدنشده، بیتقلیدغیرقابل

 عدیل مثال، بیمثل، بیفرد، بییگانه، یکتا، منحصر، منحصر به



خرج دادن، آفريدن، ، اختراع کردن، ابتکار بهنوآوری کردن [فعل]

 اقتباس شدن ؛۱۶۴تولید کردن 

⍃  ۴۹۴، حقیقـت ۱۶۴، آفـرينش ۱۹، عدم تشـابه ۱۰فقدان ارتباط ،

زادی۵۱۳تخیل    ۷۴۴ ، آ
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برداری) تقلیـد (نسـخه ؛▼، کپی، فتوکپی، رونوشـتنسخه [اسم]

 ؛۴۱۷انعکـاس  ؛۵۵۴سازی مجسمه ؛۵۵۳نقاشی  ؛۱۸تشابه  ؛۲۰

 ۵۵۲نسخۀ بد (بدل)، تجسم غیرواقعی 

عکــس،  ؛المثنــی، لنگــه، جفــت، رونوشـت برابــر اصــل ،رونوشـت

ــوکپی، پلی ــویر فت ــیمیل، تص ــراکس، فاکس ــی، زي ــروف ؛۵۵۱کپ  ؛پ

 بدل  ؛۸۳نمونه، مدل، الگو  ؛چاپ مجدد، چاپ دوم

⍃  ۹۱، دوبرابری ۲۰، تقلید (نسخه برداری) ۱۸، تشابه ۱۳یکسانی ،

  ۵۸۷، چاپ ۵۵۱تجسم 
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ــم] تایــپ، الگــوی وتوتایــپ، آرکی، مثــل، اســوه، پرسرمشــق [اس

ــه  ــتین، نمون ــو ،۵۲۲نخس ــدل، الگ ــب۸۳ ُم ــه، ▼، قال ــیش نمون ، پ

ــب]  ــدم [در ترتی ــۀ اولیــه، تق ــه، نمون ــتگاه اولی تقــدم [در  ،۶۴دس

ـــان]  ـــال  ؛۱۱۹زم ـــۀ کم ـــوه، نمون ـــال، اس ـــل اع ـــق  ؛۶۴۶مث  ؛۸۳تطبی

 دست اول ؛۶۲۳نویس، برنامه پیش

 ؛جــانت بی، مــدل نقاشــی، موضــوع، مــانکن، طبیعــمــدل زنــده

  ۶۹۰رهبر  ◄رهبر ارکستر 

 ، مدل، مدل شمعی، مانکن خیاطی، ُمهر، استامپ، پانچ قالب

عنوان مـدل کـار کـردن، ، نمونه بودن، بـهسرمشق بودن [فعل]

  ۸۳عنوان الگو استفاده شدن، نمونه بودن الگو دادن، به

⍃  ۲۴۳، شکل ۱۱۹، تقدم [در زمان] ۸۳تطبیق  
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 ؛۴۸۸، اتفاق، انعطاف، وفق، توافق، نظر موافق گاریساز [اسم]

اجمــاع، اتفــاق نظــر  ؛۷۶۵قــرارداد اجتمــاعی، قــرارداد  ؛۸۳تطبیــق 

 ؛۷۵۸رضـایت، تأییـد  ؛، همفکری۷۱۰هارمونی، هماهنگی  ؛۴۸۸

مایـۀ سـازگاری،  ؛ ۸۸۰، دوسـتی ۷۱۷، صـلح ۷۱۹، آشتی ۷۷۰سازش 

 االشتراک، وجوه اشتراکمابه

همخــــوانی،  ؛رویدنبالــــه ،۸۳طبیــــق ت ؛، ســــنخیتمطابقــــت

همانندی، مشـابهت،  ؛۴۷۵تداوم منطقی، استدالل  ؛۱۶همگنی 

 ۱۸تشابه 

شایسـتگی،  ؛۹، برازندگی، روایی، مربـوط بـودن، رابطـه مناسبت

 ؛۶۹۴استعداد  ،۶۹۴سزاواری، صالحیت، کفایت، اصلحیت، مهارت 

 ؛بودن جابه ؛۱۳۷موقع بودن، فرصت به ؛۶۴۲مصلحت  ◄اقتضا 

 ۶۲۷اضطرار  ،۵۹۶لزوم، جبر  ،۶۲۷، نیاز ۷۴۰ضرورت، ایجاب، اجبار 

تحلیل رفتن، جذب شدن،  ،۸۳، سازگاری، تطابق، تطبیق انطباق

 تنظیم، آمدن، کوک ؛۱۸حل شدن، شبیه شدن، تشبیه 

، همـوار، مسـاعد، جـور، بـاب دنـدان، مناسـب حـال، سازگار [صفت]

مناسـب،  ؛۲۸مطـراز ، ه۴۸۸وجور، همسـاز، موافـق برازنده، جفـت

قـراردادی  ؛۱۲۳هماهنـگ، همزمـان  ؛۲۹۹پـذیرا  ،۸۳قابل انطباق 

 الخلو مانعة ؛۷۶۵

مصــادف،  ؛۱۳۷موقع جا، بــهبــه ؛۹ ، مربــوط▲، ســازگارمنطبــق

 شامل حال ؛۱۲۳همزمان 

، شایسته، مقتضی، برازنده، مناسب مقام، بـاب، درخـور، مناسب

 ؛در، توانــا، الیــق، اهــلشایســته، ذیصــالح، قــا ؛انــدازه، بایدوشــاید

کردنـی، قابـل انطبـاق، قابـل تطبیـق میزان ؛۶۴۲بایسته، مقتضی 

 ؛مسـاعد ؛ترتر، شایسـتهتـر، مناسـباصلح، انسب، اولـی، اولی ؛۸۳

 له ماوضع

شــــده، شــــده، تنظیمتطبیــــق داده ؛داده، تطبیــــقمنَطَبــــق

 مناسب  ؛دوخته، پروشده ؛شدهکوک

، ساختن، جفت شدن، جفـت ، آمدن، خوردنسازگار بودن [فعل]

ــب  ــدن، تناس ــاهم خوان ــدن، ب ــودن، برازي ــده ب ــودن، برازن ــور) ب (ج

 ؛۸۳داشـــتن، درســـت بـــودن، درســـت درآمـــدن، منطبـــق بـــودن 

نظر آمـــدن، منطقـــی بـــه ؛۶۴۲مناســـب بـــودن، مصـــلحت بـــودن 

نتیجـه رسـیدن، مـذاکره کـردن روی شرایط به ؛۴۷۵معقول بودن 

اهم جــور شــدن، دوســت بــ ؛۷۰۶راه آمــدن، همکــاری کــردن  ؛۷۶۶

، تأییـد ۴۸۸رأی شـدن، موافقـت کـردن، پـذیرفتن هم ؛۸۸۰بودن 

مناسـبت داشـتن،  ؛۱۲وابسته بـودن  ؛۱۰۶تکرار کردن  ؛۷۵۸کردن 

موافــق  ؛۹۱۵مناســب بــودن، شایســته بــودن  ؛گنجیــدن، بایســتن

 (طبع) بودن، هماهنگ بودن 

ن، ، میزان کردن، تعدیل کردن، تنظیم کردن، بسـتسازگار کردن

ــدن ــردن، خوران ــگ ک ــردن  ؛هماهن ــل ک ــود ح ــب زدن،  ؛۸۳درخ قال

کوک کردن، روی مـوج صـحیح انـداختن، کانـال را  ؛۱۶همگن کردن 

 الفت دادن، سازگاری دادن  ؛انتخاب کردن، زدن

⍃  ِقـران (جمـع ۱۲۳، همزمـانی ۸۳، تطبیق ۱۶، همگنی ۸شرایط ،

ت کـالم ، ظراف۴۸۸، نظر موافق ۴۱۰، آهنگ ۲۴۵، تقارن ۱۸۱علل) 

  ۷۱۰، هماهنگی ۵۷۵
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ــدیت ناســازگاری [اســم] ــطکاک، تعــارض، مخالفــت، ض ، ۷۰۴، اص

جـدل،  ؛۸۴عصـیان، عـدم تطبیـق  ؛۴۸۹عدم توافق، نظر مخـالف 

، جــدال، جنــگ ۲۷۹، برخــورد ۷۰۹، مشــاجره، مناقشــه ۴۷۵منــاظره 

 ؛۴۳۷رنگـارنگی  ؛۵۱۸، ایهـام ۱۴، مغـایرت ۱۵اختالف، تفاوت  ؛۷۱۸

ــار نا ــدای ناهنج ــداها، ص ــازگاری ص ــی بی ؛۴۱۱س ــمنی  ،۸۶۱میل دش

 االختالف مابه ؛۸۸۱



 ؛۶۴۳عـدم مصـلحت  ؛، عدم مناسبت، نابرازنـدگیناشایستگی

ــیگری، عــدملیــاقتی، بیبی ــدم صــالحیت، ناش ــارت  کفــایتی، ع مه

 ۱۳۸هنگامی موقعی، نابهبدزمانی، بی ؛ناتوانی، عجز ،۶۹۵

پیوند نـاجور، صـدای ناهنجـار  ،۸۴، آنرمال بودن عدم مطابقت

 ۸۴آدم ناجور، عاصی  ؛۴۱۱

هنجار، مبــاین، متعــارض، متغــایر، متضــاد ، نابــهناســازگار [صــفت]

، ۴۸۹بدلعاب، معترض، مخالف  ؛۷۳۱نامساعد  ؛▼نامناسب ؛۷۰۴

الجمع، مانعـــة ؛۸۸۱، معـــارض، دشـــمن ۷۱۸جو، محـــارب ســـتیزه

ناپـذیر تطبیق، ۱۷، نامتجـانس، نـاهمگن ۱۴متناقض، ضـد، مغـایر 

ــــی  ؛۸۴ ــــار، غیرطبیع ــــرد] ۸۴ناهنج ــــی [مج ــــارجی، بیرون  ؛۵۹، خ

 ۱۵ متفاوت

جا، بــد، غلــط، افتضــاح، نــامطلوب ، نــاجور، نابــاب، نابــهنامناســب

 ،۶۰۷، مــــــردود ۴۷۰غیرعملــــــی  ؛۶۴۳توصــــــیه نشــــــده  ؛۸۸۸

غیرقابـــل اســـتفاده،  ،۶۷۴برکنـــار  ؛۶۹۵ناشـــی  ؛۱۳۸هنگام نابـــه

  ▲ناسازگار ؛۱۶۵خراب 

، مخــالف بــودن، ۷۰۴، ضــدیت کــردن ناســازگار بــودن ][فعــل

ــردن  ــت ک ــتن، مخالف ــتالف داش ــردن ۴۸۹اخ ــث ک ــوا ۴۷۵، بح ، دع

 ۱۴مغایر بودن  ؛۷۰۹کردن 

، نابجا به کاربردن، ناجور انتخاب کردن، غلط انتخاب بودن ناجور

افتضـاح  ؛کار بردن، بد بودن برای کسـیکردن، درجای نامناسب به

 تن سنخیت یا ازدست دادن آن شدن، ناجور شدن، نداش

 جا نابه ؛همه، هنوزالوصف، بااین، معرغمعلی [قید]

⍃  ۸۴، عدم تطبیق ۱۹، عدم تشابه ۱۷، ناهمگنی ۱۰فقدان ارتباط ،

، ۵۰۱، نـادان ۴۹۷، امر محـال ۴۸۹، نظر مخالف ۴۱۱صدای ناهنجار 

  ۵۱۸ایهام 



 

 

 کمیتباب سه: 
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تـام،  ؛۳۸زه، قدر، مبلغ، جمـع کـل، جمـع ، مقدار، انداکمیت [اسم]

 ؛۴۶۵، اوزان، مترولـوژی ۴۶۵گیری اندازه، سنجش، انـدازه ؛۵۲کل 

ــول  ــاد، ط ــد، ابع ــرض  ؛۲۰۳ُبع ــی، ع ــخامت، کلفت ــاع،  ؛۲۰۵ض ارتف

ـــدی  ـــق  ؛۲۰۹بلن ـــا، عم ـــا  ؛۲۱۱ژرف ـــم، فض ـــاحت، حج وزن،  ؛۱۸۳مس

ـــرانش  ـــنگینی، گ ـــُبکی  ؛۳۲۲س ـــار،  ؛۳۲۳َس ـــان، فش ـــدرت، جري ق

ــیو ــوان تانس ــرژی، ت ــترس، ان ــدد  ؛۱۶۰ن، اس ــداد، تع ارزش،  ؛۱۰۴تع

، ارج، پرســتیژ، ۷۳، ردیــف ۲۷ پایــه، مرتبــه، رتبــه، درجــه ،۸۰۹قیمــت 

  ۸۶۶موقعیت، مقام، اعتبار 

، حـداقل، حـداکثر، مـاکزيمم، سـقف، غایـت، حـد مقدار محدود

 ؛۳۲۲، تـوزين ۴۶۵گیری سـنجش، انـدازه ؛حد نصاب، حضـور ؛۲۳۶

محتـوا، محتویـات،  ؛مشـت، خـروار، وجـب ؛۷۸۳کوپن، تکه، سهم 

کمـی، مقـدار  ؛۳۲توده، مقـدار زيـاد، مقـدار فـراوان  ؛۱۹۳مظروف 

 ؛۱۰۴تعداد بیشتر، تعـدد  ؛۳۶بیش، بیشتر، اکثر، افزایش  ؛۳۳کم 

ـــاهش  ـــر، ک ـــق  ؛۳۷کمت ـــا، تفري ـــت  ؛۳۹منه ـــدادکم، قل  ؛۱۰۵تع

  ۶۸۲کاری، کار قطعه

ّمی [صفت]
َ

 گیری شدهاندازه ، چندی، مقداری، سنجشی،ک

، بستن، کمیت چیزی را تعیین کردن، تعیین مقدار کردن [فعل]

ــددورقم  ــردن، باع ــین ک ــزی را تعی ــدار چی ــردن، مق ــوزين) ک وزن (ت

نشــان دادن، درقالــب اعــداد و ارقــام بیــان کــردن، رقــم (مبلــغ، 

 ۷۸۳جیره دادن، تسهیم کردن  ؛قیمت) گذاشتن، تقویم کردن

 همه  همه، آنقدر، ایناین ؛قدری ؛میزاِن ، بهمبلِغ به [قید]

⍃  ۴۶۵، سنجش ۱۸۳، فضا ۱۶۰، توان ۱۰۱، چندبرابری ۲۷درجه   
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قسمت، سـهم، نسـبت،  ،۶۳۸، مقدار نسبی، اهمیت درجه [اسم]

ــبیت  ــر، نس ــار، کس ــه  ؛۹عی ــه،  ؛۴۶۲مقایس ــرش، تک ــوپن، ب ــره، ک جی

، مقـدار، کمیـت بسـامد، شـدت، فرکـانس، حجـم ؛جزء ؛۷۸۳سهم 

 ؛۱۸۳دامنــه، فضــا  ؛۲۱۱ژرفــا، عمــق  ؛۲۰۹ســطح، ارتفــاع، بلنــدی  ؛۲۶

 ؛۱۵گیری، تفکیـک، تفـاوت اندازه ؛۲۶۵نرخ، آهنگ، سرعت، حرکت 

 ؛۸نقطـه، مرحلـه، نقطـۀ عطـف، موقـع، شـرایط  ؛۳۰۸پله، صعود 

، ارج، ۷۳پایــه، مرتبــه، ردیــف  ،۸۰۹قــدر، ارزش، قیمــت  ؛۲۰۱فاصــله 

تغییـر  ؛۵۸ انـگ، قطعـه ؛۸۶۶مقام، مدارج، اعتبار موقعیت، رتبه، 

 محو تدريجی، دیزالو [سینما]، فید [سینما] ؛۳۱۶تدريجی، تکامل 

  ۲۷۸خزنده، آهسته  ؛ای، مرحلهتدريجی [صفت]

بنـدی شـده، بنـدی شـده، درجهمدرج، رتبه ؛۹ ، نسبیایمقایسه

 بندی شدهرده

ــل] ــردندرجه [فع ــدی ک ــردن، رتبه، ردهبن ــدی ک ــردن، بن ــدی ک بن

 مدرج کردن  ؛بندی کردن، درجه دادنطبقه

 تدريجا تبدیل شدن ؛رنگ شدن، کممحو شدن

  ؛وجببهگام، وجب، گام بهتدريجبه [قید]
ً
  ۲۷۸تدريجا

⍃  ۴۶۲، مقایسه ۴۱۰، آهنگ ۷۳، ردیف ۲۶، کمیت ۹رابطه  
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ــــم] ــــری [اس ــــانبراب ــــاوی، مقــــدار یکس ، درجــــۀ یکســــان، ، تس

ــرازیهم ــادل▼ط ــراز، هم ؛▼، تع ــطحی، سربهت ــافی س ــری، ص س

 ؛۲۴۹، مســــتقیم (همــــواری) ۲۱۶، افقــــی ۲۵۸(صــــاف بــــودن) 

تــرازوی عـــدالت،  ؛۱۶شــکلی، ســـنخیت، همگنــی یکنــواختی، یک

  ۹۱۳مساوات، برادری، عدل 

ــــرازیهم ــــدی، مطابقــــه، یکســــانی ، هــــمط  ؛۱۳ارزی، همانن

دل، معادلـــه، جـــایگزينی، قابلیـــت پذیری، قابلیـــت تبـــامعاوضـــه

 ؛اکیـواالنس، ایزوتروپـی ؛۱۵۱جانشینی، جانشینی، تغییـر متقابـل 

 ؛۸۰۹ارز، ارزش، قیمـــت معــادل، هــم ؛۷۹۱تبــادل، تقابــل، تهــاتر 

همزمانی، موافقـت، مطابقـت  ؛۲۱۹، توازی ۱۳همانندی، یکسانی 

 طراز آب ؛۲۴

ـــادل ـــاویتع ـــراز، تس ـــود، همزيســـت ؛، موازنـــه، ت ی وضـــع موج

تعادل  ؛۲۴متانت، سازگاری  ؛۲۱۹، توازی ۲۴۵تقارن  ؛آمیزمسالمت

تـراز  ؛تعادل قوا، تعـادل طبیعـی ؛در دريا، تعادل ِکشتی، باالست

ــا  ــراز پرداخته ــارجی، ت ــراز خ ــاری، ت ــاتر  ◄تج ــارت و ته ــات،  ؛۷۹۱تج پ

 ۱۷۷اعتدال، مالیمت  ؛۱۴۵بست، توقف بن

ــویه ــتس ــردن، ت ــوزن ک ــاوی، هم ــردن، تس ــان ک  ؛۳۲۲وزين ، یکس

، ۱۲مثل، همبســتگی مقابلــه بــه ؛۳۱تســطیح، تــراز کــردن، تعــدیل 

نصف کردن، عمود منصف، خـط  ؛استاندارد ؛۳۱، جبران ۷۱۴تالفی 

  ۸۰۴پرداخت  ؛۹۲استوا، نیمه 

، مساوی کردن، پات، بـازی مسـاوی، برابـر بـودن، همقـدر تساوی

  ۳۱، تعدیل ۳۱ جبران ؛بودن

کمیسـیون  ؛همتـا، همکـار عرض،، شخص همطراز، همهمطراز

نظیـر، قـرين،  ؛۷۱۶طرف، رقیب، هماورد، شـخص مبـارز  ؛عرضهم

بـدیل، مقابـل، جانشـین  ،۸۹۴، جفت، لنگه، زوج، همسـر ۱۸ مانند

متعاقـــــد، متعامـــــل، متعاهـــــد،  ؛۹۰دوگانـــــه  ◄، مـــــرادف ۱۵۰

  ۷۶۵کننده امضا

مثل، شـبیه  ؛۱۳، مساوی، متساوی، متعادل، یکسان برابر [صـفت]

، ۲۵۸تراز، مسـطح، همـوار، صـاف  ؛۲۴همراه، متناسب، سازگار  ؛۱۸

متـوازن،  ؛۲۱۹سر، جفت شـده، مـوازی سربه ؛عرضسطح، همهم



حســــاب، بی ؛۷۱۶همــــاورد، مبــــارز  ؛۱۵۳، تغییرناپــــذیر ۱۴۴ثابــــت 

 بالسویه  ؛یربهشده، یرتسویه

ـــا، هم، هممعـــادل ـــمبه ـــا، هم ؛ارزارزش، هـــمقیمـــت، ه معن

 ؛۱۲متقابـــل، همبســـته  ؛۱۸، مشـــابه، شـــبیه نیـــرومـــرادف، هم

 ؛۱۸رتبـه، همــدوش، ماننــد، شــبیه شــأن، همطـراز، همتــا، همهم

  ۳۱کننده جبران ؛۲۴موافق، سازگار  ؛السویهعلی ؛ردیفهم

آب ازيک چشمه خوردن،  ؛۳۱، جبران کردن مساوی بودن [فعـل]

ندن، یک نتیجـه رسـاپا رفتن، کوس زدن، بـهپهلو زدن، پابهپهلو به

ازپــس حريــف برآمــدن، کفایــت  ؛۲۴رأی شــدن، ســازگار بــودن هــم

 ۷۷۵نصف کردن، سهیم شدن  ؛۶۳۵کردن، کافی بودن 

 ؛جفت کردن ؛، برابر گرفتن، مساوی پنداشتنمساوی دانستن

  ۴۶۲مقایسه کردن 

ســر ، بردوباخــت نداشـتن، مســاوی شـدن، سربهمسـاوی کـردن

ن، تعــادل ایجــاد متعــادل کــرد ؛شــدن، برابــر شــدن، برابــر گشــتن

تسویه کـردن، جبـران کـردن  ؛۱۵۳کردن، موازنه کردن، ثبات دادن 

جــنس کــردن، همگــن یکســان کــردن، هم ؛ســطح کــردنهم ؛۳۱

  ۱۶کردن 

 السویه یک اندازه، بالمناصفه، علی، بهطورمساویبه [قید]

 اندازۀ، درحدوِد، برابِر، بالغ بر (بالغ به) ، بهبامساوی

⍃  تقارن ۲۱۶، افقی ۲۰۰، نزدیکی ۳۱، جبران ۱۸به ، تشا۱۶همگنی ،

  ۴۶۲، مقایسه ۳۲۲، سنگینی ۲۴۵
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تمـایز،  ؛، عـدم تسـاوینابرابری: تفاوت مقدار یا درجـه [اسـم]

 ؛۱۵، تفـاوت ۴۳۷رنگـارنگی  ؛۱۷ناهمگنی  ؛۳۵کهتری  ؛۳۴برتری 

عــدم  ؛۳۲۳َســُبکی  ؛۳۲۲تر بــودن، ســنگینی، گــرانش ســنگین

 ۶۳۶کفایت 

، ۱۵تناســب، نامتعــادل، نــاتراز، متفــاوت ، نــاجور، بینــابرابر [صــفت]

، ۴۳۷مختلـــف، گونـــاگون  ؛۲۲۰نامســـطح، اريـــب  ؛۱۷نـــاهمگن 

  ۳۲۳، َسُبک ۳۲۲سنگین  ؛۴۳۷رنگارنگ 

 ؛۶۳۶آوردن، کافی نبـودن  ، کمآمدن کم ؛نابرابر بودن [فعل]

وزن بیشـــتری  ؛۳۴زيـــادی بـــودن، برتـــر بـــودن  ؛۳۵کهتـــر بـــودن 

  ۳۲۲سنگین کردن  ◄شتن دا

⍃  ۱۴۳ ، تغییر۱۹، عدم تشابه ۱۷، ناهمگنی ۱۵تفاوت  
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ــم] ــانگین [اس ــطمی ــد وس ــدل، ح ــه ؛، مع ــت، میان ، ۱۷۷روی مالیم

 معدل نمرات ؛۹۴۲، اعتدال ۷۳۲میانحالی 

شـب، نیمـروز، ظهـر ، نیمه۲۳۱، بین، میـان ۷۰ ، وسطنقطۀ وسط

 عمود منصف  ؛۶۲۵ نیمۀ راه، راِه میانه ؛۱۲۸

 ۸۶۹عامی، عوام، رعایا  ؛۸۶۹، مستضعفین آدم عادی

 ؛۲۲۵، مرکـزی ۷۰، میانی، میانـه، اوسـط، وسـطی متوسط [صفت]

ـــولی  ـــدل، معم ـــدیوم، معت ـــط، م ـــابین، حدوس ـــم، ۷۳۲بین ، مالی

 القامه متوسط ؛۶۰۶طرف بی ؛حالمیانه ؛عادی، نرمال ؛بینبین

ــل] ــودن [فع ــط ب ــهمتوس ــط ا، ب ــام دادنطور متوس ــران  ؛نج جب

 ۷۷۰نصف کردن، سازش کردن  ؛کردن

 ، درمجموع طور متوسطبه [قید]

⍃  ۷۳۲ ، میانحالی۶۲۵، راِه میانه ۷۹، عمومیت ۷۰وسط  
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ـــم] ـــران [اس ـــاوی جب ـــویه ۲۸، تس ـــت ؛۲۸، تس ـــایگزينی،  ؛بازياف ج

 ؛۷۸۷تــاوان، پرداخــت غرامــت، اعــاده، اســترداد  ؛۱۵۰جایی جابــه

ــل واکــ ــاص، تالفــی  ؛۱۸۲نش، اثــر متقاب ــوض،  ؛۷۱۴قصــاص، تق ع

  ۹۴۱جبران مافات، دلجویی  ؛۹۶۲پاداش 

ایجاد تعادل، متعادل کردن، متوازن  ؛۲۸، توازن، تعادل تعدیل

 وزنۀ تعادل، پارسنگ ؛۷۷۰سازش  ؛کردن

کننده، معادل ، تعدیلی، ترازکننده، متعادلکنندهجبران [صفت]

 ۷۸۷الحی، برقرارکننده اص ؛متعادل، متوازن ؛۲۸

، عوض دادن، تالفـی کـردن، دلجـویی کـردن جبران کردن [فعل]

ــدن  ؛۹۴۱ ــردن، برگردان ــمین ک ــه ؛۷۸۷تض ــدن، جاب ــایگزين ش جا ج

 تقاص پس دادن ؛تراز کردن، تعادل ایجاد کردن ؛۱۵۰شدن 

، مخـالف عمـل ۲۸، موازنـه کـردن، مسـاوی کـردن تعدیل کـردن

ل تضــمین ؛۱۸۲کــردن، تقابــل داشــتن  اندیشــی کــافی گــرفتن، مآ

ای داشــتن، پوشــش گــرفتن، محتــاط بــودن کــردن، پوشــش بیمــه

 ۷۷۰ بستان کردن، سازش کردنبده ؛۸۵۸

  ۶۵۶احیا کردن  ،۶۵۶، بازپس گرفتن، بازسازی کردن بازيافتن

 ۱۵۰جاِی ، درمقابل، بهدرعوض [قید]

⍃  مقایسـه ۳۲۲، سنگینی ۲۹۱، جاذبه ۱۵۰جایی ، جابه۲۸برابری ،

۴۶۲  
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نیــــازی، بی ؛۱۹۵، انــــدازه ۱۹۵، عظمــــت، درشــــتی بزرگــــی [اســــم]

 ؛۵۴۶اغــــراق  ؛۶۳۷بســــیاری، فراوانـــی، وفــــور  ؛۵۴بودن کامـــل

زور،  ؛۱۸۳وسعت، فضـا  ؛۲۷، درجه ۲۶مقدار، کمیت  ؛۱۰۷نهایت بی

ازدیـاد، افـزایش  ؛۱۹۷تـورم، انبسـاط  ؛۱۷۸توانایی، تـأثیر  ؛۱۶۰توان 

ارزش، قــدر و مرتبــه،  ؛۳۴غلبــه، برتــری  ؛۶۳۸ شــکوه، اهمیــت ؛۳۶

لیاقــت، تعــّین،  ،۸۶۶منزلــت، جــاه، مقــام، مکــان، درجــه، اعتبــار 

ــا  ◄بزرگــواری  ــالل،  ؛۸۶۸نجب ــت، ج ــکوه، احتشــام، ابه هیبــت، ش

 ، زيادی ۱۰۴انبوهی، تعدد  ؛۶۳۵کفایت  ؛۷۳۳اقتدار 

برکـت  ،۶۳۷، وفور نعمت، فراوانی، اشـباع، وفـور مقدار فراوان

یــک  ؛۵۲تمامیــت، کــل  ؛۱۰۴کثــرت، تعــدد  ؛۶۳۲معــدن، انبــار  ؛۱۷۱

 دريا، آسمان تا زمین 



، مهمتـرين ۵۲تر، اکثر، بخش اصـلی ، اغلب، بیشقسمت عمده

 ماکزيمم  ؛۱جوهر  ؛توده ؛۱۰۴اکثريت، بیشترين  ؛۶۳۸بخش 

ــفت] ــزرگ [ص ــت ب ــر، درش ــیار قابل ؛۱۹۵، کبی ــاد، بس ــه، زي ، ۱۰۴توج

تر، اکثر، اغلب، بیشـترين، تر، زيادتر، افزونبیش، بیش ؛۶۳۷فراوان 

جـادار، وسـیع  ؛۳۲۲گنـده، سـنگین  ؛۳۴حداکثر، اکثريـت، برتـرين 

فعـال  ؛۱۷۸بـانفوذ  ؛۱۶۰ توانا ؛۱۶۲قوی  ؛۲۰۹بلند  ؛۲۱۱عمیق  ؛۱۸۳

ــــــده  ؛۱۷۴ ــــــط ۳۰۸باالرون ــــــورم، منبس ــــــاالترين ۱۹۷، مت  ؛۲۱۳، ب

عمــده،  ؛۸۶۸شــريف، نجیــب  ،۸۶۶نــام القــدر، اجــّل، خوشجلیل

 ،۶۴۴نیکـــــــو  ؛۳۰۶طلب توســـــــعه ؛۶۳۸، مهـــــــم ▼برجســـــــته

، ۷۳۵گـران، شـاق  ؛۵۱۷ناپذیر بیان ،۶۳۸شأن، قابل توجه صاحب

 همه آن ؛۶۴۶بالغ، کامل (دارای کمال) 

مـرز، سراسـری، اپیـدمیک، دار، پردامنه، بی، گسترده، دامنهفراگیر

کنــده، پرا ؛۱۸۹حاضــر  ،۵۲، جــامع ۷۸جهــانی، جهانشــمول، شــامل 

 هوادار  ؛۱۸۳وطویل، وسیع پهناور، عريض، عريض ؛۷۵متفرق 

، کـالن، بســیاربزرگ، ۱۹۵الجثــه پیکر، معظـم، عظیم، غــولعظـیم

ــــدهبی ــــاور، گن ــــت، بایال ؛انــــدازه، تن ــــالبامهابــــت، باهیب  ؛وکوپ

  ۳۰۶طلب توسعه ؛ماکروسکوپی

آور، انگیــــــز، اعجــــــاب، محیرالعقــــــول، حیرتکننــــــدهمبهوت

ـــگفت ـــگفت انگیز،ش ـــاورنکردنی  ،۸۶۴آور ش ـــد  ؛۴۸۶ب ، ۴۷۲بعی

 ۸۲۱مهیج  ،۸۵۴ترسناک  ؛۴۷۰غیرممکن 

العاده، استثنایی، چشـمگیر، قابـل مالحظـه، بـارز، ، فوقبرجسته

معـروف  ،۸۶۶شـده، مشـهور شناخته ؛۶۳۸مشخص، قابل توجـه 

 ۶۳۸عمده، مهم  ؛۶۴۴ممتاز  ،۵۲۸

مطلـق،  ؛یـل، تکم۵۴عیار، کامل تمام ؛، غاصبانهگزاف ؛فاحش

 معرکه

 ۱۹۵، درشت بودن بزرگ بودن [فعل]

طور قابـل مالحظـه، بـه ؛غایتنهایت، بهبی ؛شدت، بهخیلی [قیـد]

،  ؛قـدرقـدرها، آنهمـه، آنآن ؛زحمتبـه ؛بسیار، زيـاد، سـخت
ً
غالبـا

  ؛بیشتر
ً
 اکثرا

⍃  ۴۰۰، بلنـدی صـدا ۱۹۵، درشـتی ۱۰۴، تعـدد ۵۲، کل ۳۴برتری ،

  ۴۷۰عدم امکان 

 

 کوچکی 33

ـردی کوچکی [اسـم]
ُ

 ؛۲۰۴کوتـاهی  ؛، ريـزی، نـاچیزی۱۹۶، صـغر، خ

می، قلت  ؛۲۰۶الغری، باريکی 
َ

قـدری، بی ؛۶۳۶، عدم کفایـت ۱۰۵ک

 ؛۴ جـوهریبنیادی، بی، بی۳۵کمتری، کهتری  ،۶۳۹عدم اهمیت 

، کـم شـدن، نقصـان، کـاهش ۱۹۸کوچک شـدن، تنگـی، انقبـاض 

زمـان کـم،  ؛۱۳۰ی، بچگی صغر، که ؛۴۴۴ناپیدایی  ؛۱۰۳صفر  ؛۳۷

  ۲۳۶محدودیت، محدودیت  ؛۱۴۰، ندرت ۱۱۴زودگذری 

پشیز،  ؛۵۹۲خالصه، منتخب  ؛۲۶، کمی، مقدار محدود مقدار کم

یک ذره، یک گاز، یـک لقمـه، یـک  ؛۳۲۳چیز سبک  ،۶۳۹چیز جزيی 

 ؛۵۳مثقــال، یــک غــاز، ســِرناخن، یــک پشــِت نــاخن، اپســیلون، جــزء 

 مثقال، نخود، اشانتیون 

 ؛۳۱۹ذره، اتـم، عنصـر  ؛۵۳، ريزه، تکـه ۱۹۶، مینیاتور یز کوچکچ

حیـوان کوچـک، مورچـه، کـک،  ؛چیز ناچیز، پـول خـرد، سـکه، پشـیز

ـــــم  ـــــب، میکروارگانیس ـــــه، آمی ـــــاس، موريان ـــــودات ۱۹۶س ، موج

  ۳۶۵سلولی تک

رد کوچک [صـفت]
ُ

تر، کوچـک ؛۲۳۶کم، محدود  ؛، صغیر، ريز۱۹۶، خ

 تنگ، چسبان  ؛اقلترين، مینیمم، حدکوچک ؛اصغر

 رمق محقر، بی ،۶۳۹، جزيی، اندک، مختصر، ناقابل ناچیز

رد بودن کوچک بودن [فعل]
ُ

  ۱۹۶، خ

  ؛تا یک اندازه ؛هیچ ؛۱۰۵، اندکی کمی [قید]
ً
 پیراموِن  ؛تقريبا

⍃  ۶۳۹، عدم اهمیت ۱۹۶، خردی ۱۰۵، قلت ۵۳، جزء ۳۵کهتری  

 

 برتری 34

االیی، باالدستی، امتیاز، ارشـدی، ، ب۳۲، مهتری، بزرگی برتری [اسم]

ــال  ــی، کم ــو، واالی ــت،  ؛۶۴۶عل ــر، اولوی ــاب برت ــت، انتخ ــایز، ارجحی تم

جلــو بــودن، تقــدم [در زمــان]  ؛۶۰۵انتخــاب  ،۶۳۸تــرجیح، اهمیــت 

رفعـــــت،  ؛۷۳۳تفـــــوق، اقتـــــدار  ؛۸۶۶وجهـــــه، خوشـــــنامی  ؛۱۱۹

ه (رأس)  ◄افراشتگی، بلندی 
ّ
غالـب بـودن، تسـلط، غلبـه،  ؛۲۱۳قل

، ۷۲۷کامیابی، موفقیـت  ؛۱۷۸، چیرگی، غالبیت، نفوذ، تاثیر استیال

َبــر (ابــر ؛۷۲۷غلبــه، پیــروزی 
َ
گــزينش بهتــر،  ؛)، ابرشــهر، ابراختــر-ا

 مجد، امیری  ؛۶۵۴سازی، بهبود گزين، بهبه

، موقعیت سوق الجیشی، پیشی، امتیاز، حق ویـژه، تقـدم، مزيت

ـــبی ـــت نس ـــده، آس، مزي ـــرگ برن ـــو، ب ت ـــه ؛آ ـــر،  ؛االمتیازماب ـــز برت چی

جــواز، پروانــه، مجــوز (اجــازه)  ؛۸۰۲پــوئن، بســتانکاری  ؛نــورنورعلی

 ۶۱۵مرغوبیت، ُحْسن  ؛۵۷انحصار، شرکتهای انحصاری  ؛۷۵۶

سـرور،  ؛۸۹۰عزيـز  ؛۶۴۴، آیت، اتوريته، بهترين نوع خـود فرد برتر

پیشــوا،  ،۶۹۰، مــدیر ۷۴۱بــزرگ، رئــیس  ،۸۶۸نجبــا  ؛۶۳۸فــرد مهــم 

 ،۶۹۶شـــخص کارشـــناس  ؛۶۴۶نمونـــۀ کمـــال اســـوه،  ؛۶۹۰رهبـــر 

 ۷۲۷قهرمان، برنده، پیروز  ؛۶۹۶متخصص 

 ؛، ارشـــد، بزرگتـــر، کبیـــر، اکبـــر، اعظـــم، عظـــام، عظمـــابرتـــر [صــفت]

بلندپایه، باال، باالدسـت، مـافوق، مبـّرز، متعـالی، ارجمنـد، عالیرتبـه 

ــدم  ؛۷۴۱ ــرجح، مق ــاز ،۶۴م ــو  ؛ممت ــالی، نیک ــوبتر، ع ــر، خ ــیش، بهت ب

رئـیس،  ؛۷۲۷موفق  ؛۳۰۶طلب توسعه ؛۶۰۵کننده  انتخاب ؛۶۴۴

غالـب، مقتـدر  ؛۶۳۸قابل توجه  ،۶۳۸مهم  ؛۶۸۹کننده مدیر، اداره

۷۳۳ 

 ،۶۳۸ارجح، اولی، مهـم  ؛۲۱۳، اول، نخست، اجّل، باالترين برترين

 همتا اعلی، افضل، مسلط، بی ؛۶۴۴بهترين 

 ؛۳۰۶دن ، امتیاز داشتن، پااز گلـیم خـود فرانهـابرتر بودن [فعـل]

بلنــد بــودن  ؛۶۳۸، مهــم بــودن ۷۲۷موفــق بــودن  ؛۲۷۷جلــو زدن 

۲۰۹  



اول  ؛، تسلط داشتن، مسلط بـودن، فـایق آمـدنتفوق داشتن

بــودن، مقــدم بــودن، تقــدم داشــتن، تفــوق گــرفتن (جســتن، 

 اوج رسیدنبه ؛یافتن)

بر بـالغ ؛، ورای، درورای، آنطـرف، بـاالِی، بـاالِی دسـِت بـیش از [قید]

  به)(بالغ

 ، بیش ازهرچیز، حداکثر طور عالیبه

⍃  ۳۰۶روی ، زياده۲۱۳، رأس ۱۷۸، تأثیر ۳۲، بزرگی ۱۹عدم تشابه ،

  ۷۳۳، اقتدار ۷۲۷، کامیابی (موفقیت) ۶۴۶، کمال ۶۴۴خوبی 

 

 کهتری 35

ــردی، کــوچکی ۱۰۵، کمتــری، اقلیــت، قلــت کهتــری [اســم]
ُ

 ؛۳۳، خ

پــایگی، دون حقــارت، ،۶۳۹قــدری، عــدم اهمیــت بی ؛۷۴۵انقیــاد 

، ۳۰۷کسـری، تمـام راه را نـرفتن  ،۶۴۷کاسـتی، نقـص  ؛۸۷۲خفت 

ــدم کفایــت  زوال، فرســایش  ،۶۴۵، َبــدی ۷۲۸درمانــدگی  ؛۶۳۶ع

 ۷۳۲میانحالی  ؛۶۵۵

ــوس ــایینیمرئ ــال پ ــه، س ــایین رتب ــادون، پ ــت، م ــر، زيردس  ؛، کهت

ــت  ــد دول ــتوفی ◄کارمن ــادم  ؛۷۴۱مس ــراش، خ ــوکر ۷۴۲ف ، ۷۴۲، ن

قــوای کمکــی  ؛۸۶۹رعایــا  ؛۷۴۲مــالزم  ،۶۳۹اهمیــت شــخص بی

ـــوب  ؛۷۰۷ ـــأمور ۷۵۱منص ـــاون  ؛۶۷۲، م ـــب، مع ـــل،  ؛۷۵۵نای وکی

 ۶۸۶عامل  ؛۶۸۶کارگر  ◄کارمند  ؛۷۵۴نماینده 

نــازل،  ؛۳۳کوچــک  ،۶۳۹، اقــل، کــم، نــاچیز، ناقابــل کمتــر [صــفت]

کمتـرين،  ؛۱۹۸شـده، منقـبض یافتـه، کوچکقیمت، کاهشپایین

 ۲۱۴ ترينحداقل، اسفل، پایین

پسـت،  ؛▲زيردست، پایین رتبـه، مرئـوس ؛، جوانتر، خردسالکهتر

  ۶۴۷ناقص  ؛نامرغوب، بازاری، درجه سه، بدتر

 ؛۳۰۷، ناخن کوچکۀ کسی نشدن، کـم آوردن کهتر بودن [فعل]

کــم گذاشــتن  ؛۲۸۴رو بــودن، دنبــال کــردن پیــروی کــردن، دنبالــه

ــردن  ؛۶۳۶ ــت ک ــردن، اطاع ــان ب ــردن، فرم ــت ک ــل۷۳۹تبعی یم ، تس

  ۷۲۱شدن 

 مراتب کمتر، منهای ندرت، به، کمتر، بهچنداننه [قید]

 ، حداقل، باز کمدست

⍃  ۶۴۷، نقص ۶۴۵، َبدی ۶۳۹، عدم اهمیت ۲۱۴، ُبن ۳۳کوچکی ،

  ۷۴۵انقیاد 

 

 افزایش 36

افزایش  ؛۱۶۶، زياد شدن، ازدیاد، تکثیر، تولید مثل افزایش [اسـم]

تزایـد، ضـرب،  ؛۱۹۷سط، انبساط ، ب۲۰۳طول، الحاق، درازی، امتداد 

ــی  ــل رياض ــافه۸۶عم ــتاب  ؛▼، اض ــرعت، ش ــا،  ؛۲۷۷س ــزایش دم اف

 ؛۱۷۴، فعـال بـودن ۱۷۶شـدت  ،۶۱۲تشدید، تحريک  ؛۳۸۱گرمایش 

تجمــع،  ؛۳۵۰ســیل، مــوج  ؛۶۵۴ترقــی، بهبــود  ؛۸۳۲تشــدید درد 

  ۷۳ترتیب صعودی، سری  ؛۷۴گردآوری 

ضمیمه،  ؛، برآمدگیتورم ؛، عالوه، افزودگی، بیشی، ترقیاضافه

ـــتمم  ـــاقی، م ـــافی ، اضافه۴۰الح ـــازمان، اض ـــره، ارزش  ؛۴۰برس به

عمـل  ؛۷۴افـزوده کـردن، انباشـت  ؛۷۷۱افزوده، افـزایش سـرمایه 

  ۳۸جمع  ،۸۶رياضی 

ــده [صــفت] یابنده، بســیط، ، فزاینــده، بــیش ازپــیش، بســطافزاین

ــد،  ــونده، بالنــده، متزای ــال انباشــت، جمــع ش درحــال افــزایش، درح

ــــده، پیشــــرو  ؛افزونیشــــونده، روبــــهزوناف ــــارور،  ؛۲۸۵جلورون ب

د 
ّ
 دهنده، مروج افزایش ؛۱۶۴حاصلخیز، مول

، افزونی یافتن (گرفتن)، ترقی کردن، رشد افزایش یافتن [فعل]

بچـه  ؛مال اضـافه شـدنکردن، زياد شدن، باال آمدن، باال رفتن، بـه

ــــوه دادن  ــــدن، می ــــر ش ــــردن، تکثی ــــردن ۱۷۱ک ــــد ک  ؛۱۶۷، زادوول

اندک زياد شدن، استخوان ترکانـدن، اضـافه شـدن، بالیـدن، اندک

ــافتن  ــاط ی ــتردن، انبس ــدن، گس ــزرگ ش ــودن ۱۹۷ب ــخیم ب ، ۲۰۵، ض

پیشـرفت  ؛۱۰۴افزون شدن، گذشتن، فـراوان بـودن  ؛۲۵۴برآمدن 

 ؛۶۳۷وافــر بــودن  ؛۲۸۵پیشــروی کــردن  ،۶۵۴کــردن، بهتــر شــدن 

 شدن ورباال گرفتن، شعله ؛۱ ، شدن۳۲بزرگ بودن 

، ۳۱۰، زياد کردن، بیشتر کـردن، اضـافه کـردن، بـاال بـردن افزودن

ـــردن  ـــد ک ـــردن، تولی ـــر ک ـــزایش دادن، تکثی ـــار۱۶۴اف  ؛۱۷۱آوردن  ، ب

 ؛۱۰۶، مکــرر کــردن، تکــرار کــردن ۹۴دوبرابــر کــردن، تکــرار ســه بــاره 

تر کـردن، طـوالنی ؛۳۸، جمـع کـردن ۱۹۷توسعه دادن، بزرگ کردن 

، ۱۷۴دادن  ، نیـرو۲۷۷شـتاب دادن  ؛۳۱۰دن ، باال بـر۲۰۳دراز کردن 

ــازه دادن  ــروی ت ــردن  ؛۶۸۵نی ــازی ک ــردن  ،۶۵۶بازس ــت ک  ؛۱۶۲تقوی

 ۷۲۵به قله رسیدن  ؛۸۳۲تر کردن سخت ؛۵۴۶اغراق کردن 

 ماشاءهللا، کرشندو ای، الینحو فزاینده، بهبیشتر و بیشتر [قید]

⍃  ۲۷۷، ســـرعت ۱۹۷، انبســاط ۱۰۴، تعـــدد ۴۰، مــتَمم ۳۸جمــع ،

  ۷۷۱، اکتساب ۳۶۹دامداری 

 

 کاهش 37

ترتیــب  ؛۲۸۶، نقصــان، تنــزل، کــم شــدن، پســرفت کــاهش [اســم]

فت، فساد، غوطه، سقوط  ؛۷۳ نزولی، سری
ُ
کاهش ارزش،  ؛۳۰۹ا

رقـم  ؛۸۰۱، فقر ۱۶۳ضعف  ؛۶۵۵استهالک، فرسایش، افول، زوال 

، باخــت، زيــان ۹۶۳جريمــه  ؛۷۴۷تحدیــد  ؛۶۳۴اتــالف  ؛۴۲کاهنــده 

۷۷۲ 

، کم کردن، کسر کردن، کسـر، تخفیـف، حـذف، ۳۹، تفريق لیلتق

 ،۵۹۲تلخـــیص  ،۸۱۴جویی صـــرفه ؛۲۷۸آهســـتگی  ؛۷۴۷تحدیـــد 

 ۳۰۰دفع  ؛۷۵تفرق  ؛۳۳۳اصطکاک  ؛۱۹۸انقباض  ؛۲۰۴اختصار 

یابنده، کننـده، نقصـانشـونده، نزولـی، افت، کمکاهنده [صفت]

کـم  ؛ایینیافته، کاسـته، پـارزش، مستهلک، تقلیلکم ؛فرسایشی

 مخففه  ؛۳۱۱آورنده ، پایین۴۸۳بهادهنده کم ؛شدهارزيابی

فــت کــردن، کــاهش یــافتن [فعــل]
ُ
فــت داشــتن، ا

ُ
، کــم شــدن، ا

کاسته شدن، ناقص شدن، پستی گرفتن، پس رفتن، تنزل کـردن، 



ــدن  ــک ش ــافتن ۱۹۸کوچ ــدن  ؛۶۵۵، زوال ی ــایین آم ــش  ؛۳۰۹پ پخ

 ۷۵بودن 

کنـــار  ؛۳۱۱یین آوردن ، پـــا۳۹، کـــم کـــردن، منهـــا کـــردن کاســـتن

، مختصر کـردن، ۲۰۶هم فشردن به ؛۵۷گذاشتن، مستثنی کردن 

 ؛۸۱۴جویی کــردن صــرفه ؛۱۹۸، کوچــک کــردن ۲۰۴کوتــاه کــردن 

کم برآورد کـردن، دسـت  ؛۱۷۷تسکین دادن، تخفیف دادن [درد] 

ازشـأن کسـی کاسـتن، بـدگویی  ؛۸۱۲ارزان کـردن  ؛۴۸۳کم گرفتن 

، ۳۲۳وزن کـم کـردن، سـبک کـردن  ؛۸۷۲، تحقیر کـردن ۹۲۶کردن 

ريــزش  ؛۲۲۹برهنــه کــردن  ؛۶۳۴تلــف کــردن  ؛۳۰۰خــالی کــردن 

  ۳۳۸تبخیرکردن  ؛۱۰۵کردن، کم کردن 

 ای، دیمینوندو نحو کاهنده، درحال نقصان، بهکمتروکمتر [قید]

⍃  ۷۷۲، خسران ۱۹۸، انقباض ۴۲، رقم کاهنده ۳۹تفريق  
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پیوست، ضمیمه،  ؛عالوه، انباشت ، عمل جمع، اضافه،جمع [اسم]

 ؛۷۲۵اضـافه، الحـاق، انضـمام، تکمیـل، اتمـام  ؛۴۰مکمل، متمم 

ـــی  ـــل رياض ـــوع، عم ـــل، مجم ـــع ک ـــل به ؛۸۶جم ـــدنق ـــفحۀ بع  ؛ص

  ۴۸۰بندی، تشخیص جمع≠  ؛اضافهبه

 ؛۵۹، افــــزوده شـــــده، اضــــافی، خـــــارجی شـــــدهجمع [صــــفت]

  ۷۰۳ امدادی، کمکی، یاور ؛۷۲۵کننده، اختتامی تکمیل

، اضـافه ۴۵پیوسـتن  ؛۸۶، جمع زدن، شـمردن جمع کردن [فعل]

ـــزودن  ـــدوختن ؛۳۶کـــردن، اف ـــتن، ان ـــتن، انباش ـــم گذاش  ؛روی ه

 انباردن 

پیوستن، تقویـت کـردن  ؛تعلق گرفتن ؛، باال آمدناضافه شدن

۱۶۲ 

ــد] ــه [قی ــراین، به، عالوهعالوهب ــافهب ــت، بهبه ؛اض ــمیمهپیوس  ؛ض

 بر(بــه)این [کــه] ؛بــربر، افزوناضــافه ؛درمجمــوع
ً
 ؛بلکــه، مضــافا

 عالوۀ اضافۀ، بهبه

⍃  ۱۱۳، دیرگـذری ۸۵، عدد ۴۳، آمیختگی ۴۰، متَمم ۳۶افزایش ،

  ۱۶۲قدرت 
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 ؛، منهــا، کســر، حــذف، برکنــاری، اســتثنا۳۷، تقلیــل تفريــق [اســم]

 ؛فقدان ؛منهمفروق علیه، مفروق ؛۴۶جدایی  ؛۷۸۶برداشت، اخذ 

 شف ک ؛۴۲رقم کاهنده 

شــده، محــذوف، برداشــتی، شــده، کم، تفريقمنهاشــده [صــفت]

  ▼فاقد، عاری، بدون، منهاِی  ؛زده(شده)شده، خطزده، حذف

، ۳۷، زدن، حذف کردن، کاستن ۱۰۵، کم کردن منها کردن [فعل]

جا کــردن، انتقــال دادن جابــه ؛۵۷کنــار گذاشــتن، مســتثنی کــردن 

کوتــاه کــردن  ؛۴۶دن ، جــدا کــر۳۰۴، اســتخراج کــردن، درآوردن ۱۸۸

 برداشت کردن، برداشتن ؛۲۲۹، لخت کردن، برهنه کردن ۲۰۴

بـدون، فاقـِد،  ؛ازکسـر، بـه اسـتثناِی ، بـاتخفیف، پسمنهـای [قید]

 عاری از، فارغ از 

⍃  ۳۰۰، طرد و دفع ۴۶، گسیختگی ۴۲، رقم کاهنده ۳۷کاهش  
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پیوست، ضمیمه،  ؛۳۸، الحاقی، افزوده، فرعی، جمع متّمم [اسم]

پیشـوند،  ؛۵۴کامـل بـودن  ◄کننده انکس، عقبه، مکّمل، کامل

 ؛۷۲۵اتمــام  ؛۶۷دنبالــه، پیامــد  ؛۵۶۴پســوند، قیــد، بخــش جملــه 

ُدم،  ؛۳۸۹ســس  ،۸۴۴تــزيین  ؛۲۳۴کنــاره  ؛۲۲۷آســتر  ؛۸۹همــراه 

 دنبه 

، مواد افزودنی، اضافه، ضمیمه، محصول جانبی، اضافه اضافی

وری، انعـام، کاری، بهـره، اضافه۹۶۲پاداش  کمیسیون، ؛برسازمان

ـــاب  ـــه  ؛۷۷۱اکتس ـــه  ؛۷۸۱هدی ـــغال  ؛۶۳۳تهی ـــایعات،  ،۶۴۱آش ض

بار، اضــافه ؛هــااضــافات، افزونی ؛۶۳۷حشــو، زائــد بــودن، زيــادت 

 وزن اضافه

⍃  ۲۲۶، پوشــش ۸۹، همراهــی ۳۸، جمــع ۳۶، افــزایش ۶عــارض ،

  ۳۸۹ادویه و چاشنیها 
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، بقیــه، مانــده، تتمــه، مــابقی، البــاقی، [حالــت انــدهباقیم [اســم]

ـــفتی  ـــده ◄ص ـــده، تهپس ؛]▼باقیمان ـــوب، ُدرد، مان ـــین، رس نش

افزونــی،  ؛۱۵۷برآمــد، حاصــل، رویــش  ؛ثقــل ؛مانــده، ال، الی، ِلــردته

جاپـا، جـای پـا، رد، یادگـار، آثـار، پیشـینه  ؛۶۹آخـر  ؛۶۳۷بیشی، وفور 

عمـــل  ،۶۷۶ت، عمـــل باقیـــا ؛۸۱۴جویی انـــداز، صـــرفهپس ؛۵۴۸

  ۸۹۷خیرخواهانه 

ـــازاد ـــام ـــرف، بقای ـــزخرده ؛، مازادبرمص ـــت تلف ؛ري ـــده وق  ؛۶۴۱ش

وآشـغال، آت ؛۳۰۲مدفوع  ؛۶۴۹چرک  ؛آشغال، فضوالت، فاضالب

ل  مان ماند، پسوآشغال، پسآ

بیـوه  ؛۷۷۶، ذینفـع ۱۵۰، وارث، یادگـار، جانشـین بازمانـده [صفت]

ــه  ،۸۹۶ ــدگان، اع ؛۸۹۶مطلق ــده، مــردود  ؛۱۷۰قــاب بازمان برکنارش

۶۰۷ 

نشــده، خرج ؛۷۷۹، مانــده، بــاقی، رســوبی، واگــذارده باقیمانــده

 مازادبرمصرف، مازاد  ؛۶۳۷انداز شده، زائد پس

بقا داشتن، پاینـده  ؛، اضافه آمدن، باز ماندنباقی ماندن [فعل]

ـــتن  ـــات داش ـــدن، ثب ـــودن، مان ـــه ؛۱۴۴ب ـــتن، ب ـــاقی گذاش یادگار ب

 گذاشتن 

⍃  ۷۷۹، عدم نگهداری ۱۱۳، دیرگذری ۱۰۵، قلت ۸۵عدد  
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، اسـتهالک، هزينـۀ اسـتهالک، ۵۵، نقصـان رقم کاهنـده [اسم]

ـــاهش  ـــزل، ک ـــاچ ؛۳۷تن ـــرش، ق ـــف  ؛ب ـــر، تخفی ـــری،  ؛۸۱۰کس کس



غرامـت، جريمـه  ؛۶۳۶کمیابی  ؛۳۰۷تمام راه را نرفتن  ؛فروشیکم

 ؛۲۰۴رفـتن، کوتـاه شـدن، کوتـاهی  آب ؛۲۹۸نشت، خروجی  ؛۹۶۳

 ؛۷۸۶اخـاذی، رشـوه، اخـذ  ؛کاسـته، مفـروق ؛۶۳۴ضایعات، اتالف 

  ۸۱۴جویی انداز، صرفهاندوخته، پس

⍃  نارســایی ۲۹۸، صــدور ۲۰۴، کوتــاهی ۳۹، تفريــق ۳۷کـاهش ،

  ۸۱۰، تخفیف ۳۰۷
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ـــم] ـــی [اس ـــان آمیختگ ـــیط، درمی ـــزش، تخل ـــودن، آمی ـــوط ب ، مخل

ــزاج،  ؛۲۲۲بافــت متقــاطع  ؛۲۳۱بــودن، میــان  همــدیگر ادغــام، امت

گــداختگی،  ؛۵۰ســازی، تلفیــق، یکپــارچگی، اتحــاد، ترکیــب ملغمه

لیاژسازی لـودگی، سـرایت، عفونـت ؛تقلیـب ؛فوزيون، آ الیـش، آ  ؛آ

آمیــــزش  ؛۲۹۷نفــــوذ، تــــراوش، نشــــر، تــــداخل، اشــــباع، دخــــول 

ــــ ؛۱۶۶نــــژادی، دورگــــه، پیونــــد، اخــــتالط، جمــــاع بین ت، مجموعی

حــل در محلــول، انحــالل، محلــول درســت کــردن  ؛آمیختگــیدرهم

لیاژ، آسفالت ؛بوتۀ آزمایش ؛۳۳۷  پزی آشپزی، تولید آ

لودگی، ناصافی، ناپاکی عدم خلوص کثافت  ،۶۴۹، آمیختگی، آ

  ۵۴۱دورویی  ؛۹۵۱عفتی فساد، بی ؛۶۴۹

 ؛کرده، ناخالصی، مادۀ ترکیبی، تنتور، خیسانده، دمجزء ترکیبی

، عنصـر، جـزء سـازنده، ترکیبـات، افزودنیهـا، مـواد متشـکله، عامـل

  ۴۲۵، رنگ ۳۸۹، ادویه ۳۳شائبه، رنگ جزيی، مقدار کم 

لیاژ، آمیزه، اکسـیر، ملغمه ، معجون، مخلوط، چیز مرکب، ترکیب، آ

 قلمکار  آش شله

، مخلوط، ممزوج، مختلط، قاطی، درهـم، همـزده، آمیخته [صفت]

 ؛آمیزشـی ؛۸۲، متنـوع ۵۰یبی، ُمرکـب ترک ؛قلب، تقلیبی ؛متداخل

 مزجی  ؛نهشت، متداخل، متقاطعهم ؛آغشته، عجین ؛▼ناخالص

، قاطی پاطی، شیرتوشیر، قاراشمیش، وصله پینـه، برهمدرهم

ــاگون  ــخص  ؛۴۳۷گون ــم، نامش ــه، دره ــاگون، متفرق ــوع، گون متن

۴۶۴ 

 ▲آمیزشی، آمیخته ؛، نامتجانس، پیوندیدورگه

 ؛۶۴۹چـرک، نجـس، کثیـف  ؛۶۴۹ناپـاک ، ناصاف، ناسـره، ناخالص

  ۸۴۲قبیح، زشت 

هم آمیخـتن، مخلـوط کـردن، ، درهم آمیخـتن، بـهآمیختن [فعل]

 ؛۶۳هم ريخـتن ُبـرزدن، بـه ؛هم زدن، تکان دادنقاطی کردن، به

لـودن، آغشـتن، ترکیـب کــردن  درسـت کـردن، تشــکیل دادن  ؛۵۰آ

حــل  ؛۴۳۷دار کــردن، رنگارنــگ کــردن طــرح ؛۴۵وصــل کــردن  ؛۵۶

 ؛۴۲۵رنـگ کـردن  ؛۲۲۲هم تابیدن، بـافتن به ؛۳۰۳کردن، ريختن 

دست بردن، دخل وتصرف کردن،  ؛۱۶۳آبکی کردن، ضعیف کردن 

ازدوجنس مختلـف بـا هـم  ؛۳۹۰اشتها آورکردن  ؛دستکاری کردن

 تخلیط کردن  ؛۱۶۶، تولید مثل کردن ۱۶۴پیوند کردن، تولید کردن 

ــدن ــوط ش ــردن، تمخل ــزش ک ــتن، آمی ــت ، آمیخ ــردن، نش ــح ک رش

 ۱۶۷تکثیر شدن  ؛قاطی شدن ؛۲۹۷کردن، نفوذکردن 

، مخلوط بودن، قـاطی داشـتن، ناخـالص بـودن، خالص نبودن

  ۵۴۱شیشه داشتن، دروغ گفتن خرده ؛خلوص نداشتن

⍃  ۷۰وسـط  ،۵۰، ترکیـب ۴۵، پیوستگی ۳۸، جمع ۱۷ناهمگنی ،

  ۴۳۷رنگارنگی 
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 ؛ِصـرِف چیـزی ؛۱۶همگنـی  ،▼، یکدسـتی، خلـوصسادگی [اسم]

گردانی، حـــــذف، فـــــاکتورگیری، ســـــازی، ســــادهتســــهیل، ساده

 ؛۵۷۳سـادگی [کـالم]  ،۵۱۶سرراستی، قابلیت درک  ؛سازیبرطرف

  ۶۹۹تکلفی، خامی بی

ــوص ــی خل ــتن، همگن ــاطی نداش ــافی، ق ــفافیت ۱۶، ص  ؛۴۲۲، ش

ــاکیزگی  ــادی، پ ــاکیزگی م ــارت، پ ــاکی، طه ــزی، پ ــمت،  ؛۶۴۸تمی عص

، ۹۳۵، معصـومیت، بیگنـاهی ۹۴۲، اعتـدال ۹۵۰منی عفت، پاکدا

 ۸۷۴، فروتنی ۹۳۳پرهیزگاری 

 تخلیص  ؛۶۴۸، شستشو ۴۶، پاالیش، تصفیه، جداسازی تقطیر

 ،۶۴۸اسـتحمام  ؛▲تقطیر ◄پاالیش، تصفیه  ؛، پاکسازیزدایش

 غبارروبی  ؛۷۴۶آزادسازی  ؛پیرایش، اپیالسیون

 ؛۸۸ق، یگانـه ، بسـیط، ِصـرف، مجـرد، محـض، مطلـساده [صـفت] 

، فـارغ، ۲۲۹زينـت و زيـور، برهنـه عـور، بی ؛۵اولیـه، ذاتـی  ؛۵۲کلی 

 ؛۷۰۱ســهل، آســان  ؛۳۹فاقــد، عــاری، منهــا شــده  ؛۱۹۰تهــی، خــالی 

پیرایـه [کـالم] مرسـل، سـاده و بی ؛۶۹۹لوح، خـام تکلف، سـادهبی

  ▼ناب، صافی، خالص ؛۵۷۳

ک ، صـاف، بـیغش، پــا▼، نـاب، سـره، صـافی، خـالصغیرمخلـوط

مجــرد، محــض،  ؛۱۶رقیــق نشــده، تقلیــب نشــده، همگــن  ؛۶۴۸

  ۸۶۸اصیل، نجیب  ؛مطلق

الیش، بی، نــاب، ســره، صــافی، یکدســت، بــیخــالص وغش، غــلآ

ــالمرهغش، بیبــی ــاره، ب ــب، یکب
ُ
ــت، ل ــت، راس ــائبه، درس ــاهر،  ؛ش ط

محــض، ِصــرف،  ؛۴۲۷ســفید  ،۶۴۸نزيــه، تمیــز، منــزه، پــاکیزه، پــاک 

اب ندیده، باعفـاف، پاکـدامن، عفیـف آفتاب مهت ؛▲مطلق، ساده

، معتـدل ۹۳۳، پارسـا، پرهیزگـار ۹۳۵، منزه، معصوم، بیگناه ۹۵۰

  ۹۲۹شريف  ،۸۷۴فروتن  ؛۹۴۲

، خـالص بـودن، یکدسـت بـودن، تـک بـودن ساده بودن [فعـل]

  ۷۰۱آسان بودن ≠  ؛۸۸

ــاده ــردن س ــردن ک ــن ک ــاکتورگرفتن ؛۱۶، همگ ــردن، ف ــذف ک  ؛ح

منســـجم  ؛۴۶گشـــودن، جـــداکردن  بـــازکردن، گـــره ؛تقلیـــل دادن

 کردن، یکپارچه کردن

جدا کـردن، غربـال کـردن،  ؛، تقطیر کردن، پالودنتصفیه کردن

 زدودن ؛صاف کردن

⍃  ۸۸، وحدت ۱۶همگنی  



 

 اتحاد . پیوستگی 45 

ــم] ــاد [اس ــهاتح ــتگی، ب ــال، پیوس ــتگی، اتص ــاق، ▼هم پیوس ، الح

، ۳۷۸ ، تمـاس، لمـس۲۰۲، همپوشی، مجـاورت ۲۹۳پیوند، تقارب 

 ؛۳۲۴یکپـــارچگی، تـــراکم  ؛۴۸وابســـتگی، انســـجام  ؛۷۴اجتمـــاع 

ــاری  ــتالف، تعــاون، یگــانگی، همک نقطــۀ اتصــال، محــل  ؛۷۰۶ائ

 ؛۷۹۱تهاتر  ؛۴۷علقه، پیوند  ؛۷۶آیی، کانون واگرایی، محل گردهم

  ۲۷۹برخورد 

کاری، وصل کردن، ، الحاق، انضمام، الصاق، وصل، جوشاتصال

صــحافی،  ؛۳۳۱بافــت  ؛۵۰ترکیــب  ؛۷۴اع هم پیونــدزدن، اجتمــبــه

 ؛۲۲۸دوخت، وصله، درزگـرفتن، رفـو، دوزنـدگی، خیـاط  ،۵۸۷چاپ 

وسـیلۀ  ؛۴۸ارتبـاط، انسـجام  ؛۳۰۳فـروکنش  ؛۳۸پیوست، جمـع 

ــتگاه جوش ــه، دس ــال: هوی ــب اتص ــانچ، چس ــه، پ ــاری، منگن ، ۴۷ک

 بندی مفصل ؛▼کننده، وصل۲۶۴کننده چفت، بسته

دیکــی، مقاربــت، جفتگیــری، برخــورداری، [نز ۱۶۶جمــاع  ◄، جمــاع

شــدن، ســکس، هماغوشــی، وصــال، تمتــع، آمیــزش، لقــاح، جفت

پیونـد،  ؛دورگـه ؛نـژادی، اخـتالطآمیزش بین ؛۱۶۶وطی، تولید مثل 

ورزی معاشـقه، معانقـه، مغازلـه، عشــق ؛۲۹۷دخـول  ؛۸۹۴ازدواج 

 تجاوز] ؛تمکین ؛۸۸۷

زانو، لوال، درز، ربـاط ، بند، ۴۷، اتصال، محل اتصال، پیوند َمفَصل

تقـاطع،  ؛زانو، آرنج، مچ، قوزک، بند انگشـت ؛محل جوشکاری ؛۴۷

 شیرازه، فنر ؛۲۲۲بافت متقاطع 

 ؛۷۷۵ســهیم، تعــاونی  ؛، پیوســته، متصــل، ملحــقمتحــد [صــفت]

المنافع، ائتالفـــی، متحـــده، مشـــترک ؛۷۰۸تضـــامنی، ثبـــت شـــده 

متعلـــق،  ؛شـــده، وصل۵۰مرکـــب  ؛۴۸دردســـت، منســـجم دست

 متعلقه 

، چسباننده، پیونددهنده، رابط، ملتحمـه، الحـاقی، کنندهوصل

[اسـم:] کلیـد  ؛۲۰۸دار ريسیده، رشته، الیاف ؛۴۸سیمی، منسجم 

 جوشکار ؛۲۶۴کننده برق، سوئیچ، منگنه، پانچ، بسته

، محکــم، چســبیده، ســرجا، ســر جــای خــود، کیــپ، اســتوار ســفت

 ؛چسـبان، تنـگ  ؛۴۸، یکپارچـه، منسـجم ۳۲۴سخت، چگال  ؛۱۵۳

مرتـب، مـتقن، متـین،  ؛شده، ناگشودنیگیرکرده، لحیم شده، پرچ

 مضبوط 

صحافی  ؛خورده، چسبیده، پیچیده، گره۲۶۴، بسته بستههمبه

ــــده، به ــــده، مهارش ــــه، دوختههمش ــــده، الصاقدوخت ــــده، ش ش

 شده، الصاقی، متصل چسبانده

ار ، پیونــد زدن، ملحــق کــردن، جفــت کــردن، افســپیوســتن [فعــل]

یکـی کـردن، بـاهم درنظـر گـرفتن، تمیـز  ؛۵۰ترکیب کـردن  ؛بستن

هم بـه ؛۲۶۴بسـتن  ؛▼وصل کردن ◄ ۴۸چسباندن  ؛۴۶۴ندادن 

  ▼متحد شدن ◄پیوستن، پیوستن [الزم] 

، متصـل کـردن، الصـاق کـردن، بـه بنـد ۲۶۴، بسـتن وصل کردن

، ملحق کردن، ۴۸هم پیوستن، چسباندن کشیدن، قطارکردن، به

کنارهم قـرار  ؛۴۸پیوند زدن، جوش دادن، چسباندن  جفت کردن،

تولیـد  ◄، سـاختن ۵۰دادن، متصل کردن قطعات، ترکیـب کـردن 

  ۹۰جفت کردن  ◄وصلت دادن  ؛۱۶۴کردن 

ــردن ــم ک ــادن، محک ــداختن، نه ــر ان ــارکردن، لنگ ــدن، مه ، کوبی

پــیچ  ؛۲۳۵، حصــار بسـتن، دیــوار کشـیدن ۴۸نشـاندن، چسـباندن 

 گذاشتن، پرچ کردن  کردن، میخ کردن، درقید

، ۲۲۲هم تابیدن، بـافتن به ؛قالده بستن، افسار زدن، بهگره زدن

دسـتبند زدن، غـل وزنجیـر کــردن  ؛دوخـتن، کـوک زدن، کـور کــردن

 ۷۷۸تنگ گرفتن، نگهداشتن  ؛۷۴۷

 ؛بسـتن، محکـم کـردن، چفـت کـردن ؛، سفت کـردنتنگ کردن

 قوطی را گذاشتن، گذاشتن  در

هم ن، ملحق شدن، یکـی شـدن، بـههم پیوست، بهمتحد شدن

هم رسـیدن، ، بـه۲۹۳وصل شدن، جوش خـوردن، متقـارب شـدن 

، عضــو ۷۰۶، همکــاری کــردن ۲۹۵، مالقــات کــردن ۷۴جمــع شــدن 

 خوردن ؛۷۰۸شدن 

[نزدیکی کردن، درهم افتادن، سکس  ۱۶۶ ◄، عشقبازی کردن

 ]۸۹۴، ازدواج کردن ۱۶۶داشتن، جفت شدن، تولید مثل کردن 

⍃  چندبرابری ۷۴گردآوری  ،۵۰، ترکیب ۴۸، انسجام ۴۳آمیختگی ،

  ۷۰۶، همکاری ۲۹۳، همگرایی ۱۰۱
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ــدم [اســم] ــداییاتحادع ــت▼، ج ــیختگی، گسس ــعاب، گس  ؛، انش

بـودن، عـدم لقی، لق ؛۷۲، عدم تداوم ۲۰۱بريدگی، گسل، شکاف 

ــــجام  ــــایع ۴۹انس ــــرق  ؛۳۳۵، م ــــدگی، تف ــــیدگی، پراکن  ؛۷۵پاش

ــراف، چشمان ــی ص ــاره ،۶۲۱پوش ــتعفا کن ــتالف،  ؛۷۵۳گیری، اس اخ

انفـــراد،  ؛۲۸۰نشـــینی پس ؛۷۰۹شـــقاق، مناقشـــه  ؛۲۹۴واگرایـــی 

، قیمـه، ۵۳چیز جدا، عضـو  ؛۱۰مطلقیت، فقدان ارتباط  ؛۸۰ویژگی 

 ۰۵۳تکه تکه ◄قیمه، قیمه

ـــک، انقطـــاع جداســـازی ـــاک،  ؛۲۳۱، انفصـــال، ف تفکیـــک، انفک

 ؛۸۸۳گیری انزوا، گوشه ؛۷۴۶ی، آزادسازی رهای ؛انتزاع ؛دستچین

 ؛۳۹تفريـق  ؛۴۴تصفیه، تقطیر  ؛۳۰۰طرد، دفع  ؛تحريم، بایکوت

 ؛۵۱تجزيـــــه، فســـــاد  ؛۱۸۸جایی، انتقـــــال جابـــــه ؛۷۸۶مصـــــادره 

ــکنندگی  ــدار  ؛۳۳۰ش ــل، ج ــد  ؛۲۳۱حائ ــدی، ح ــان،  ؛۲۳۶مرزبن فرق

بالـک، جداکننده: صافی، پاالیه، فیلتر، الـک، الـِک نـرم، غر ؛۱۵تمیز 

  ▼غربال (غربیل)، آردبیز، [صفت:] جداکننده

، گســل، چــاک، ۲۳۱، پــارگی، دريــدگی، جداشــدگی، انقطــاع قطــع

 ؛قطــع انــدام (عضــو) ؛۹۲دوراهــی  ؛مقطــع، بــرش ؛۲۰۱شــکاف 

 شقاق ✑ ؛۶۵۸پیشگیری  ؛۲۰۴اختصار 



، افتـراق، هجـر، مهـاجرت، هجـران، فـراق، غربـت، غريبــی، جـدایی

تبــاین، دوگــانگی، اخــتالف،  ؛۲۰۱اصــله ، ف۱۹۹ُبعــد مســافت، دوری 

 مفارقت  ؛▲انفصال، جداسازی ؛۸۹۶گی متارکه، طالق، بیو ؛نفاق

، نامتحـد، مقطـع، ناپیوسـته، گسسـته، گسـیخته منقطع [صـفت]

بريـــده، پـــاره،  ؛متوقـــف ؛▼، شکســـته▼، جداشـــدنی▼جـــدا ؛۷۲

ــق، آزاد، هــرز، واگــذارده  ؛۷۵متفــرق 
َ
ــل، ل

ُ
 ؛۷۴۴مســتقل  ؛۷۷۹ش

 عددوار، مقطعه  ؛۵۳تکه تکه

 ؛۲۲۳، بیرونـی ۵۹غريبـه، خـارجی  ؛۱۹۹، سوا، مجزا، دورافتاده جدا

گسـیخته،  ؛۷۴۴مسـتقل  ؛۸۸۳کس وتنهـا، بـی، تک۸۸تک، تنها 

منفصــل، متمــایز، مفــروز، متبــاین، عالحــده  ؛گســیخته، بــازازهم

  ▼جداگانه ؛شدهشده، بخشمقسوم، قسمت ؛حده)(علی

 ؛تقســیم پــذیر ؛بــل حمــل، تاشــو، قابــل تفکیــک، قاجداشــدنی

 گسیختنی  ؛شدنیحل، حلقابل

ــته ــز، آششکس ــم پاشــیده، داغــان، ، ري والش، خردوخمیــر، ازه

ــه، قیمه ــز، قیم ــی، ريزري ــه، تکهمتالش ــه قیم ــده)،  ؛۵۳تک خالل(ش

 منفجر، شکافته ؛خردشده، خردوريز، ساطوری

ــده ــز ، قطعجداکنن ــران، تی ــاطع، ب ــده، ق ــاطع ۲۵۶کنن ، ۲۲۲، متق

  ۹۷۸انداز ییجدا

، گسسـتن، قـاطی نشـدن، سـوا شـدن، بريـدن، شدن جدا [فعل]

 ؛پاره شدن، بريده شـدن، چـاک خـوردن، قطـع شـدن، دور افتـادن

ازهم دور شدن، منشعب شـدن  ؛۶۲۰دوری جستن، اجتناب کردن 

متالشـی شــدن، تجزيــه  ؛۲۸۲راه را کـج کــردن، منحـرف شــدن  ؛۲۹۴

ــدن  ــدن ؛۵۱ش ــداخ ؛عــازم ش تن، ازهــم پاشــیدن، پاشــیدن، آب ان

پوسـت  ؛طـالق گـرفتن ؛۲۸۰برگشتن، پـس زدن  ؛۷۵پخش بودن 

 ؛۲۱۷آویخـتن، آویـزان بـودن  ؛۳۰۹پخش شدن، افتـادن  ؛انداختن

  ۷۷۹جدا بودن، شل بودن، نگهداری نکردن  ؛۶۲۰اجتناب کردن 

طــالق خواســتن، طــالق گــرفتن،  ؛، انشــعاب کــردننفــاق کــردن

 جدایی طلبیدن، متارکه کردن 

، گسـیختن، ازهـم گسـیختن، قطـع کـردن، بنـد ازبنـد کردن جدا

کــردن  آب کــردن، بـاز ؛۲۲۹جـداکردن، پوسـت کنــدن، برهنـه کـردن 

رهــا  ؛۶۲بنــدی کــردن بندی کــردن، طبقهالــک کــردن، دســته ؛۲۶۳

جا کردن، انتقـال جابه ؛۷۰۱، ازقید آزاد کردن ۷۴۶کردن، آزاد کردن 

فـرق  ؛▼تقسـیم کـردن ،۶۳۲گذاشتن، انبـارکردن  جدا ؛۱۸۸دادن 

 ؛، برگزيـــدن، خـــوب و بـــد کـــردن، غربـــال کـــردن۴۶۳گذاشـــتن 

 ؛۵۷خارج کردن، مستثنی کردن  ،۶۰۵کردن، دستچین کردن  سوا

خلع کردن، قرنطینه کردن، منزوی  ؛۲۳۲دیوار کشیدن، حلقه زدن 

، ▼، گســــلیدن، شــــکافتن، ُبريــــدن▼پــــاره کــــردن ؛۸۸۳کــــردن 

  ▼شکستن

قـاچ کـردن،  ،۶۲بندی کـردن ه، بخش کردن، طبقتقسیم کردن

 تخس کردن  ؛۲۰۴کوتاه کردن  ؛۹۲نصف کردن 

، اره کشــیدن، اره ▼، بــرش دادن، چــاک دادن، پــاره کــردنُبريــدن

، گسلیدن، ۲۶۳شکافتن، سوراخ کردن  ،۶۵۵کردن، مجروح کردن 

 ؛۲۱۲تراشــیدن، تــراش دادن، ســطح را برداشــتن  ؛۲۰۱فاصــله دادن 

ختنــه  ؛۲۶۰دار کــردن ، دندانــه۲۶۲کاری کــردن، شیارکشــیدن کنـده

 کردن

پوسـت  ؛۲۰۱، دريدن، کنـدن، چـاک زدن، فاصـله دادن کردن پاره

زدن،  ريزريزکـــردن، قیمـــه کـــردن، گـــاز ؛۲۲۹کنـــدن، برهنـــه کـــردن 

  ▲برش دادن، ُبريدن ؛۳۳۲ساییدن، پودرکردن  ؛۳۰۱جویدن 

کـردن، دونـیم کـردن، ترکانـدن، پکانـدن، منفجـر  ، خردشکستن

، ۳۳۲، ســاییدن، پــودرکردن ۱۶۵خــراب کــردن  ؛افتنکــردن، شــک

[الزم:] خــرد شــدن، پريــدن، ترکیــدن، پکیــدن،  ؛۶۵۵آســیب زدن 

َرک برداشتن 
َ
 منفجر شدن، ت

 حده) تنهایی، عالحده (علی، بهجداگانه [قید]

⍃  دوری ۷۵پراکنـدگی  ،۵۱، تجزيه ۴۹، عدم انسجام ۳۹تفريق ،

، ۲۹۴، واگرایــــی ۲۶۳، گشــــودگی ۲۶۲، شــــیار ۲۶۰، دندانــــه ۱۹۹

  ۷۷۹، عدم نگهداری ۳۳۲، پودر ۳۳۰شکنندگی 
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 ؛، وســـیلۀ اتصـــال، محـــیِط اتصـــال، مـــادۀ اتصـــالپیونـــد [اســـم]

، افسار، ▼، کمربند▼، یوغ▼، قفل▼، گره، رباط▼، قالویز▼طناب

مـالط، سـیمان  ؛۴۵لـوال، اتحـاد  ؛۹زنجیر، رابطه  ؛▼، چسب▼کمند

ــرآ ؛▼چســب ◄ ــهتی ــال  ؛۲۱۸گاه هن، تکی ــدور، ۳۵۱کان ــاژ، کري ، پاس

پلـه، پلکـان،  ؛۶۲۴بند، پل  ؛۶۲۵راِه میانه  ،۶۲۴خطوط ارتباطی، راه 

اتصــال آهــن،  ؛آداپتــور، اتصــال، ســیم رابــط ؛۳۰۸نردبــان، صــعود 

 ▼چسب ◄جوش، لحیم  ؛۴۵اتصال  ◄وصل  ؛اتصال بدنه

کابـل،  ؛زهرسـن، حبـل، بنـد، تـار،  ؛۲۰۸، نخ، ريسـمان، رشـته طناب

 ؛▼مهارکننـده، زمـام، افسـار، کمنـد ؛سیم، سیم بکسـل، مفتـول

 باربند، بارپیچ  ؛▼زنجیر، پابند، غل، یوغ

 ، قید، بستقالویز

ـر، عضـله، ماهیچـه ؛، رشته، تسمه۲۰۸، نوار رباط
َ
پیچـک،  ؛پـی، َوت

 زنجیر، غل  ؛گره، انواع گره، گره کور، گره پاپیون ؛ترکه

ای)، ، دکمـــه فشـــاری (قابلمـــه، دکمـــه، قـــزن۴۵، مفصـــل قفـــل

گیــرۀ  ؛]۸۴۴تزيینــات لبــاس  ◄[ســنجاق قفلــی، دکمــۀ سردســت 

میخ، سـوزن، مـیخ، سـنجاق، پـونز، گـل ؛َسـر کاغذ، سنجاق سر، گـل

پــیچ،  ؛منگنــۀ کاغــذ، ســوزن، پــانچ، اســتیپل ؛۲۵۶قــالب، نــوک تیــز 

کلون، قفـل گلنگـدن،  ؛قالب، سگک ؛۷۴۸دستبند، زندان  ؛مهره

کلیــد، ماشــه،  ؛۲۶۴ی، ضــامن، بســته کننــده قفــل کشــویی، پشــت

 ۶۸نقطۀ آغاز  ◄آغازکننده 

وســیلۀ  ؛▼زنجیــر، قــالب، لنگــر، کمنــد ،۶۶۲، وســیلۀ حفاظــت یــوغ

ـــر  ـــداری، انب ـــل ؛۷۷۸نگه ـــل، غ ـــتبند، غ ـــد، دس ـــو، پابن  ؛وزنجیربخ

 ۷۴۸ زندان ؛▼مهارکننده، کمند



]، ۷۴۷بازداشت ◄[، ▲، شالق، تعلیمی، غل وزنجیر، یوغکمربند

بازوبنـد، گردنبنـد،  ؛دستار ؛]۲۲۸سایر  -پوشیدنیها  ◄[بند، پیش

 ۲۲۸ روسری ◄روبند 

، قـالده، افسـار، عنـان، دهنـه، پوزبنـد، اخیـه، لگـام، لجـام، کمند

 ؛▲زنجیـر، یـوغ ؛▲بند، طنـاب ؛مهارکننده ؛ ۷۴۸مهار، زمام، زندان 

مـیخ  ؛۹۶۴شـکنجه  وسـیلۀ ؛▲تعلیمی، شـالق، کمربنـد ؛گردنبند

 ام عص ؛طویله

ــمغ چســب ــم، ســريش، ص ــیلیکون۳۵۷، سريش  ؛، ماســتیک، س

ژند، سیمان، بتون، گچ،  ؛جوش، لحیم خمیر، بتونه، مالط، ساروج، آ

کواريـوم، سـیلیکون،  ؛۲۲۶روکـار  ،۶۳۱مصالح ساختمانی  چسـب آ

 ای، ...)، تینر چسب نواری، چسب مایع (دوقلو، قطره

ـــد دادن  [فعـــل]  ،۴۵ ، محکـــم کـــردن۴۵وصـــل کـــردن  ◄پیون

 ۴۸چسباندن 

⍃  ۲۵۶، تیـزی ۲۱۸، پایـه ۲۰۸، الیـاف ۴۸، انسجام ۴۵پیوستگی ،

  ۷۷۸، نگهداری ۳۵۴غلظت 
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، پیوستگی، ارتباط، وابستگی، قـوام، یکپـارچگی، انسجام [اسم]

ارتبـاط ارگانیـک (متقابـل، تنگاتنـگ)،  ؛۳۲۹، استحکام ۳۲۴تمرکز 

 ؛۳۲۶ســختیصــالبت،  ؛۳۲۹پایــداری، اســتحکام  ؛۱۲همبســتگی

، ربـط ۴۷۵استحکام درونی، انسجام منطقـی، منطـق، اسـتدالل 

، نگهـــداری ۳۵۴چســـبندگی  ؛۷۱پیوســـتگی، اســـتمرار، تـــداوم  ؛۹

 ؛۳۳۱سـاختاريافتگی  ؛۳۲۴قوام، تراکم  ؛۴۵اتصال، اتحاد  ؛۷۷۸

 ۴۷وسیلۀ اتصال، علقه، پیوند 

تختـه، تکه، یک، همبسته، متمرکز، یکپارچه، یکمنسجم [صـفت]

اســتوار، محکــم  ؛۳۲۴، غلــیظ، چگــال ۳۵۴مایع نیمــه ؛دســتیک

مسـتدل، منطقـی  ؛۳۲۶سـفت، سـخت  ؛۳۲۶مقاوم، صـلب  ؛۳۲۹

رگانیک، تنگاتنگ، ساختاری سازمان ؛الصاقی، مرتب ؛۴۷۵
ُ
یافته، ا

۳۳۱  

هم چسـبیدن، اتصـال ، منسـجم بـودن، بـهبـاهم بـودن [فعل]

 چســبیدن، ؛۷۴آمــدن، جمــع شــدن  یکــی شــدن، گــرد ؛داشــتن

ارتبـــاط  ؛۳۲۴کاســـه شـــدن، جامـــد بـــودن ، یک۷۷۸نگهداشـــتن 

 داشتن 

ـــباندن ـــردن، بســـتن، اتصـــال دادن، بـــهچس هم ، منســـجم ک

اتصــال کــردن، محکــم  ؛۴۵پیوســتن، ارتبــاط دادن، وصــل کــردن 

 ۴۵کردن 

⍃  ۸۸، وحــدت ۷۱، تــداوم [در ترتیــب] ۴۷، پیونــد ۴۵پیوســتگی ،

  ۷۷۸ ، نگهداری۳۵۴، غلظت ۳۲۴تراکم 
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، ناپیوسـتگی، جـدایی اجـزا، فقـدان ارتبـاط عـدم انسـجام [اسم]

فروپاشی، تفکیـک، تجزيـه  ؛۷۲گسیختگی، عدم تداوم  ؛ارگانیک

گسـیختگی،  ؛۶۵۵زوال  ،۶۵۵، اضمحالل ۷۵، پراکندگی، تفرق ۵۱

ــاد  ــدم اتح ــودن  ؛۴۶ع ــاف ب ــبی، ص ــزی، نچس ــندگی،  ؛۲۵۸لی پاش

 گاز ، ۳۳۵مایع  ◄سیال بودن  ؛۳۳۰شکنندگی 

ــفت] ــب [ص ــیرنچس ــیده، خردوخاکش ــرد، پاش
ُ

ــجم، خ ــز،  ؛، نامنس لی

ــاف  ــی، ص ــایع  ؛۲۵۸روغن ــیال، م ــی، س ــزان  ؛۳۳۵آبک ، ۲۱۷ول، آوی

  ۶۵۵زوال یافته  ؛۳۳۰شکننده  ؛۵۱شده تجزيه

، ۷۸۶پوسـت کنـدن  ؛۴۶تکه کردن، جـدا کـردن ، تکهکندن [فعل]

زدن  آســیب ؛۷۸۶زور گــرفتن بــه ؛۲۲۹پوســت کــردن، برهنــه کــردن 

۶۵۵ 

رد شدن
ُ

، زوال یـافتن ۴۶، ازهم پاشیدن، گسستن، جدا شـدن خ

  ۳۳۰شکننده بودن  ؛۶۵۵

⍃  ۲۱۷، آویزانی ۷۲عدم تداوم  ،۵۱، تجزيه ۴۶گسیختگی  
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ـــنتز، تشـــکیل ترکیـــب [اســـم] ـــزش، ســـاخت، س ـــام،  ؛۵۶، آمی ادغ

ــادملغمه ــارچگی، اتح ــق، یکپ ــازی، تلفی ــون،  ؛س ــداختگی، فوزي گ

لیا  ؛۸۸وحـدت  ؛۴۳امتـزاج، آمیختگـی  ؛۴۵الحـاق، اتحـاد  ؛ژسازیآ

ــانی  ــی، همزم ــاری  ؛۱۲۳همراه ــتگی، همک ــینرجی،  ؛۷۰۶پیوس س

 ؛۷۱۰وحدت، هماهنگی  ؛۷۰۶انجمن، شراکت، همکاری  ؛۱۸۱ِقران 

  ۳۱۹کاتالیزور، شیمی  ؛۹۰جفت  ؛۱۶۴تولید  ◄ساخت ازترکیب اجزا 

لیاژ ب فلزات، مخلـوط، معجـون، ، مادۀ ُمرکب، آمیزه، اکسیر، ترکیآ

]، چـدن، مفـرغ، ۳۲۶چیـز سـخت  ◄[بـرنج، برنـز، فـوالد  ؛۴۳ملغمه 

 مسوار 

ب [صـفت]
ّ

 ؛منسـجم، متمرکـز ؛۸۸شده، متحـد، یگانـه ، ترکیبُمَرک

سنتزشـده،  ؛آمیزشـی ؛۴۳مخلـوط، آمیختـه  ؛۵ذات، ذاتی بهقائم

 ۱۸۱قرين  ؛ترکیبی، ساختنی ؛مصنوعی، شیمیایی

، سـنتز کـردن، مخلـوط کـردن، قـاطی کـردن، نترکیب کرد [فعل]

کنارهم قرار دادن، متصل کردن قطعـات، پیوسـتن  ؛ ۴۳آمیختن 

درهم بافتن،  ؛۵۶تشکیل دادن  ؛۱۶۴تولید کردن  ◄، ساختن ۴۵

 ؛۷۴آوردن  کاســه کــردن، گــردیک ؛۳۸جمــع کــردن  ؛۲۲۲تنیــدن 

  ۶۲۳تدبیر کردن  ؛۹۰جفت 

  ۴۳، آمیختن، مخلوط شدن ترکیب شدن

⍃  ۷۴، تجمــع ۵۶، دربــر گــرفتن ۴۵، پیوســتگی ۴۳آمیختگــی ،

  ۲۲۲، بافت متقاطع ۸۸وحدت 

 

 تجزيه 51

ـــم] ـــه [اس ـــالل تجزي ـــدم اتحـــاد ۴۶، جداســـازی ۳۳۷، انح  ؛۴۶، ع

عـدم تمرکـز،  ؛۳۱۹الکترولیز، شیمی  ؛۳۳۷میعان  ؛تفکیک، تخمیر



پاشـی، فروپاشـی، تالشی، ازهم ؛پاشیدن، پاشندگی [طیف نوری]

  ۴۴۹تحلیل، اندیشه  ؛۴۹ام عدم انسج

ــوردگی، اضــمحالل فســاد ــان  ؛۶۵۵، اســتحاله، خ ، زوال ۵۵نقص

 ؛۶۵۹خـوره، زنـگ  ؛۶۴۹قانقاريـا، چـرک  ؛تخمیـر ؛۳۷کاهش  ،۶۵۵

 ۳۶۳مردار، جسد 

خمیرشـده،  ؛، متالشـی، پاشـیده، تخمیرشـدهشدهتجزيه [صـفت]

پوسیده، مرده، فاسد، کثیف  ؛۴۶بريده، منقطع  ؛۳۵۶له، خمیری 

۶۴۹ 

ـــدنیتجزيه ـــت، ش ـــل بازياف ـــرف، قاب ـــداختنی، یکبارمص ، دوران

 بازيافتنی 

شدن، پوسیدن، پژمردن، پالسیدن، ، متالشیتجزيه شدن [فعل]

فــروريختن، خــراب  ؛۶۵۵گندیــدن، ازهــم پاشــیدن، زوال یــافتن 

 زنگ زدن، خورده شدن ؛بچه کردن ؛۶۴۹کثیف کردن  ؛۱۶۵شدن 

گسـیختن، جـدا  ؛۴۴ردن ، فاکتور گـرفتن، سـاده کـتجزيه کردن

 ؛۶۳هم ريخــــتن بــــه ؛۷۵پاشــــیدن، متفــــرق کــــردن  ؛۴۶کـــردن 

 ۳۳۷ذوب کردن، آب کردن  ؛۴۴۹اندیشیدن 

⍃  پودر ۱۶۵، تخريب ۷۵، تفرق ۴۹، عدم انسجام ۴۶گسیختگی ،

  ۶۵۵، زوال ۳۶۱، مرگ ۳۳۲

 

 بخش اصلی -کل  52

جامعیـت، عمومیـت  ؛۵۴، تمامیت، کل، کامل بـودن کلیت [اسم]

ـــمول جهان ؛۷۹ ـــری، ش ـــان  ؛۷۸شـــمولی، فراگی ـــت، کیه  ؛۳۲۱جبل

 ،۶۰، نظـم ۶۲ سیستم، نظام، چارچوب، هیئت، تشکیالت، سازمان

  ۳۵۸ بدن، ارگانیسم ؛۷۳۳رژيم، دولت، سازمان سیاسی 

 ؛، همگی، تمام، کلیه، جمله، کلهم اجمعـین، آحـاد، سراسـرهمه

امیـت، تم ؛عام، عامه، عموم، اکثريـت مـردم، عمـوم مـردم، عـوام

  ۷۹همگان  ؛▼چیز، همه [قید]تمامی، مجموع، جمیع، همه

اکثريــت،  ؛۶۳۸االهم ، قســمت عمــده، االهــم فــیاصــلیبخش

ـب مطلـب، نکتـۀ  ؛توده ؛۱۰۴بیشترين 
ُ
مطلب عمـده، جـان کـالم، ل

 مهم 

ــفت] ــی [ص ــامعکل ــومی، ج ــالمگیر، عم ــانی، ع ــام، همگ ــل، ت ، ▼، ک

کمـال، کامـل (دارای  عیـار، تمـام وتمام ؛۴۴سـاده  ؛▼ناپذیربخش

  ۷۴گروهی  ؛۸۸واحد، یک  ؛۶۴۶کمال) 

ــت ــاکره، بینخوردهدس ــو، ب ــر، ن ــالم، بک ــب ، س ــت،  ،۶۴۶عی درس

کبند، دست اول، تکمیل، کامل (ُپر)    ۵۴آ

ــذیربخش ــدنی، ناپ ــدنی، جدانش ــل نش ــیم، منح ــل تقس ، غیرقاب

 الینفک، پیوسته  ؛۴۴ساده  ؛تکهجدایی ناپذیر، یکپارچه، یک

، ۷۹شــمول ، جهان▲، عــالمگیر، عمــومی، کلــی۳۲ اگیــر، فرجــامع

، ۷۸وســـیع، محـــیط، فراگیرنـــده، دربرگیرنـــده، سراســـری، شـــامل 

ــام همه ــانی، ع ــترده، همگ ــر حِی  ؛۷۹جانبــه، گس ــر، حاض  ؛۱۸۹حاض

 اخص  ؛۷۴گروهی 

  [قید]
ً
، پاک، بهکال

ً
، بالکل، اصال

ً
ازبـای بسـم هللا تـا تـای  ؛کلی، کامال

 تمت 

 ، اکرفتــههمروی
ً
، درمجمــوع، مجموعــا

ً
یکپارچــه، ســرتاپا،  ؛ثــرا

 سره، سراسر، یکیک
ً
  ۵۴ قلم، بالتمام، کامال

، تمام، کلیه، جملـه، همگی، دستههمه
ً
بالاسـتثنا،  ؛جمعی، اکثرا

، به ؛تک، یکایک، هرکدامتک
ً
 اجماعا

ً
 اجماع، متفقا

⍃  وحدت ۸۵، عدد ۷۹، عمومیت ۷۸، شمول ۵۴، کامل ۳۲بزرگی ،

  ۳۱۴، حرکت انحنادار ۹۶نگی ، چهارگا۸۸
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، قســمت، ســهم ▼، تکـه▼، شــاخه▼، بخــش▼، عضـوجــزء [اسـم]

درصــد، نصــفه،  ؛۱۰۵اقلیــت، قلــت  ؛۱۰۴اکثريــت، بیشــترين  ؛۷۸۳

 ؛۵۸قلــم، آیــتم، قطعــه  ؛۴۱، مانــده، مــازاد ۱۰۲نیمــه، ُدنــگ، کســر 

 قسط

 ؛۷۷۵مشترک، شريک  ؛، اندام، ارگان، پاره، بند، بافت، لوبعضو

  ۷۰۸عضو حزب  ،۶۹۲عضو شورا  ؛۵۸یدکی، قطعه  ؛ضو تیم، یارع

ــش ــهبخ ــمت، قطع ــاره، ۵۸ ، قس ــت، پ ــه، لخ ــقه، حص ــاع، ش ، قط

ضلع، وتر، باريکـه، خـالل، بنـد، حلقـه،  ؛۷۸۳نصیب، سهم  ؛▼تکه

جلـد، کتــاب  ؛۱۸۴، حـوزه، ناحیـه ۷۴گــروه  ؛۴۶بـرش، مقطـع، قطـع 

 ؛بعـض ؛پیـزودا ؛زيرمجموعه، زيرسیسـتم ؛باب، فراز، فصل ؛۵۸۹

واحد اداری، اداره، معاونت، دپارتمان، حـوزه،  ؛قالب [پنبر، صابون]

  ۶۸۷دفتر، شاخه، کارگاه 

 ؛چیـز فرعـی، مشـتق، متفرعـات، تابعـه ؛، شعبه، فرع، شاخشاخه

 ◄واحــد اداری  ؛قمــر ؛۳۶۶ســاقه، شــاخ وبــرگ  ؛۴۰الحــاقی، مــتمم 

  ▲بخش

تراشه، تـراش، پارچـه، ، پاره، خرده، ريزه، براده، پوشال، پوش، تکه

، ۵۵نقصـان  ؛۴۱باقیمانـده  ؛بدنـه ؛▲بخش ◄قطره، چکه، شقه 

، قطعــات منفصــله، ۵۸قطعــه  ؛۳۳، چیــز کوچــک ۳۳مقــدار کــم 

 سِرناخن، بعض  ؛لخت ؛، وصله، پینه۴۳مدول، جزءترکیبی 

 ؛قیمـهپاره، عضوعضـو، ريزريـز، قیمـه، قیمه، پارهتکهتکه [صفت]

پرپـرو،  ؛۶۴۷نـاقص  ؛۴۶شکسته، جدا شده، مثل جگر زلیخا، شقه

  ۳۳کوچک  ؛۶۳۶تجهیز نشده 

ـــوی ـــکعض ـــدامی، ارگانی ـــته،  ؛، ان ـــک، پیوس ـــدنی، الینف جدانش

 یکی یکی ؛جزئی ؛۵۲ناپذیر بخش

کـردن، بـاز کـردن، منفصـل کـردن،  ، ازهـم جـداکردن تکه [فعـل]

  ۴۶شقه کردن، جدا کردن 

  [قیـد]
ً
ــردجزئــا

ُ
ردخ

ُ
، خ

ً
مــی یــکهوا، یـک ؛جزئــی ؛، بعضـا

َ
، ۳۳ذره، ک

 برخی، بعضی، هیچ  ؛۱۰۵اندکی 

⍃  ۷۷بنـدی طبقه ،۵۸داخلـی بـودن  ،۵۵، ناقص ۳۳کوچکی ،

  ۷۸۳، تسهیم ۲۴۷دار ، زاویه۱۰۴، تعدد ۱۰۲کسر 
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اسـتواری،  ؛۵۲، کاملیت، تمامیت، تمامی، کل بودن کامل [اسم]

نیــازی بی ؛۸۸یکپــارچگی، پیوســتگی، انســجام، یگــانگی، وحــدت 

جامعیت، فراگیری،  ؛۶۳۵خودکفایی، کفایت  ؛نداشتن، کم ،۸۶۳

نقطـۀ  ؛وصال، موفقیـت کامـل ؛۶۴۶استغنا، کمال  ؛۷۹عمومیت 

ــک، رأس  ــحیح،  ؛ ۲۱۳اوج، اوج، پی ــارژ، تص ــل، ش ــردن، تکمی ــل ک کام

همگـی،  ؛تکمیل کننده، ُپرکننده، مغزی یدکی، شارژر ؛۷۲۵اتمام 

ـــه  ـــدارک،  ؛۵۲هم ـــل ت ـــیج، تکمی ـــادگی بس ـــتگی،  ؛۶۶۹آم همبس

 ظرفیت تکمیل  ؛گنجایش، حداکثر ظرفیت ؛۷۰۶همکاری 

ــرسرشــاری ــری ، اشــباع، ُپ ــتگی،  ، ُپ ــزی، اکمــال، انباش بــودن، لبري

ــور  ــی، وف ــازی بی ؛۶۳۷فراوان ــتغراق  ؛۸۶۳نی ــر،  ؛۳۰۳اس ــکم ُپ ش

 سرريز، طغیان  ؛۹۴۷پرخوری 

ــــفت] ــــل [ص ــــام، پایانکام ــــام، تم ــــت، ت ــــل، درس ــــه، ، تکمی یافت

مفّصـل،  ؛۶۴۶عیـار، کامـل (دارای کمـال) معنا، یکجا، تمامتمامهب

سزا، صـحیح، قـرص، به ؛۵۷۰مشروح، باذکر جزئیات، طویل [کالم] 

دارا،  ؛▼لبريز، پـر ؛۶۳۵اندازه، کافی به ؛۵۲نخورده عیب، دستبی

تکــه، یکپارچــه، بنــد، یکســره، یکنوبــت، یکدريک ؛۷۸شــامل 

مکّمــل،  ؛۶۶۹آمــاده  ؛۳۲، فراگیــر ۵۲جانبــه، سراســری، جــامع همه

ـــتَمم کامل ـــافی، م ـــی، اض ـــده، تکمیل ـــد ؛۴۰کنن ـــام ؛باالبلن ، -تم

  ◄تــاآخرين حــّد، فــول، منتهــای  ؛قــد)تمام∊(
ً
 ؛گرانبــار ؛ ▼کــامال

 ؛۳۲فـــاحش  ◄مفـــرط  ؛۴۴، خـــالص ۴۴مطلـــق، محـــض، ســـاده 

 حسابی  ؛۱۵۶ای، اساسی، بنیادی ريشه

ــر ر، لبالــب، غنــی، ماالمــال، انبــوه، ، انباشــته، لبريــز، مملــو، سرشــاُپ

کنـــده، مشـــحون، فـــراوان   ؛▲تکمیـــل، کامـــل ؛۶۳۷وافـــر  ،۶۳۷آ

ــروق، غرقــه ،۸۶۳شــده، ســیر اشباع ــاری، بی ؛مغ ــکج ريز، امــان، ی

ـــداوم  ـــه ۱۴۶م ـــان ؛۱۵۴، پرواقع ـــته، می ـــده، انباش کن ـــده، آ ُپر، ُپرش

 ؛۳۲۴، انبوه، چگال ۳۲۲سنگین  ؛ناسفته، مغزدار ؛۶۳۲انبارشده 

آمـادۀ  ؛۲۶۴شـده، ُمهرشـده پلمب ؛چین، کیپ، چپانده، تنـگتنگ

  ۹۴۹، مست ۹۴۷کرده، پرخور پرخوری ؛ترکیدن (انفجار)

، تمـام شـدن، ۷۲۵رسـیدن قلـه شـدن، به ، ُپـرکامل شدن [فعـل]

آمـاده  ،۶۶۹بار نشستن، رسیدن، رسـیده شـدن به ؛۶۹پایان یافتن 

یکپارچـه  ؛۶۳۷ کامل بودن، تکمیل بودن، وافر بـودن ؛۶۶۹شدن 

لبريــز شــدن، طغیــان کــردن، ســرريز  ؛۷۰۶شــدن، همکــاری کــردن 

 شدن 

 ؛۳۸، جمـع کـردن ۵۶، تکمیل کردن، تشکیل دادن کامل کردن

ــردن  ــران ک ــام دادن  ؛۳۱جب ــردن، انج ــام ک ــدن، تم ــق ش  ؛۷۲۵موف

  ۲۶۴بستن  ؛۶۹پایان رساندن ختم کردن، به

کندن، انباشتن، فشـردنُپرکردن (تکمیل کردن) ، چپانـدن، ، آ

، جـادادن، تنـِگ ۳۰۳فرو کردن  ؛۶۳۳تپاندن، تجدید محتوا کردن 

آب انـداختن، آبیـاری کـردن  ؛۲۲۷هم چیدن، پـر کـردن (گنجانـدن) 

فراگـرفتن  ؛۲۲۶، انـدودن ۱۹۳بار زدن، بار کردن  ؛۳۰۳، ريختن ۳۴۱

متـراکم  ؛انبـاردن ؛۸۶۳اشباع کردن، غرقه کردن، سیر کـردن  ؛۱۸۹

  ▲کامل شدن ◄ن ُپرشد ؛۳۲۴کردن 

ــد]   [قی
ً
ــامال ــهک ، ب

ً
ــا  ، تمام

ً
ــال ــر، یک۵۲کلی، ک ــره، سربه، یکس ــر، س س

 (مطلقـــا)نوبـــت، تمامدريک
ً
، مطلقـــا

ً
پـــاک، ســـیر،  ؛وکمـــال، تامـــا

بند، سراپا، ازاول سراسر، سرتاسر، یک ؛وزيادکموکاست، بیکمبی

هـاِی، تاآخرين حـّد، منت ؛هللا تا تای تمتتاآخر، ازسرتاته، از بای بسم

 ؛۳۲خیلــی  ؛نهایــتحــد کمــال، تمــام و کمــال، بیحــد اعــال، بهبه

، حسابی، به
ً
 طور کامل مفصال

⍃  ۷۲۵، تکمیل ۶۴۶، کمال ۱۸۷، استقرار ۷۸شمول  ،۵۲کل  
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ــم] ــان [اس ــایی نقص ــری، نارس ــود، کس ــودن، کمب ــل نب ، ۳۰۷، کام

نرسیدگی، فقـدان  ؛۶۳۶ت کمی، عدم کفای ،۶۲۷وکاست، نیاز کم

ـــادگی  ـــدگی عقب ؛۶۷۰آم ـــان، پیش ؛۶۷۰مان نـــویس کـــار درجري

ــه  ــه، برنام ــش  ؛۶۲۳برنام ــار، بخ ــی ازک ــدم کارنیم ؛۵۳بخش ــد، ع بن

کاســتی،  ؛۴۵۸دقتــی، غفلــت ، اهمــال، کوتــاهی، بی۷۲۶تکمیــل 

ــده  ؛۶۵۵زوال  ؛۳۰۷تمــام راه را نــرفتن   ؛۴۲اســتهالک، رقــم کاهن

نصــفه، نیمــه، جــزء  ؛۲۰۱، فاصــله ۷۲اوم حلقــۀ مفقــوده، عــدم تــد

فقــدان کمــال،  ،۶۴۷نقیصــه، جاافتــادگی، معیوبیــت، عیــب  ؛۵۳

 ؛۱۰۵شـــمار بـــودن، کمیـــابی، تنگـــی، قلـــت انگشت ؛۶۴۷نقـــص 

 معلولیت، نقص عضو، فلج 

شـده، افتـاده، نادیـده گرفته ،۳۰۷، ناکامل، نارسـا ناقص [صـفت]

ـــذوف ـــادگی، مح ـــم افت ـــاده، دارای ازقل ـــدهمیلتک ؛جاافت  ؛▼نش

خت،  ؛۳۰۷کم آورده  ،۶۴۷ناقص  ◄معیوب، خراب، بدون کمال 
ُ
ل

ــله]  ؛۶۳۶تجهیزنشــده  ــاه [فاص ــاره ؛۲۰۴کوت ــی، پ <  -جزئــی، بخش
 ؛شــــدهساقط ؛۴۶، پريــــده، شکســــته ۵۳تکــــه تکه ؛>وقــــتپاره

انــــدک، مختصــــر، خالصــــه،  ؛۶۵۵فرســــوده  ؛۸۲۹کننده ناراضــــی

ــُبک، بی ــطحی، َس ــوکس ــت، توخــالی، پ ــول، علیــل م ؛برک ، ۱۶۳عل

دسـت)، (بی ┄، بـی┄بدون ؛چالق، شل، لنگ، افلیج، عاجز، پابريده

ـــــم، یکیک ـــــیب ؛پـــــاچش ، ┄نیمـــــه ؛النســـــلدیده، مقطوعآس

ـــه∊( ـــهنیم ـــدم  ؛هادی، ...)ماهر، نیم ـــذارده [ع ـــده، واگ تعمیرنش

  ۷۷۹نگهداری] 

 ؛۶۷۰ناآمــاده  ،۶۷۰بـدون آمـادگی  ؛۷۲۶، ناتمـام نشـدهتکمیل

ــید ــه، نرس ــارس ناپخت ــال، ن ــام، بی ؛۶۷۰ه، ک ــکل خ ــه  ؛۲۴۴ش وقف

معلـق، موکـول بـه،  ؛۷۲دار، گسیخته شده، وقفهافتاده، متوقف

تمام، نیمــه ؛۶۸درجريــان، درجريــان ســاخت، آغــازين  ؛منــوط بــه

شــده، واگذاشــته [مــورد غفلــت واقــع ول ؛کارهســاخته، نیمــهنیمه

  ۴۵۸شده] 

پیدا کردن، کسر  کمبود ،۶۵۵، زوال یافتن نقصان یافتن [فعل]

نــــاقص بــــودن،  ؛۷۲۶، تمــــام نکــــردن ۳۰۷آوردن، کــــم آوردن 

نبودن، کسری داشتن، نداشتن، کم داشـتن، کـافی نبـودن کامل



ــردن  ،۶۳۶ ــی ک ــودن  ؛۸۲۹ناراض ــاده نب ــول  ؛۶۷۰آم ــدن، معل لنگی

، نقــص داشــتن ۴۶نــاقص (معیــوب) شــدن، شکســتن [≠  ؛بــودن

۶۴۷ [ 

، ۱۵۴درحال اتفاق  ،۶۶۹دردست احداث  ؛صورت ناقصبه [قید]

  ۷۲۶درجريان 

⍃  ۶۳۶، عدم کفایت ۳۰۷، نارسایی ۲۰۱، فاصله ۱۹۰غیاب  ،۵۳جزء ،

  ۷۲۶، عدم تکمیل ۶۴۷نقص 

 

 دربر گرفتن  56

وردن اجــزا و تشــکیل کــل یــا ارگانیســم}، دربــر گــرفتن [اسـم]  ؛{گـردهم آ

ــیس، پایه ــاخت، تأس ــکیل، س ــهتش ــذاری، پای ــذاری، ريزی، بنیانگ گ

 ،۵۰ ترکیــب ؛۳۳۱، ســازماندهی، ســاختاريافتگی ۷۷۵ مشــارکت

 ؛تشکیل تیم، یارکشـی ؛۷۴مونتاژ، گردآوری  ؛۴۳سنتز، آمیختگی 

دربـر  ؛۵بافـت، ماهیـت  ؛۴۱۲موسیقی  ،۶۲ارکستراسیون، تنظیم 

، اجتمـاع، ۴۱۲کـل ترکیبـی، قطعـۀ موسـیقی  ؛۷۸داشتن، شـمول 

  ۳۳۱، ساختار ۱۶۴ساختمان  ،۵۲ارگانیسم، کل  ؛۷۴گروه 

ـــده [صـــفت] ـــی دربرگیرن ـــک، کل ـــکل، ارگانی ـــازنده،  ،۵۲، متش س

ــــده  ــــع ۷۴گردآورن ــــب ۷۴، مجتَم ــــجم،  ،۵۰، مرک ــــه، منس یکپارچ

 ؛گـذارگـذار، پایهسازمان دهنده، مؤسـس، بنیان ؛۵۲ناپذیر بخش

  ۷ واجد ؛۷۸حاوی، آبستن، دربردارنده، شامل 

  ۷۸، مشمول ۵۳، بخش (قسمت) ۵۳جزء  ◄شده دربرگرفته

ــ ــکیل دادن ل][فع ــردن، شــکل دادن، ســاختن، تش ، درســت ک

ــــتن  ــــردن ۴۳آمیخ ــــب ک ــــردن، ترکی ــــنتز ک ــــرفتن،  ؛۵۰، س ــــار گ ی

، ۷۷۵سازماندهی کردن، ثبت کـردن، دایـر کـردن، تأسـیس کـردن 

ــردن  ــنظم ک ــرد آوردن  ؛۶۲م ــردن، گ ــع ک ــه ؛۷۴جم نظم درآوردن، ب

  ۱۶۴پدید آوردن، مونتاژ کردن، تولید کردن  ؛۵۸۶نوشتن 

داشتن، حاوی بـودن، شـامل  ؛، متشکل بودن ازودن ازمرکب ب

خــوردن، داشـتن جــزء  ؛۷۸، دربـر داشــتن، شـامل شـدن ۷۸بـودن 

 وابسته 

دربردارندۀ، داراِی، حـاوِی، شـامِل،  ؛، متشکل ازدربرگیرندۀ [قید]

 مملواز 

⍃  ۷۷۵، مالکیت مشاع ۷۸، شمول ۵۸، داخلی بودن ۵۰ترکیب  

 

 بیرون گذاشتن  57

، کنار گذاشـتن، اسـتثنا، سـلب، طـرد، منـع گذاشتننبیرو [اسم]

ـــواهی ۷۰۲ ـــار، خودخ ـــذف، انحص ـــول، رد  ؛۹۳۲، ح ـــدم قب  ،۶۰۷ع

ســـلب  ؛۷۵۷تحـــريم، بـــایکوت، ممنوعیـــت  ؛۷۵۲برکنـــاری، عـــزل 

ــد  ــت، تحدی ــاد، ...)، محرومی ــار، اعتم ــایش (اختی ــراض،  ؛۷۴۷آس اع

، ۴۸۱تبعـیض، تعصـب  ؛۸۸۳طرد، اجتمـاعی نبـودن  ؛۶۲۰اجتناب 

فقــدان، عــدم  ؛۳۰۰، طــرد ۳۰۰دفــع  ؛۵۵۰امحــا  ؛۴۸۱شــداوری پی

موجودات  ◄استثنایی بودن [≠  ؛مستثنیات ؛۲۲۳بیرون  ؛شمول

 ]۸۱قاعده ≠  ؛۸۴استثنایی 

ـــتثنی محرومیـــت ـــدن، محـــروم بـــودن، مس ، کنـــار گذاشـــته ش

  ۸۰۱کمبود، فقر  ؛▼بودن

، انحصــارات، مونوپــولی، تراســت، کارتــل، شــرکتهای انحصــاری

گری دولــت، تصــدی ؛(انحصــار دخانیــات) ؛تولیدکننــدگان اتحادیـه

حق تقـدم، مزيـت  ؛۷۵۶امتیاز، جواز، پروانه، مجوز (اجازه)  ؛انحصار

انحصار، حق انحصاری، حقوق تألیف، مالکیت معنوی، عالئم  ؛۳۴

شـده)، اختـراع (ثبت ؛تجاری، حق چـاپ انحصـاری، حـق طبـع و نشـر

 حق اختراع، حقوق معنوی 

ــــــفت] ــــــار [ص ــــــتثناکننده، یانحص ــــــده، مس ــــــع، دورکنن ، داف

ــــلبمحروم ــــده، س ــــده کننده، تحريمکنن ــــک ؛۷۵۷کنن  ؛قطبیی

 ؛نصـیبفاقد، محـروم، بی ؛انحصارطلب، انحصارگرا ؛۵اختصاصی 

 سلبی 

ــتثنا، محــروم، بیمســتثنی ــیب، بی، مس ــده، بهــره، ممنوعنص ش

بیـــرون  ؛۴۷۰غیــرممکن  ،۶۰۷مـــردود  ؛خــوردهمستثناشــده، خط

 ؛ ۳۰۰الخروج، تبعیــدی، اخراجــی، پناهنــده ، ممنــوعشــدهگذاشته

ــده  ــده، مطــرود، ران المداخلــه، القلم، ممنوعممنــوع ؛۸۸۳طردش

ـــزول  ـــاف  ؛۷۵۲مع ـــمول، مع ـــوع ؛۹۱۹غیرمش ـــده، تحريم ؛ممن ش

شـده، حـذفی، برکنـار، محـذوف، حذف ؛شده، تحت تحريمبایکوت

اســـتثنایی، غیرعـــادی [≠  ؛شـــده، ســـلبیسلب ؛شـــدهکنارگذاشته

۰۸۴[ 

، محـروم بـودن، بیـرون گذاشـته شـدن، مسـتثنی بـودن [فعل]

 مستثنا شدن، کنار گذاشته شدن، تحريم شدن  ؛مجاز نبودن

، خـارج کـردن، ۷۸۶، بیرون کردن، محروم کـردن مستثنی کردن

کنارگذاشـــتن، اجـــازۀ ورود نـــدادن، راه نـــدادن، تحـــريم کـــردن، 

ردادن، بیــرون گذاشــتن، تحــت الشــعاع قــرا ؛۷۴۷بازداشــت کــردن 

 ؛انحصاری عمل کردن، به انحصـار خـود درآوردن، انحصـار داشـتن

بهـره کـردن، سـلب کـردن، بی ؛۷۵۷جلوگیری کردن، قدغن کـردن 

ــردن (برداشــتن) ۷۸۶، محــروم کــردن ۷۸۶گــرفتن  تحــريم  ؛۷۸۶، ُب

ــردن  ــاب ک ــردن، اجتن ــردن  ؛۶۲۰ک ــاف ک ــردن، مع ــمول نک  ؛۹۱۹مش

قرنطینـه کـردن،  ؛۴۵۸فروگذاردن، نادیـده گـرفتن، غفلـت کـردن 

ــزوی کــردن   ؛۶۴۸سانســورکردن، خــط زدن، پــاک کــردن  ؛۸۸۳من

نداشتن، دربر نگرفتن، شامل نبودن، فاقد چیزی بـودن، نقصـان 

  ۵۵یافتن 

 ≠  ؛کهجز، اال، جز آن، بهاستثنایبه [قید]
ً
، اتفاقا

ً
  ۱۵۹استثنائا

 ، بدوِن، بی فاقِد 

⍃  ۶۰۷دم انتخاب ع ،۵۵۰، امحا ۴۸۱، عدم تشخیص ۲۲۳بیرون، 

  ۸۸۳اجتماعی نبودن 

 



 داخلی بودن . قطعه 58

، یدکی، زاپـاس، قلـم، آیـتم، جـزء سـازا، جـزء سـازنده، قطعه [اسم]

یکـی از،  ؛متعلقـات، وجـوه ؛۱۷۸تـأثیر  ◄عامـل، عوامـل  ؛۵۳جـزء 

ــو ــی  ؛عض ــزء ترکیب ــکله، ج ــواد متش ــی، م ــادۀ ترکیب ــر، م ، ۴۳عنص

ــروف  ــات، مظ ــا، محتوی ــ ؛۱۹۳افزودنیه ــدول، قطع ــله، م ات منفص

بـدن  ،۵۳انـدام، عضـو  ؛۲۷۴اجـزای خـودرو  ؛بچه ؛۴۳جزءترکیبی 

  ۶۳۰ابزار  ؛۳۶۵، اجزای بدن حیوانات ۳۷۱انسان 

ــکیل [صــفت] ــی دهندهتش ــی، ذات ــک، داخل ــه، الینف  ؛۵، متعلق

ـــل ـــباننده، وص ـــده، چس ـــب دهن ـــده، ترکی  ؛۴۵کننده ترکیـــب کنن

 سازمانی 

⍃  ۶۳۰، ابزار ۱۹۳، مظروف ۱۷۸ ، تأثیر۵۶، دربر گرفتن ۵۳جزء  

 

 بیرونی بودن 59

، خارج بودن، بیگـانگی، غريبـی، غیربـاطنی بیرونی بودن [اسم]

الیـۀ بیرونـی،  ؛۲۲۳پیرامـون، بیـرون  ؛۶عـارض  ◄(عارضی) بـودن 

  ۸۴عدم تطبیق  ؛۱۹۹دوری 

، شــخص خــارجی، بیگانــه، اجنبــی، فرنگــی، تبعــۀ خارجــه، خــارجی

ــناس  ــب، غربتــی، آواره غیــر، غريبــه، غ ،۵۶۲ناش ، پناهنــده ۱۸۸ري

ـــده ، کوچ۳۰۰ ـــه  ؛۲۶۸کنن ـــاع خارج تب
َ
ـــب، ا ـــار، اجان ـــان، اغی بیگانگ

عجـم،  ؛۲۹۷وارد تـازه ،۶۶۷شـخص فـراری  ؛(بیگانه، خـارجی)، غربـا

 غیرآريایی 

شـــکن، مهمـــان ناخوانـــده، حدشـــکن، متخلـــف، ، حريممتجـــاوز

 ۳۶۲قاتل  ؛۷۱۲کننده خالفکار، مهاجم، حمله

ــفت] ــرد]بیرو [ص ــی [مج ــی ن ــارجی، عارض ــی ۶، خ ــه، بیرون ، بیگان

اسـتثنایی،  ؛▲مهاجم، متجـاوز ؛وارداتی، ساخت خارج ؛۲۲۳[فضا] 

 ؛▲غريبه، خـارجی ؛عجم، غیرآريایی ؛۹۸۳، جادویی ۸۴غیرطبیعی 

  ۴۹۱ناشناخته  ؛۵۲۵اطالع ، بی۴۹۱ناآشنا، نیاموخته 

⍃  ۲۲۳ ، بیرون۱۹۱، مقیم ۸۴، عدم تطبیق ۱۷، ناهمگنی ۶عارض ،

  ۲۹۷دخول 

 



 



 نظم باب چهار:

 

 

 # ۶۰نظم  60

همـاهنگی  ؛۶۲، آراسـتگی، تنظـیم ▼، سامان، ترتیـبنظم [اسـم]

سیستم، متدولوژی، قانون، روال مشـخص، ضـابطه، نسـق،  ؛۷۱۰

سلسـله  ؛۷۳۹انضـباط، اطاعـت  ؛۶۱۰، عـادت ۱۶همگنی  ؛۸۱قاعده 

ــرم، درجه ــب، ه ــفمرات ــه، ردی ــار، آرای ــه، قط ــدی، درج روال،  ؛۷۳ بن

ــتمرار  ــادی، تــداوم و اس ــش،  ؛۷۱منــوال، مســیر ع ســاماندهی، آرای

، ۳۵۸نظـام، سیسـتم، هیئـت، رژيـم، بـدن، ارگانیسـم  ؛۶۲تنظیم 

قانون، نظم و ترتیب، نسق، آرامـش، عافیـت، امنیـت،  ؛۶۲سازمان 

، ســکون، ۳۹۹، ســکوت ۱۵۳آســودگی، قــرار، پایــداری  ؛۶۶۰ایمنــی 

 انتظام  ؛۲۶۶آرامش 

بنـدی، سلسـله مراتـب، درجه ؛۶۵تسلسل، تعاقب، توالی  ،ترتیب

  ۷۳درجه، قطار، آرایه، ردیف 

 ؛۷۱۰، مرتب، باقاعده، هماهنـگ ۸۳، طبق مقررات منظم [صفت]

ــانظم ــق، ب ــانونی، بانس ــرر، ق ــع  ؛مق ــبط، مطی ــتظم، منض  ؛۷۳۹من

 ؛۶۲آراسته، مرتـب  ؛قانونمند، سیستماتیک، تحت کنترل، مضبوط

ــور ــین نخ ــوکرده، چ ــاف ات ــک ؛۲۵۸ده، ص ــود  ؛ارگانی ــب، موع مترت

  ۲۶۶ تحرک، آرام، بی۳۹۹ساکت  ؛ترتیب الفباالفبایی، به ؛۷۶۴

ــردن  ◄نظــم دادن  [فعــل] ــتن،  ؛۶۲مــنظم ک مرتــب کــردن، آراس

سـازمان  ؛میزان کردن، درست کـردن ؛تنظیم کردن، الفبایی کردن

خوشـگل کـردن  ،۸۴۴تـزيین کـردن  ؛۶۲دادن، نظم برقـرار کـردن 

 ۲۴۳آرایش دادن، شکل دادن  ،۸۴۱

، مرتب بـودن، هماهنـگ بـودن، بـا هـم خوانـدن، نظم داشتن

وارد صــف شــدن، در صــف قرارگــرفتن،  ؛۲۴ســازگار بــودن (شــدن) 

  ۱۸۷دررتبۀ صحیح قرارگرفتن، جای خود نشستن، مستقر شدن 

⍃  ۶۴۸، پاکیزگی ۲۴۵، تقارن ۸۱، قاعده ۷۱، تداوم ۶۲تنظیم  

 

 نظمیبی 61

ســـامانی، عــدم همـــاهنگی، ترتیبــی، نابه، بینظمـــییب [اســم]

 ؛۷۳۴هم ريختگی، درهم ريختگی، هرج ومرج درهم برهمی، به

جنجال، سروصـدا، قـال،  ؛۳۱۸، شلوغی، آشوب ۳۱۸اختالل، تالطم 

 ؛۷۳۸بـــی انضـــباطی، ســـرپیچی  ؛۴۱۱همهمـــه، صـــدای ناهنجـــار 

ــاکی  ــودگی، ناپ ل ــاش  ؛۶۴۹آ ــتالل، اغتش ــاش، اخ ــاد اغتش  ؛۶۳ایج

 ابهام 

لود، دیـوان آب گـل ؛شـلوغی ؛۳۱۸، اغتشاش، آشوب آشفتگی آ

ـاره، آشـفته
ّ

 ؛بازار، بـازار مسـگرها، آخرالزمـانبلخ، بازاِر شام، بازار مک

اضـطراب،  ؛۶۴۱وپـرت، بـی فایـده بـودن خرت ؛پاشیدگی، ريختگـی

، ازدحــام، ۳۰۵ترافیــک  ؛۸۲۵قــراری، نگرانــی پريشــانی، تزلــزل، بی

، تـاريکی ۱۶۵، ویرانـی ۳۱۸تالطـم  ؛۷۴عیـت شلوغی، هنگامه، جم

۴۱۸  

، سختی، غیر قابل درک بـودن ۷۰۰، بغرنجی، دشواری پیچیدگی

کـــالف  ؛۲۲۲تودرتـــویی، درهـــم پیچیـــدگی، بافـــت متقـــاطع  ؛۵۱۷

 ؛۴۱۸تــاريکی  ؛فتنــه انگیــزی ؛۴۷ســردرگم، پــیچ، گیــر، گــره، قفــل 

 تعقیر 

مــه، ، همه۳۱۸هم ريختگــی، تالطــم ، درهــم برهمــی، بــهتشــنج

ــان  ــوی، طوف ــالب ج ــروش، انق ــوش وخ ــاد ۱۷۶ج ــنم ؛۳۵۲، ب  ؛جه

ژيـر، بلنـدی صـدا قیل دعـوا، جنـگ  ؛۴۰۰وقال، بلـوا، دادوبیـداد، آ

  ۳۱۸جنجال، آشوب  ؛۷۱۸

ــــفت] ــــفته [ص ــــانآش ــــفته،  ؛▼، پريش ــــفته:] آش ــــعیت آش [وض

ــــب، بینابه ــــامان، نامرت ــــیس ــــامان، ب ــــه، هم، به▼نظمس ريخت

پاشیده، داغـان، متالشـی، همبرهم، مغشوش، متشتت، ازدرهم

بختکـی، ، رانـدوم، الکـی، هللا۱۵۹تصـادفی، اتفـاقی  ؛۴۶شکسته 

 ؛۲۲۱وارونــه، واژگــون  ؛۴۶منقطــع، آزاد، هــرز، جــدا  ؛۶۱۸غیرعمــدی 

ـــده، پخش ـــان، پراکن ـــرق افش ـــزم، متف ـــاش، منه ـــر،  ؛۷۵وپ متغی

تاريـک، تبـاه، اسـقاط، ناآراسـته،  ؛۶۴۹ژولیده، کثیف  ؛۱۷ناهمگن 

  ▼[شخص آشفته:] پريشان ؛ناجور

پیچیده، سردرگم، پیچ و تابدار، پیچیـده خورده، درهم، گرهدرهم

 ۷۰۲ مانع ؛۵۱۷درک قابلبغرنج، غیر ؛۲۵۱

الپلنگـــی،  ؛۳۱۸متشـــنج، مـــتالطم  ،۶۳، مغشـــوش نظمبـــی آ

ــــیر، پرهرجنابه ــــرج، بیســــامان، شیرتوش ــــانون وم ــــرد  ؛۹۵۴ق [ف

  ▼نامنظم:] نامنظم

ـــان ـــفتپريش ـــخص آش ـــوش، ســـردرگم، ، [ش ـــريش، مغش ه:] پ

 ،۵۰۳پاچه، نامرتــــب، پريشــــان خیــــال، سرگشــــته، گــــیج دســــت

مضطرب، سرگشته،  ؛۴۵۶پرت مستغرق، مجذوب، رویایی، حواس

ــــاج ــــر، ه ــــران، متحی ــــرگردان، حی ــــیدا، س ــــردد، ش وواج، دودل، م

ـــورده ـــده، واخ ـــده، فرومان ـــه، درمان ـــف، کالف ـــرگردان،  ؛بالتکلی س

 ؛۱۸۸جاشـده، آواره کن شـده، جابههدر، ريشـبرگشـته، دربـهازجنگ

  ▲[وضعیت آشفته:] آشفته ؛۶۴۹ژولیده، کثیف 

بنـدوبار، نظم، نامرتـب، شـلخته، بی، [فـرد نـامنظم]، بـینامنظم

 ؛۷۳۸انضـباط، سـرکش سررشته، بیبرنامه، بیسروسامان، بیبی

ــیج  ــت  ،۵۰۳گ ــمناک ۹۴۹مس ــريش، پرت ؛۱۷۶، خش ــی، پ ــو، وحش گ

 ▲نظم[وضعیت نامنظم:] بی ؛۴۵۶سر وپالگو، سبکپرت

، پريشـان شـدن، پريشـیدن، نـاجور شـدن، نظم شدنبی [فعـل]

 سامان شدن، نامنظم شدن، آشفته شدن نابه

پاچه شـدن، ، خود را باختن، مضـطرب شـدن، دسـتکالفه شدن

 سراسیمه شدن 

⍃  ۴۱۱، صدای ناهنجار ۲۲۱، وارونگی ۷۲، عدم تداوم ۶۳اغتشاش ،

  ۴۵۶توجهی بی
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 ؛۶۰دهی، آرایـش، تعـدیل، انتظـام، ترتیـب ، سـامانتنظیم [اسم]

ــف ــش، ص ــتقرار آرای ــاع  ؛۱۸۷آرایی، اس ــدوین، اجتم ــردآوری، ت ، ۷۴گ

تمرکـز، اداره، مـدیريت  ؛۶۵۴دهی، تجدید سازمان، بهبود سازمان

 ؛۷۷بنـــــدی تعیـــــین، طبقه ؛۶۶۹برنامـــــه ريـــــزی، آمـــــادگی  ؛۶۸۹

فرمولـه کــردن،  ؛۷۱اسـتمرار، تــداوم  ؛۴۶۵گیری بنـدی، انــدازهدرجه

نتیجــۀ تنظــیم: سیســتم، نظــام، هیئــت،  ؛۵۶ســاخت، تشــکیل 

تنظـیم آهنـگ، ارکستراسـیون، تنظـیم  ؛۶۰آرایه، نظـم  ؛▼سازمان

ــوک  ــاز، ک ــیقی  ◄س ــاختار  ؛۴۱۲موس ــینه  ؛۳۳۱س ــت، پیش ــر ثب دفت

ريزی، برنامــه ؛۵۹۲تلخــیص  ؛۸۷کاتـالوگ، جــدول، فهرسـت  ؛۵۴۸

ــاماندهی، برنا ــه س ــنج ؛۶۲۳م ــش، تش ــم و آرام ــراری نظ زدایی، برق

ــلح  ــراری ص ــت، برق ــی،  ؛۷۱۹دتان ــرفتن، یارکش ــار گ ــیم، ی ــکیل ت تش

 بندی نسق ؛سازیرفع ابهام، شفاف ؛یارگیری

بنـــدی، ، درجه۷۷بنـــدی ســـازی، طبقه، تفکیـــک، مرتببایگـــانی

بنـدی، ريزودرشـت کـردن، دسـته کـردن، جداسـازی بندی، دانهرده

ـــه۴۶ سیســـتم  ؛۶۰۵دســـتچین، گلچـــین، انتخـــاب  ؛بندی، قفس

ندکس)، نمایه۹عطف، دویی، عطف، ارجاع 
َ
بایگانی،  ؛، ایندکس (ا

بایگـانی  ؛غربـال، الـک، صـافی ؛کاردکس، کابینـت، فایـل، قفسـه

پرونـده، پوشـه، راهنمـا، برگـه،  ؛بندیقفسه، قفسـه ؛جاری (راکد)

 ؛۷۷بنــدی تعیــین، تعريــف، طبقه ؛۵۴۸ســند، مــدرک، پیشــینه 

  ۸۰۸ تلخیص، حسابداری

ــازمان ــان، س ــکیالت، ارگ ــت، تش ــامانه، هیئ ــام، س ــتم، نظ ، سیس

، ۷۰۸حـزب  ؛آرایـه ؛۳۵۸، بافت، بدنه، بدن، ارگانیسـم ۳۳۱ساختار 

تشــــکیالت ســـازمانی، ســــاختار  ؛۷۳۳رژيـــم، ســــازمان سیاســـی 

سازمانی، نمودار سازمانی، چـارت سـازمانی، سلسـله مراتـب، هـرم 

نهـــاد، مؤسســـه،  ؛۶۸۷ره، دفتـــر، کارگـــاه کارخانـــه، ادا ؛ســـازمانی

نهـاد  ،۵۳۹، نهاد آموزشـی، مدرسـه ۷۰۸شرکت، شخص حقوقی 

ــــی  ــــیارعريض ؛۴۹۰علم ــــکیالت بس ــــل، دارای تش ــــاط  ؛وطوی ارتب

ـــازخورد، پس ـــازخور، ب ـــدبک (ب ـــگ)، فی ـــتمی (تنگاتن ـــورد، سیس خ

  ۶۳۰، ماشین ۱۶۰الکترونیک  ؛۱۵۱خوراند)، تغییر متقابل پس

ــفت] ــب [ص ــنمرت ــده،  ،۶۰ظم ، م ــده ش ــته، چی ــه، آراس ــامان یافت س

 ؛صــورت جــدول، فهرســت شــدهبه ؛ســامان، مــزينترتیب، بهبــه

ــه ــازمان یافت ــازمانی، س ــدیکال، س ــاختاريافته، مت ــدی طبقه ؛س بن

ــده، رده ــدهش ــدی ش ــده، حل ؛بن ــده، بازش ــوده ش ــور، گش ــده، ج ش

  ۶۵ مسلسل، متوالی ؛۶۰۵شده دستچین، انتخاب ؛مدون ؛روبراه

ــدهتنظیم ــده، ترتیب، نظمکنن ــقدهن ــاظم، نس ــده، ن  ؛بنددهن

ــیس  ــدیر ۷۴۱رئ ــده اداره ؛۶۹۰، م ــر ؛۶۸۹کنن ــدا  ؛مبص ــل، خ ــاظم ک ن

 دار نظم، انتظامی عهده ؛ناظمه ؛۹۶۵

، مرتب کردن، سامان دادن، آراستن، بسـتن، منظم کردن [فعـل]

 ؛۵۶نظم درآوردن، درست کردن، تشکیل دادن به ؛۶۰نظم دادن 

 ؛۶۶۹حاضــر کــردن، آمــاده کــردن  ؛۴۵وصــل کــردن  قطــارکردن،

 ۶۸۹مدیريت کردن  ؛۶۲۳ريزی کردن فازبندی کردن، برنامه

، مـنظم کـردن، سرراسـت کـردن، بـه قاعـده نظم برقـرار کـردن

تنظیم کـردن، میـزان کـردن، کـوک کـردن،  ؛۶۵۴کردن، بهتر کردن 

سازمان دادن، اسـتاندارد کـردن، متمرکـز کـردن،  ؛۲۴سازگار کردن 

  ۱۶همگن کردن 

بنـدی کـردن، گـروه بندی کردن، گروه، دستهبندی کردنطبقه

گروه کردن، دسته دسته کردن، مرتـب کـردن، درجـه بنـدی کـردن، 

ــته  ــردن، دس ــت ک ــردن، ريزودرش ــدی ک ــه بن ــردن، دان ــدی ک رده بن

دســتچین کــردن،  ؛کــردن، بایگــانی کــردن، در قفســه گذاشــتن

کـردن، نـام گـذاری  تفکیـک کـردن، تعريـف ؛گلچین کردن، چیـدن

درجـه  ؛۵۱تجزيـه کـردن  ◄تحلیل کـردن، آنـالیز کـردن  ؛۵۶۱کردن 

درجـدول گذاشـتن، فهرسـت بنـدی کـردن،  ؛بایگانی کردن ؛دادن

 ؛۸۷ترتیب حـروف الفبـا درآوردن، الفبـایی کـردن، لیسـت کـردن به

 تدوین کردن ؛۵۴۸اسم نویسی کردن 

ــازکردن ــرهگــره ب ــده گشــودن، گ ــردن، عق ــده بــاز ک ــالف)  ، عق (ک

گشودن، رفع ابهام کردن، رفع پیچیدگی کردن، روشن کردن، حل 

تعبیــر  ؛۶۵۴بهتــر کــردن  ؛۲۵۸راه را بــاز کــردن، روان کــردن  ؛کــردن

  ۵۲۰کردن، تفسیر کردن 

⍃  بافت متقاطع ۱۸۷، استقرار ۱۲۳همزمانی  ،۸۱، قاعده ۶۰نظم ،

۲۲۲  
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آفرينی، ، اختالل، ایجاد اغتشاش، تحريک، تشنجاشاغتش [اسم]

ـــه ـــفتگی ب ـــردن، آش ـــفته ک ـــتن، آش ـــی،  ؛۶۱هم ريخ ـــکال تراش اش

ـــع  ـــت، من ـــت، ممانع ـــه، مقاوم ـــابوتاژ، مداخل ـــکنی، س  ؛۷۰۲کارش

هنگامی موقعی/ نابهبی ؛۴۶گسیختگی، پاشیدگی، عدم اتحاد 

ــوريدگی  ؛۱۳۸ ــانی، ش ــزل، پريش ــونگی،  ؛۵۰۳تزل ــرنگونی، واژگ س

ایجــاد بلــوا، اخــالل، برانــدازی، خرابکــاری، تروريســم،  ؛۲۲۱ونگــی وار

 ؛۱۴۹ای، انقـالب ، تغییرات ريشه۳۱۸، شورش، آشوب ۱۷۶خشونت 

 ؛۶۱نظمی ريختگی، بیهمبه ؛۳۱۸حرکت نامنظم، ناآرامی، تالطم 

جنجال، سروصدا، قشقرق، همهمه، جاروجنجـال، هیروویـر، صـدا 

 جوش ربا، آش درهمشوکار، آش شلمقلمآش شله ؛۳۹۸

ــفت] ــوش [ص ــفته، نابهمغش ــامان، بی، آش ــتت، س ــامان، متش س

 ؛۶۱، آشـفته ۷۳۴برهم، پرهرج و مرج ريخته، درهمهمنامرتب، به

 ۵۰۳مشوش، گیج  ،۶۱ژولیده، پريشان  ؛آورکننده، سرسامگیج

هم ريختن، آشـفته کـردن، آشـفتن، ، بهمغشوش کردن [فعل]

، تکـان دادن، حرکــت دادن ۲۴۶ ازشـکل انــداختن، بدشـکل کــردن

گـم  ؛۷۰۲هم ريختن اوضـاع، مداخلـه کـردن، مـانع شـدن به ؛۲۶۵

بـدقواره  ؛۱۸۸کردن، درجای عوضی گذاشتن، اشـتباهی گذاشـتن 

جنبانــدن،  ؛۶۵۵کــردن، تــاب دادن، از شــکل طبیعــی خــارج کــردن 



وپـــیش پس ؛۱۸۸جا کـــردن جابـــه ؛۱۷۶بهـــم زدن، مـــتالطم کـــردن 

ــه کــردن ــردن، وارون ــالب کــردن  ؛۲۲۱ ک ــوا راه انــداختن، انق  ؛۱۴۹بل

آسیب زدن  ؛۱۳۸بدموقع کاری را کردن  ؛۳۱۸مختل کردن، آشفتن 

نظم بی ؛▼کالفه کردن ◄افکار دیگری را مغشوش کردن  ؛۶۵۵

  ۶۱شدن 

ــه ــرهم زدنب ــه ، ُب ــب درآوردن، ب ــتن، زدن، ازترتی ــم گذاش جای ه

 ؛۱۷۶کــردن  جنبانــدن، مــتالطم ؛۱۵۱جابجــا کــردن، تبــادل کــردن 

 ؛۴۳زدن، مخلوط (قاطی) کردن، آمیخـتن  هم ؛۲۷۲منتقل کردن 

 ۰۷۵تارومار کردن، متفرق کردن  ؛۳۱۸تکان دادن، آشفتن 

ــردن ــه ک ــردن کالف ــیج ک ــوه  ؛۴۷۴، گ ــه جل ــردن، وارون ــده ک پیچی

دیوانـه کـردن  ؛۴۵۶حواس را پـرت کـردن  ؛۲۲۱دادن، وارونه کردن 

  ۶۱کالفه شدن  ؛۸۹۱عصبانی کردن  ؛۵۰۳

⍃ ۱۸۸، نقل مکان ۱۴۹، انقالب ۱۰۸، زمان ۷۵، تفرق ۶۱نظمی بی  
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، پیشی، سبقت، جلو بودن ازدیگران، تقدم درترتیب، تقدم [اسم]

، گذشته ۱۱۹تقدم [در زمان]  ◄ِسَبق، [تقدم زمانی]  ؛دستیپیش

قــراول، پیشــاهنگ، اول صــف، جلــو، جلــودار، طالیــه، پیش ؛۱۲۵

تبـادر، پیشـتازی  ؛۳۴تفـوق، مزيـت، برتـری  ؛۶۶ا، بلد، سرآغاز راهمن

حـق تقـدم، اولویـت،  ؛۶۰۵ترجیح، انتخـاب  ؛۲۳۷پیش، جلو  ؛۲۸۳

ـــان، اهمیـــت   ؛۷۳۳، اقتـــدار ۷۳۳تســـلط، حکمرانـــی  ؛۶۳۸رجح

  ۶۶مقدمه، درآمد، پیش درآمد  ؛۱۵۶سببیت، علیت 

 ؛۲۳۷جلـویی  ◄مقـدم درمکـان  ؛، پـیش، پیشـین مقدم [صـفت]

گیرنده ، متبـادر، پیشـی۲۸۵پیشـرو  ؛۶۳۸ارجح، اولی، مهم  ؛لوترج

ـــتابنده ـــی ؛و ش ـــام ؛گرفتهپیش ـــده، ن ـــذکور، یادش ـــور، م برده، مزب

الــــذکر، گفتــــه، فوقشــــده، پیشالذکر، عنوانذکرشــــده، ســــابق

سـابق، مقـدم درزمـان  ؛۱۲۶، اخیـر ۱۲۰شده، اخیرالذکر، متـأخر گفته

  ۱۰۶مکرر  ؛۱۲۵قبلی  ◄گذشته  زمانمربوط به ؛، قبل۱۱۹ماقبل  ◄

، اول رسیدن، پیشی گرفتن، پیشـی جسـتن، مقدم بودن [فعل]

ـــبقت ـــتن، س ـــدم جس ـــادن، تق ـــیش افت ـــادن، پ ـــیش فت گرفتن، پ

مقــدم بــودن، اول صــف بــودن، پیشــتاز بــودن،  ؛۲۸۳جلــوتررفتن 

ــردن  ــف ک ــودن ، پیش۴۸۴کش ــو ب ــردن، جل ــتی ک ــائق ۲۳۷دس ، ف

راه رانشـان  ؛قراولی کردنپیش ، طالیه کردن،۳۴آمدن، اول بودن 

ــــت دادن  ــــردن، عالم ــــودن، راهنمــــایی ک  ؛۵۴۷دادن، راهنمــــا ب

، اثـر داشـتن ۲۳پیشاهنگ بـودن، نمونـه بـودن، سرمشـق بـودن 

[تقــدم  ؛۶۳۸مهــم بــودن  ،۶۸افتتــاح کــردن  ،۶۸، آغــاز کــردن ۱۷۸

 ۱۲۵، سپری بودن ۱۱۹زمانی:] ازقبل بودن 

کــردن، گذاشــتن  ، پـیش فرســتادن، مقـدمپیش فرســتادنبـه

  ۲۳۷ جلو راندن، جلو بودن، پیش راندن، به۱۸۷

ــتن ــرض گذاش ــیش ف ــردن پ ــرض ک ــتن،  ،۵۱۲، ف ــدا گذاش مبت

م گرفتن 
ّ
  ۶۸چینی کردن، آغاز کردن مقدمه ؛۴۷۵مسل

⍃  ۲۸۳، پیشتازی ۲۳۷، جلو ۱۱۹ ، تقدم۶۸، آغاز ۶۶سرآغاز  
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 ◄تعاقـب زمـانی  ؛۱۷۰نشینی، اعقاب ، جا▼، توالیتعاقب [اسم]
، ۱۴۶، ادامه، تداوم در عمل ۷۱تداوم و استمرار  ؛۱۲۰تأخر [در زمان] 

 ؛۲۳۸دنبال، دنباله، عقبه، عقـب  ؛۶۱۹تعقیب، پیگیری  ؛۱۱۳دوام 

 ؛۶۹عاقبــت، آخــر  ؛۱۵۷معلــول بــودن، معلــول  ،۶۷دنبالــه، پیامــد 

 ۷۸۰انتقال ملک  ؛۱۴۱تناوب 

 ؛۲۸۴، پیـروی ▲، ترادف، تسلسل، تعاقـب، ترتیب مسلسلتوالی

تــوالی منطقــی، پــردازش، الگــوريتم، اســتدالل  ؛تبعیــت، تابعیــت

، سـری ۷۳رشـته، سلسـله، ردیـف  ؛۱۴۱پروسه، فرآیند، چرخـه  ؛۴۷۵

پســوند، جمــع  ؛۶۰، ســريال، زنجیــره، شــجره، ترتیــب ۷۳، صــف ۷۳

  ۴۵، پیوستگی، اتحاد ۳۸

متعاقـب،  ؛۲۰۰نزدیـک  اخیـر، ؛۲۸۴آمـد، پیـرو ، پسبعـدی [صفت]

شده افزوده ؛۱۲۴، آتی ۱۲۰زيرين، ذیل، تالی، مابعد، پسین، متأخر 

 ۱۵۷منتجه، به علت / ناشی از  ؛۲۳۸پشتی  ؛۳۸

دار، دنبالــه ؛▲، متعاقــب، بعــدی۶۲ ، مسلســل، مرتــبمتــوالی

ـــــه ـــــتادام ـــــريالدار، پش ـــــاپی، پی ؛دار، س ـــــی، یکپی ـــــد، درپ بن

  ۱۲همبسته  ؛۷۱م سرهم، مداوم، پیوسته، متداوپشت

، ازپی هم آمدن، عقب هم رفتن، دنبال کردن ازپی آمدن [فعل]

ــودن ۲۸۴ ــک ب ــدن ۲۰۰، نزدی ــایگزين ش ــت۱۵۰، ج ــدن، ، پش هم آم

 ۱۴۱متناوب بودن 

 پسوند گذاشتن  ؛پیوست آوردن، ملحق کردن، بهکردنضمیمه

ــد] ــداز [قی دنباِل، بــاالِی، از، درتعقیــِب، پیــرو، درپــی، بــه، پــسبع

 متع
ً
  ۱۲۰اقبا

ـــرهمپشت  س
ً
ـــتمرارا ـــته، اس ـــاپی، پیوس ـــادم، پی ، دم

ً
ـــا  ؛، متوالی

 دوپشته 

⍃  ۲۸۴، پیروی ۱۵۷، معلول ۱۲۰، تأخر ۶۹پایان  
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ــم] آدم و حــوا،  ؛، آغــازگر، سرچشــمه، طلیعــه، پیشــروســرآغاز [اس

ترين، بـزرگ بزرگتـرين، مسـن ؛۱۶۹، نیاکان، اجداد، ولـی ۳۷۱انسان 

 ؛۶۹۰پیشــوا، رهبــر  ؛۱۳۳د، اکبــر، کبــرا، شــخص پیــر زاخانــدان، اول

 ؛۱۱۹تقــدم  ؛۸۳مــدل، الگــو  ؛۹۷۵پیــامبر  ،۵۲۹آور، منــادی پیــام

ســر، صــدر،  ؛فاتحــه ؛۶۸، منشــأ، مبــدأ ۱۲۵زمانهــای قــدیم، گذشــته 

 مبادی  ؛۶۸نخستین وهله، آغاز کار، نقطۀ آغاز  ؛۷۴۱رئیس 

 ◄[گفتـار، ، درآمد، مقدمه، مقدمات، دیباچـه، پیشدرآمدپیش
ــع،  ؛چینی]، افتتاحیــه، سـخنرانی افتتاحیــه، مقدمـه۵۸۹مـتن 

َ
َمطل

خشـت اول، بنیـاد  ؛۲۳۷جلـو  ؛۶۸آغـاز کـار، نقطـۀ آغـاز  ؛۵۹۳شعر 

 ؛۴۱۲قطعۀ موسیقی  ◄پرلود، اوورتور  ؛۶۶۹تمهید، آمادگی  ؛۲۱۸

  ۴۷۵مبتدا، اصل مسلم  ،۵۱۲فرض، تصور پیش



ورودی  ،۶۶۹، تـدارکاتی ۱۲۷بـدوی  ،۶۸، آغـازين مقـدماتی [صفت]

  ۵۳۸مبتدی، نوآموز  ؛۶۸

 در آستانۀ [قید]
ً
 ، درابتداِی، درآغاز، مقدمتا

⍃  [در ترتیب] ۲۱۸، پایه ۱۲۵، گذشته ۱۱۹، تقدم [در زمان] ۶۴تقدم ،

  ۶۶۹، آمادگی ۲۸۳، پیشتازی ۲۳۷جلو 
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ش، ، دنباله، ادامه، نتیجه، آخروعاقبت، عاقبـت، واکـنپیامد [اسم]

 ؛۱۵۷آمـد، بازتـاب، معلـول محصول جانبی، عوارض، عواقـب، پس

عمل، اثر، تالی، عملکـرد،  ؛۷۷۷میراث، ملک  ؛۶۹خاتمۀ بحث، پایان 

، ضــمیمه، ۲۳۸دنبالــه، عقـب  ؛۷۲۵انجـام کــار، خـتم غائلــه، اتمـام 

تعاقـب  ؛مانـدۀ غـذاپس ؛۲۸۴رو، پیـرو دنبالـه ؛پسـوند ؛۴۰متمم 

 ۰۶۵[در ترتیب]، توالی 

بدال، پیرو روانپی
َ
 ۲۸۴، مريدان، مالزمان، ملتزمین، ا

 ◄[، ســالله، بازمانــده، فرزنــد، عقبــه، خلــف اعقــاب (آینــدگان)
ولیعهــد، وارث،  ؛۱۷۰آینــدگان، نســلهای بعــد، نســب  ؛]۱۷۰اعقــاب 

نفس، قــوای تــازه ؛۱۵۰، فــرد جــایگزين ۱۵۰جانشــین  ؛۷۷۶ذینفــع 

ــی  ــوای کمک ــدادی، ق ــروی ام ــی، نی ــروی کمک ــ ؛۷۰۷نی ــازه، خ ون ت

 ۱۱نسل، نژاد  ؛۲۹۷وارد تازه

⍃  ۲۸۴، پیروی ۲۳۸، عقب ۱۲۰ ، تأخر۶۹پایان  
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بــدو، بــدایت، عنفــوان،  ؛، ابتــدا، اول، شــروع، ســر، مرکــزآغــاز [اســم]

 ؛برخاســت، حلــول، نشــئت، فرارســیدن ؛۲۹۵طلــوع، ورود  ؛▼مبــدأ

س، تأسـی ؛۱۲۷آغاز تـاريخ، بـدویت، کهنگـی  ؛۱۳۰نوباوگی، جوانی 

 ؛۴۸۴بـرداری، کشـف پرده ؛۷۷۵گذاری، مشـارکت ، بنیان▼افتتاح

ــع، پیش ؛۶۶۹آمادگیهــای اولیــه، مقــدمات، آمــادگی 
َ
گفتــار، َمطل

، ۲۹۷وارد تـازه ؛۱۲۸پگـاه، صـبح  ؛۲۳۷پیشـاهنگ، جلـو  ؛۶۶سرآغاز 

 ۶۷۱اقدام، مبادرت  ؛مبتدا ؛۵۳۸نوآموز 

اجــرا، حرکــت  افتتاحیــه، اولــین ؛بــرداری، پیشــقدمی، پردهافتتــاح

ــا،  ــین خط ــتباه، اول ــین اش ــرم اول، اول ــار، ج ــین ب ــام اول، اول اول، گ

بذرپاشـی، تخـم کاشـتن،  ؛زفـاف ؛چینیمقدمه ؛سفر اول ؛گامبی

 ۲۶۳افتتاح  ◄گشایش  ؛۱۷۱بارآوری 

، نقطۀ شروع، استارت، شروع، شروع مسـابقه، شـروع نقطۀ آغاز

ه، آغـاز کـار، اوایـل، نخسـتین وهلـ ؛۲۹۶بازی، نقطۀ عزيمت، خـروج 

 ؛ ۲۳۶مـرز، حـّد  ؛▼آسـتانه، دهانـه، ورودی ؛۱۴۸رجعت  ؛۶۶سرآغاز 

وسیلۀ اقدام  ،۶۲۹آغازکننده: کلید، ماشه، دکمه، شستی، وسیله 

  ۲۶۳بازکننده  ،۶۷۱

، ۱۵۶، سرچشمه، آبشـخور، خاسـتگاه، محـل پیـدایش، منشـأ مبدأ

اصــل، اصــل و نســب، تبــار،  ؛، آغازگــاه، اســطقس۱۵۶کــانون، مهــد 

بــذر، دانــه، تخــم،  ؛۱۵۷جوانــه، رویــش  ؛۱۵۶، منبــع ۱۶۹شــجره نامــه 

  ۱۹۲گهواره، آشیانه 

، راه دخول، دهانـه، حصـار شـهر، ۲۶۳، مدخل، راه ورودی ورودی

 َسرَدر  ؛۲۶۳پنجره  ◄َدر  ؛۲۹۷دخول  ؛۲۳۴آستانه 

ابتـدایی،  ،۶۶، افتتـاحی، شـروع کننـده، مقـدماتی آغـازين [صفت]

ــادی  ــه، ۱۵۶بنی ــدوی ، دیرين ــارس  ؛۱۲۷ب ــال، ن ــام، ک ــه، خ  ؛۶۷۰اولی

ــام  ــی، ناتم ــی ؛۷۲۶جنین ــازگر ؛گشایش ــده،  ؛آغ ــازه برآم ــده، ت نودمی

 نوشکفته، نورسیده، نوساز 

، اصــلی، ▲، اول، نخســت، یکــم، اولــی، اولــین، آغــازيننخســتین

ـــوآور  ـــی، ن ـــو بی ؛۲۱جبل ـــازه، ن ـــابقه، ت ـــتاز،  ؛۱۲۶س ـــورددار، پیش رک

 ساکن مادر، اولیه، ابتدابه ؛۲۳۷، پیشین، جلویی ۲۸۳پیشاهنگ 

، شروع کردن، آغازيدن، عزيمـت کـردن، رهسـپار آغاز کردن [فعل]

دکان باز کـردن،  ؛۶۷۲دار شدن در دست گرفتن، عهده ؛۲۹۶شدن 

چیزی بـاب چیـزی را گشـودن، بـه ؛۷۹۳بساط پهن کردن، فـروختن 

ــه  افتــادن، اســتارت چیــزی را زدن، اســاس نهــادن، کلیــد زدن، ماش

 ن، کلیک کردنکشید

، دایـر کـردن، ۷۷۵راه انـداختن، تاسـیس کـردن ، بهبنیاد نهادن

وجود آوردن، اختـراع ابـداع کـردن، بـه ؛آب انداختنفعال کردن، به

کســب و کــار راه انــداختن، دکــان زدن،  ؛۴۸۴کــردن، کشــف کــردن 

 ۷۹۱دکان باز کردن، تجارت کردن 

ن، کلنـگ ، بنـا نهـاد۷۷۵، گشودن، تاسیس کردن افتتاح کردن

  ۵۶۱گذاری کردن ، نام۱۵۶زدن، باعث شدن 

راه افتـادن، افتتـاح شـدن، ، آغازيدن، شروع شـدن، بـهآغاز شدن

جوانــه زدن، پیــدا  ؛طلــوع کــردن، ســر زدن، فرارســیدن ؛ثبــت شــدن

کلیـد  ؛۲۹۸شدن، سرچشمه گـرفتن، نشـئت گـرفتن، ظـاهر شـدن 

 خوردن

، اوایــدرابتــدا [قیــد]
ً
، بــدوا

ً
ل، اول، نخســت، درآغــاز، ، ابتــدا، ابتــدائا

، درآستانۀ
ً
، قبل ؛مقدمتا

ً
 ازهرچیز، دردرجۀاول اوال

⍃  [در ترتیب] خلـیج ۲۹۶، خـروج ۱۵۶، علیـت ۱۲۶تازگی  ،۶۴تقدم ،

  ۶۷۲، مأموريت ۵۳۸آموز ، دانش۳۴۵
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ــم] ــان [اس ــام پای ــتم، اتم ــا، خ ــام، انقض ــه، انج ــه،  ؛۷۲۵، خاتم نتیج

ــف  ؛۱۵۷معلــول  ــام ؛۱۴۵توق ــد  انج ــار، پیام ــر ؛۶۷ک ــا▼آخ ، ▼، انته

 ؛ســرانجام، عاقبــت، فرجــام، نتیجــه، آخروعاقبــت، غــروب، غایــت

 ؛قیامـت، محشـر ؛۳۶۱اجل، احتضار، مرگ  ؛۵۴اختتام، کامل بودن 

 گیری کناره ؛آخرين دور، آخر دست ؛۱۲۴آخرالزمان، آینده 

الیـه، پایـان، الیـه، منتها، منتها، قطب، نـوک، نهایـت، منتهیانتها

ــط ــه ِخ ــرخط، ت ــه  ؛آخ ــن، ت ــّد  ؛۲۱۴ب ــرز، ح ــت، م ــه  ؛۲۳۶غای ، ۲۷۲پایان

آنـد،  ؛پسـوند ؛۲۳۸عقـب  ؛۶۷پیامـد  ؛۲۱۳رأس، قلـه  ؛۲۹۵مقصد 



 ؛۱۹۹دوری  ◄نقطــۀ دوردســت  ؛۴۰مــتمم  ؛کاتــد، شــمال، جنــوب

  ▲خاتمه، پایان

ســرانجام، عاقبــت، فرجــام، نتیجــه، اختتــام، کامــل  ؛▲، پایــانآخــر

 ◄[معــاد  ◄آخــرت، قیامــت، محشــر  ؛۳۶۱اجــل، مــرگ  ؛۵۴بــودن 
  ۱۲۴آخرالزمان، آینده  ؛۵۹۶]، تقدیر ۹۷۳اصول دین 

، حصول، انجام، اتمـام ۲۹۵وصال، ورود  ؛پایان رساندنبه، اختتام

 پایان رسیدن انقضا، انقراض، به ؛۷۲۷، موفقیت ۷۲۵

ــفت] ــانی [ص ــامی پای ــایی، اختت ــری، غ ــایی، آخ ــه،  ؛۷۲۵، نه اختتامی

 ؛۲۳۸، آخـرين، واپسـین، بازپسـین، پسـین، پشـتی انتهایی، آخـری

 ◄انتهارسـیده شده، انجامین، منقضـی، سـپری، بهمختومه، ختم

 قاطع ؛۱۲۵گذشته 

پایان رسـیدن، ، آمـدن، گذشـتن، افتـادن، بـهپایان یـافتن [فعـل]

اتمام رسـیدن، آخـر شـدن، منقضـی شـدن، تمـام آخر رسیدن، بهبه

 ۳۶۱تمام کردن، مردن  ؛۱۱۱، سپری شدن ۱۴۵شدن، باز ایستادن 

، فیصـله دادن، ۷۲۵، ختم کردن، بـه پایـان رسـاندن پایان دادن

آرد خـود  ؛۱۴۵مکـث کـردن  ؛۷۲۵انجام دادن  ،۵۹۹مصمم بودن 

پایان رسـاندن، مـردن را بیختن و الک خود را آویختن، عمر خودرا به

۳۶۱  

 ۷۲۶ناتمام ماندن  ◄پایان نیافتن 

  [قید]
ً
ل، ▲آخر دست، آخرسـر، آخـر، آخراالمر، نهایتا ، آخرسـری، بالمـآ

ــت ــهعاقب ــان،  ؛االمر، النهای ــت، درپای ــرانجام، عاقب ــر، س ــاالخره، آخ ب

 اواخر  ؛درآخر، آخرش

⍃  ۲۳۸، عقب ۲۳۶، حد ۲۳۴، کناره ۲۱۳رأس  ،۶۷پیامد  ،۶۵توالی ،

  ۷۲۵، تکمیل ۲۹۵ورود 
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میــاِن  ؛۳۰میــانگین  ؛بحبوحــه، اواســط ؛۲۳۱، میــان وســط [اســم]

، نیمـروز، ظهـر ۱۲۹شـب نیمه ؛۲۲۵مغز، ناف، مرکـز  ؛چرخ، توپِی چرخ

راِه  ◄، نصــفۀ راه، میانــۀ راه ۳۰، اوج، نیمــۀ راه، نقطــۀ وســط ۱۲۸

 النهار، استوامدار وسطی، نصف ؛عمود منصف ؛۶۲۵میانه 

 ؛۲۲۵ترين، مرکــزی وســط ؛۲۳۱، واســطه، میــانی وســطی [صــفت]

 ؛اســتوایی ؛الفاصــلهمتساوی ؛۶۲۵طــرف ، بی۱۷۷میانــه، میانــه رو 

  ۹۲ شدهنصف ؛۹۲منصف 

 ، اواسِط، در بحبوحۀ درنیمۀ راه [قید]

⍃  ۲۳۱، میان ۲۲۵، مرکز ۴۳، آمیختگی ۳۰میانگین  
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 ،۶۵، استمرار، پیوسـتگی، تـوالی ۱۰۶، تسلسل، تکرار تداوم [اسم]

همیشـگی بــودن،  ؛۱۶همگنــی یکنـواختی،  ؛ممارســت ،۶۰ترتیـب 

ــدیت  ــزایش  ؛۱۱۵اب ــرایش  ؛۳۶اف ــد، گ ــان، رون ــادت  ؛۱۷۹جري  ؛۶۱۰ع

، ۷۳سـری  ؛ترتیـب منطقـی داسـتانی ؛۲۵۰ای بـودن، َدَوران دایره

  ۷۳صف 

 ◄، سلسله، تصـاعد، ردیـف، رشـته، شـجره، سلسـله مراتـب سری
 ۷۳ِسری 

 ◄، کوچ، ترافیـک ۲۷۴، دسته، ستون، کاروان، قافله، قطار صف
 ۷۳صف 

ــفت] ــداوم [ص ــل، بیمت ــم، ، مسلس ــته، دائ ــداوم، پیوس ــه، م وقف

ــدون وقفــه، بیگردشــی، مســتمر، بی ــه ؛امــانانقطــاع، ب دار، دنبال

بنــد، درپــی، یکپیــاپی، پی ؛۱۰۶دار، ســريال، مکــرر دار، پشــتادامــه

همیشــگی،  ؛۴۵هم بســته بــه ؛۶۵ســرهم، متــوالی یکريــز، پشت

مداوم [درحرکت و عمـل]  ؛۱۰۸مدام  ،۱۱۰ای ، دوره۱۱۵دائمی، ابدی 

۱۴۶ 

، تسلسل داشتن، الینقطع ادامه داشـتن، تداوم داشتن [فعل]

ادامـه  ؛۶۵استمرار داشتن، درپی آمدن، صف بسـتن، ازپـی آمـدن 

پیدا کردن، ادامه یافتن، برقرار بودن، دنبال شـدن، قطـع نشـدن، 

 ۶۲۶زدن  دور

  [قید]
ً
نفس، مدام، ، یکوقفه، یکريز، دائم، مسلسل، بیمستمرا

ــه ــع، ب ، الینقط
ً
ــا ــدون دائم ــف، ب ــدون توق ، ب

ً
ــاال ــته، اتص طور پیوس

ــه ــواره، هم ــاع، هم ــه، بیانقط ، همیش
ً
ــا ــادام، روزه، دائم ــان، م ام

، پشتبی
ً
  ۶۵سرهم امان، پیوسته، متوالیا

 ، باری، آری درادامۀ صحبت

⍃  عدم ۱۱۵، ابدیت ۱۱۳، دیرگذری ۱۰۶تکرار  ،۶۰، نظم ۴۸انسجام ،

  ۲۴۹ ، مستقیم۲۰۲، مجاورت ۱۴۶وقف ت
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ــم] ــداوم [اس ــدم ت ــتمرار، ع ــدم اس ــتگی، ع ــیختگی، ناپیوس ، گس

 ؛۱۴۱نوسان، تناوب  ؛۱۴۵مکث، ایست، فاصله، درنگ  ؛۱۴۵توقف 

ـــادف، بی ـــی تص ـــع،  ؛۶۱نظم ـــیختگی، قط ـــاع، بازگس ـــه، انقط وقف

 پرانتــز، داســتان فرعــی، حادثــۀ ضــمنی، جملــۀ معترضــه، ؛مداخلــه

، جــدایی ۷۵پراکنــدگی، تشــتت، تفــرق  ؛۲۳۱بحــث انحرافــی، میــان 

 ۱۴۲هرازگاه  ؛۲۰۱وقفه، فاصله  ؛۵۴۷گذاری نقطه ؛۴۶

جـداازهم،  ؛، ناپیوسته، بريده، متبـاین، پراکنـدهگسیخته [صفت]

انحرافی،  ؛۱۴۲هرازگاه  ؛۱۷ناهمگن  ؛۴۳۷گوناگون  ؛۴۶سوا، جدا 

ل، واگ ؛یکییکی ؛۴۷۷غیرمنطقی 
ُ

ق، ش
َ
 ۷۷۹ذارده ل

تناوب ، بــه۱۴۵، ادامــه نــدادن، بازایســتادن توقــف کــردن [فعـل]

ازبحـث منحـرف شـدن، داسـتان را رهـا  ؛عمل کردن، مکث داشتن

  ۲۶۶متوقف شدن  ◄تحرک نداشتن  ؛کردن

ــردن ــف ک ــان متوق ــردن، پامی ــه ک ــردن، مداخل ــاد ک ــه ایج ، وقف

ــردن  ــت ک ــدن، دخال ــان آم ــذاردن، درمی ــدن،  ؛۲۳۱گ ــیختن، بري گس

 ۰۴۶رض شدن، جدا شدن معت

  [قید]
ً
 تناوب، گاهی، گاهی اوقات ، برحسب تصادف، بهاحیانا



⍃  ۲۳۱، میان ۱۴۵توقف  ،۶۱، بی نظمی ۴۹عدم انسجام  
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قطـار،  ؛۲۷پایـه، مکـان، درجـه  ، مقام، جا، رتبه، مرتبه،ردیف [اسم]

، منزلـت ؛پایه، ارج، قدر، مکان ،۸۰۹قیمت  ارزش، ؛▼، سری▼صف

 ؛۸۶۶ارج، جــاه، بزرگــواری، لیاقــت، عظمــت، جــالل، شــوکت، اعتبــار 

 ،]۶۲ســازمان  ◄[سلســله مراتـب، هــرم ســازمانی،  ؛▼رشـته، ســری

  ۶۰بندی، آرایه، نظم درجه

تصـاعد، تصــاعد  ؛۲۷، سلســله، زنجیـره، آرایــه، تـدريج، درجــه سـری

ـــابی ـــاعد حس ـــی، تص ـــف ؛هندس ـــمارش، ▲ردی ـــته، دوره، ش ، رش

 ◄، دودمـان ۱۶۹شجره، مـادر  ؛ه، اشتقاقريش ؛شمارش معکوس

ــانواده  ــازی  ؛۱۱خ ــانی ، رده۴۶جداس ــدی، بایگ  ؛۳۰۸صــعود  ؛۶۲بن

 ؛▼، صــف۷۴دسـته  ؛۷۷مجموعـه، طبقـه بنـدی  ؛۲۰۷چینـه، الیـه 

 سريال تلویزيونی  ؛سلسله مراتب ؛نردبان، قطار

، جماعت رونده، رژه، سـتون مشـایعت کننـدگان، ۷۴، دسته صف

 ،۸۷۵کارنــاوال، نمــایش باشــکوه  ؛۲۶۷وچ کــ ؛جماعــت مشــایعین

کـاروان، قافلـه، ملتـزمین رکـاب،  ؛۸۷۶روز مخصـوص  ،۸۳۷جشن 

 سان  ؛▲ردیف ؛۳۰۵ترافیک  ؛▲قطار، ستون یک، زنجیره، سری

 صف ردیف، بهدوپشته، به ؛۷۱متداوم  ◄ [صفت]

ردیف کـردن، قطـارکردن، صـف کـردن، بـه، بهردیف کردن [فعـل]

 سان دیدن  ؛چیدن

  ۲۷ ، گماردن، نهادن، رده بندی کردنبندی کردنتهدس

 ، رتبۀ چندم بودن، نفر چندم صف بودن رتبه داشتن

⍃  ۲۰۱، فاصله ۱۸۶، موقعیت ۲۷، درجه ۸شرایط  

 

 تجمع . گردآوری 74

آوری، کلکسـیون، آمیـزش، ترکیــب ، تجمـع، جمــعگـردآوری [اسـم]

اورت مجـ ◄پهلوی هم گذاردن، پیش هم گذاشتن، مونتـاژ،  ؛۵۰

 ؛۵۸۶، تــألیف، نگــارش ۵۶تشــکیل، دربــر گــرفتن  ؛۴۵اتحــاد  ؛۲۰۲

 ؛۷۱۸بسـیج، جنـگ  ؛۳۷۰کشـاورزی  ◄آوری خـرمن برداشت، جمـع

اجتمــــاع،  ؛۷۷۱، ایجــــاد درآمــــد، اکتســــاب ۷۷۱افــــزایش ســــرمایه 

  ▼آییگردهم

ـــیگردهم ـــعآی ـــت، تجم ـــاع، جماع ـــگ)،  ؛، اجتم ـــگ (متین میتین

ــــاهرات، راه ــــایی تظ ــــیه ؛۲۶۷پیم ــــیون، اجالس ــــالس، کنوانس ، اج

جشـن  ؛۶۹۲شـورا  ،۵۸۴همایش، سمینار، سمپوزيوم، کنفـرانس 

نمـایش  ،۸۷۶جشنواره، فستیوال، کارناوال، روز مخصوص  ،۸۳۷

 ◄نمــاز جماعــت (جمعــه)  ؛۸۸۲محفــل، میهمــانی  ؛۸۷۵باشــکوه 

جاذبـۀ متقابـل، جاذبـه  ؛۷۰۸جماعـت  ◄ائتالف، انجمـن  ؛۹۸۱نماز 

 ۲۹۳تقارب  ؛۲۹۱

، جوخـه، فـوج، گلـه، رمـه، خیـل، تـیم، اکیـپ، بانـد، ▼سته، دگروه

واحــــد، یگــــان، بريگــــاد، تیــــپ،  ؛کنــــدو ؛۱۰۴تعــــداد مشــــخص 

 ؛صورت فلکی، کهکشـان، خوشـه ؛۷۲۲ابوابجمعی، افواج، ارتش 

 ؛۸۸واحـد  ◄جـین، دوجـین، واحـد شـمارش  ؛مشت، جفت، وجب

اعی ، طبقــۀ اجتمــ۱۱، قبیلــه، خــانواده ۱۱، طایفــه، نــژاد ۷۷نـوع، تیــره 

، انجمـن، شـراکت ۹۷۸، فرقـه ۷۰۸، جمعیـت، حـزب ۷۳صف  ؛۷۰۸

، مـواد ۱۶۴اجناس، اقالم، گروه کـاال، محصـول  ؛۷۰۸، جماعت ۷۰۶

۶۳۱  

بانـــد، بانـــد  ؛۵۹۴نمـــایش  ◄، دســـتۀ بـــازيگران، تـــروپ دســـته

 ؛۷۲۲لشـکر، ارتـش  ؛۷۵۴کمیتـه، پـایور  ؛تیم، یازده نفر ؛تبهکاران

 ؛۹۷۸اخـوان، فرقـه  ؛۷۲۲نگـی جوخه، هنگ، تیپ، نیـرو، آرایـش ج

ــرد ــل، میزگ ــفارش ؛پان ــچ، س ــروه ؛ب ــخص ▲گ ــداد مش [≠  ؛۱۰۴، تع

 ] ۲۱۸گیره  ◄دستۀ کارد و امثالهم 

]، اجتمــاع، فــوج، اردو، ۱۹۱مقــیم  ◄[، اهــالی، ســاکنین، جمعیــت

، ۷۰۸، جامعـــه ۳۷۱ملـــت  ؛۸۶۹تـــوده، خیـــل  ؛۱۰۴ازدحـــام، تعـــدد 

ـــاعی  ـــروه اجتم ـــردم، گ ـــوده ؛۳۷۱م ـــی ت ـــه،  ؛ایروانشناس هنگام

 ◄بازار، بـازار مسـگرها، بـازاِر شـام آشوب، شلوغی، انبوهه، مست
  ۶۱آشفتگی 

، طـره، دسـتۀ مـو، دسـت، جزءترکیبـی خوشه (بسته): خوشـه

  ۱۹۴بسته، بقچه، عدل، لنگه، خرمن، امانت پستی، کیسه  ؛۴۳

 ؛۶۳۲، کومــه، انبـــار ۱۹۵، چیــز انباشــته، خـــرمن، تــوده انباشــت

، سـرمایه، مایـه، ۷۹۵التجـاره بـار، مال ؛۷۲۳حات خانه، تسلیاسلحه

آشــغال  ؛۳۶۹بــاغ وحــش  ؛۶۳۲کلکســیون، مجموعــه  ؛۸۰۰ثــروت 

ـــادی  ؛۶۴۱ ـــرمایه  ◄انباشـــت اقتص ـــزایش س ـــه  ؛۷۷۱اف  ؛۶۳۳تهی

 ۵۲۲نمونه 

کننده، شـــخص کننده، شـــخص انباشـــت، انباشـــتگردآورنـــده

ــــــد  ــــــده جمع ،۸۰۰ثروتمن ــــــرمایه۷۸۲کنن ــــــب ، س  ؛۷۷۱دار، کاس

 ؛۸۱۶پرســـت خســـیس، مال ؛ارکننـــده، محتکـــر، احتکارکننـــدهانب

 کلکسیونر 

متـراکم، انبـوه،  ؛بسیج شده ؛شده، انباشته، جمعمجتَمع [صفت]

  ۱۰۴بسیار  ؛۳۲۴چگال 

، ۷۹همگـانی، عمـومی، عـام  ؛ای، اکیپی، جمعی، دسـتهگروهی

  ۵۲جامع  ؛اجتماعی ؛۴۵متحد  جمعی،همگی، دسته ؛۵۲کلی 

هم رسیدن، متقـارب شـدن گردهم آمدن، به ،جمع شدن [فعل]

 گرد آمدن، اجتماع کردن، ازدحام کردن  ؛۲۹۳

کاسـه ، گـرد آوردن، سـوار کـردن، فـراهم آوردن، یکجمع کردن

ـــدن  ـــد ش ـــرد آوردن، متح ـــود گ ـــردن، دورخ ـــود به ؛۴۵ک ـــوی خ س

 ؛۲۳۵محصـور کـردن، دیـوار کشــیدن  ؛۲۹۱کشـاندن، جـذب کـردن 

 ؛۶۳۲ذخیـــره کـــردن، انبـــارکردن  ؛۷۷۱دســـت آوردن انـــدوختن، به

 تأمین کردن  ؛۵۴انباشتن، ُپر کردن (تکمیل کردن) 

صـورت جمعی، اکیپـی، بهاتفاق، دسـته، بایکدیگر، بهباهم [قیـد]

، زبان، یکیک ؛گروهی، باهمدیگر، همگی، باالتفاق
ً
صدا، متحـدا

، باالجماعکاسه، یکیک
ً
 وار گله ؛کالم، متفقا



⍃  تعدد ۸۷، فهرست ۷۷بندی طبقه ،۵۰، ترکیب ۴۵پیوستگی ،

  ۷۰۸، گروه اجتماعی ۱۶۴، آفرينش ۱۰۴
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ــم] ، پراکنــدگی، شکســت، انکســار، پاشــیدگی، پــاش، تفــرق [اس

ــیدن ــی  ؛پاش ــرایت، واگرای ــر، س ــار، نش ــراکنش، انتش ــش، پ  ؛۲۹۴پخ

نیـروی  ؛انفجار، شکافت ؛تشعشع، گسیل ؛۵۱اوراق شدن، تجزيه 

گرایی تفرقـه، تشـتت، دودسـتگی، فرقـه ؛کز، سـانتريفوژخارج ازمر

، ۷۸۳توزيع، تقسیم، تسـهیم  ؛۶۱۰بسط، رواج، عادت دادن  ؛۹۷۸

 ۶۳۳تهیه 

ــفت] ــرق [ص ــع متف ــتت، منقط ــده، متش ــاش، ۴۶، پراکن ــش وپ ، پخ

جایی، همـه ؛۴۶پاشیده، پخش(شده)، فراز، ولو، منفجر، شکسـته 

ــر  ــترده، فراگی ــیع ۳۲گس ــدمیک،  ؛۱۸۳، وس ــام اپی ــان،  ؛۷۹ع پريش

ــــفته نابه ــــامان، آش ــــعب  ؛۶۱س ــــز، منش ــــزم ؛۲۹۴غیرمتمرک  ؛منه

 ۱۴۰گاهگاه، نادر 

ــل] ــدن [فع ــرق ش ــیده متف ــدن، پاش ــش ش ــدن، پخ ــده ش ، پراکن

آواره شـدن، گشـتن  ؛۲۹۴تشعشع کـردن، منشـعب شـدن  ؛شدن

جا پخــش شــدن، فــرش آب شــدن، همــه ؛۲۸۲منحـرف شــدن  ؛۲۶۷

ــردن  ــدن ؛۲۲۶ک ــر ش ــدن ؛منفج ــه اوراق ش ــدن، تجزي ــی ش ، متالش

ــدن  ــودن  ؛۵۱ش ــق ب ــودن، رقی ــده ب ــودن، پراکن ــش ب ــق  ◄پخ رقی

 ۳۲۵کردن 

، پراکنــده کــردن، تارومــارکردن، پاشــیدن، پخــش متفــرق کــردن

افشـــاندن، پخـــش کـــردن، پراکنـــدن، بـــذر  ؛۴۶کـــردن، جـــداکردن 

ــداختن ــه ان ــردن، تفرق ــک ک ــیدن، تفکی ــه ؛پاش ــتادن، ب اکناف فرس

 ؛تهویــه کــردن ؛۳۴۱، آبیــاری کــردن آبپاشــی کــردن ؛۲۷۲فرســتادن 

تارانـدن، منهـزم  ؛منتشـر کـردن، اعـالن عمـومی کـردن، رواج دادن

  ۳۲۵ريختن، رقیق کردن  ؛۷۲۷کردن، شکست دادن 

⍃  کمیابی ۲۹۴واگرایی  ،۶۳اغتشاش  ،۵۱، تجزيه ۴۶گسیختگی ،

۳۲۵  
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یی، محـل تجمـع، محـل آ، تقاطع، مرکز، محل گردهمکانون [اسم]

، انجمـن، باشـگاه، کلـوب، ۷۹۶مرکـز شـهر، بـازار  ؛۷۰اجتماع، وسط 

کـانون گـرم خـانواده، منـزل  ؛۸۳۷، ساختمان تفريحات ۱۹۲پاتوق 

زيارتگــاه،  ؛۲۹۱جاذبــۀ توريســتی، جاذبــه  ؛۱۹۲، خانــه (معنــوی) ۱۹۲

مرکــز عملیــات، محــل اصــلی،  ؛مجتمــع ؛۲۹۵مکــه، کعبــه، مقصــد 

تحـدب  ؛۷۴، تجمـع، گـردآوری ۲۹۳رکـز، همگرایـی تم ؛دفتر مرکزی

  ۴۴۲، عدسی ۴۴۲، آینه ۲۵۳

  ۲۲۵مرکزی  ؛، متمرکزکانونی [صفت]

 ؛۲۹۳، همگـــرا بـــودن، متقـــارب شـــدن متمرکـــز شـــدن [فعـــل]

متمرکز بـودن، یکجـا  ؛درکانون متمرکز کردن، تمرکز دادن (کردن)

 جمع شدن 

⍃  ۷۲۴، میدان ۲۹۳، همگرایی ۲۲۵، مرکز ۱۹۲منزل  
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طبقـه، مقولـه،  ؛، تعیـین، تشـخیص، تعريـفبنـدیطبقه [اسم]

ــوع ــر، ن ــه، قش ــره، جرگ ــزء، زم ــه، ج ــه، زيرمجموع ــالس، مجموع ، ▼ک

، واحــد، اداره، معاونــت، دپارتمــان، ۵۳شــاخه  ؛۵۳، بخــش ▼تیــره

 ؛۷۴گــروه  ؛جــنس، ســکس ؛۶۸۷، کارگـاه ۵۳حـوزه، دفتــر، بخــش 

ــه  ــه، رف، گنج ــ ؛۱۹۴طبق ــفرک ــتون، ردی ــر س ــانی  ؛ورد، تیت  ،۶۲بایگ

مقوله، قضیه، قاطیغوريـاس، مقـوالت ارسـطویی،  ؛۴۶جداسازی 

ـــطو، شناخت ـــق ارس ـــی منط ـــک، طبقه ؛۴۴۹شناس ـــدی، تفکی بن

 بندی عنوان ،۶۲سازی، جدا سازی بندی، مرتبدرجه

، طبقۀ اصلی، قسـم، جـور، گونـه، رقـم، قلـم، قمـاش، تایـپ، نوع

ــروه  ــنخ، جــنس، گ ــواع، اقســام، اقــالم،  ؛نــوع انســان ∊ ؛۷۴س ان

 ۷حالت  ◄طور  ؛اجناس

، تخم، نسب، ۱۱، طایفه، نژاد ۱۷۰، طبقۀ فرعی، زيرگروه، فرزند تیره

ــجره،  ــه  ◄ش ــجره نام ــاعی  ؛۱۶۹ش ــۀ اجتم ــار، طبق ــر، اقش  ؛۷۰۸قش

مـارک، مـدل، عالمـت  ؛۵هویت فرهنگی، کیفیت، درجه، ماهیـت 

 ۲۴۳قالب، ساخت، شکل  ؛۵۴۷

ــفت] ــوعی [ص ــه، سرمشــق  ،ن ای، مقولــه ؛، عــام۲۳ژنريــک، نمون

 ای، جدولیطبقه

بنـدی ، مشخص کردن، معـین کـردن، طبقهتعیین کردن [فعل]

  ۹۵۳ بستن، مقرر کردن، قانونی کردن ؛۶۲کردن 

 ، ماننِد، مثِل، از نوِع ازقبیِل  [قید]

⍃  ۱۹۴، ظرف ۷۴تجمع  ،۵۳جزء  
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ن، تضمن، جزء خود شـمردن، جامعیـت، ، دربرداشتشمول [اسم]

قبـول  ؛۱۸۳گنجـایش، جـا  ؛۷۹فراگیری، تسّری، تعمیم، عمومیـت 

داشـــتن شـــرایط، صـــالحیت، شـــمول  ؛۲۹۹کـــردن، ورود، پـــذیرش 

 اشتمال  ؛۵۲کل  ؛۷۷۵عضویت، مشارکت  ؛مقررات

ــامل [صــفت] ــوی، ش ــمن، محت ــده، متض ــتن، دربردارن ــاوی، آبس ، ح

متشـکل،  ؛۷۹، عامه، عمومی، عام ۵۲همگانی، کلی  ؛دارا ؛فراگیر

 ۷۷۷، دارنده ۷واجد  ؛مشتمل ؛۵۶دربرگیرنده 

ــمول ــده ، پذیرفتهمش ــکیل دهن ــل، تش ــده، داخ ــی ۵۸ش ، درون

ــــه ؛۲۲۴ ــــره، درجرگ ــــوظ، درنظرگرفته ؛درزم ــــول، ملح ــــده، مقب ش

  ۶۱۰ رایج، متداول، مرسوم ؛جاافتاده



، شـامل شـدن، عضـو بـودن، عضـو حـزب مشمول بـودن [فعل]

ــودن  ؛۷۰۸شــدن  ــی ب ــودن، ذات ــرتبط ب ــودن، م ــمول ب ــت ش ، ۵تح

  ▼درزمره بودن، شمرده شدن

، دربـر داشـتن، دارا بـودن، حـاوی بـودن، متضـمن شامل بودن

ــاندن  ــش دادن، پوش ــودن، پوش ــا ؛۲۲۶ب ــود ج ــاب  ؛دادن درخ ایج

چیزی نــاظر بــه ؛دارای عضــوی (ویژگــی، صــفتی، ...) بــودن ؛کــردن

شـامل شـدن، دربـر  ؛(کـردن) بودن، تعمیم یـافتن، تعمـیم دادن

 گرفتن، مصداق داشتن، لحاظ کردن 

ای، ...) بـودن، دريـک ، تحت طبقۀ خاصی (مقولهشمرده شدن

مقوله گنجیدن، وجه مشترک داشتن، لحاظ شدن، درزمـره بـودن، 

شـــمار آوردن، درشـــمار آوردن، درزمـــرۀ چیـــزی به ؛درجرگـــه بـــودن

سرفصــلی حســاب آوردن، تحــت محســوب کــردن، جــزء گروهــی به

 گذاشتن 

⍃  ۸۹، همراهی ۷۹عمومیت  ،۵۶دربر گرفتن  ،۵۴کامل  ،۵۲کل ،

   ۲۹۷دخول 

  ۵۷بیرون گذاشتن  ◄عدم شمول 

  ۵۷مستثنی  ◄غیرشامل 

  ۵۷مستثنی کردن  ◄شامل نبودن 
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ــم] ــت [اس ــمولیعمومی ــت، جهانش ــت، جامعی ــودن، کلی ــام ب  ؛، ع

 ؛۴۳۸دیـدکلی، دیــد نگـاه اجمــالی،  ؛تعمـیم، اطـالق، قضــیۀ کلـی

، تـداول، رواج، متعـارف بـودن، عـادت ۱۷۶فراگیری، انتشـار، شـیوع 

 ؛۶۵۱اپیــدمی  ؛۶۷۳، اســتفاده ۱۸۹کــاربرد، اســتعمال، حضــور  ،۶۱۰

معمـولی بـودن،  ؛۴۶۴، عـدم تشـخیص ۴۹۵اجمالی بـودن، خطـا 

تـــرویج،  ؛۴۷۵منـــاظره  ◄قضـــیه  ؛۷۳۲، میانحـــالی ۳۰میـــانگین 

 احیا  ؛۶۱۰عادت دادن 

، آحـاد، هرشخصـی، هـرکس، عـوام، ۵۲ ، همگـی، همـهمگانه

ـــادی  ؛آدم ـــردم، رعایـــا  ؛۳۰آدم ع ـــرباز گمنـــام،  ؛۸۶۹تـــودۀ م س

 چیز، تروخشک کس، همههمه ؛۵۶۲نامی بی

ــام [صــفت] ــهع ــانی، هم ــومی، همگ ــر، عم ــایع، فراگی ، ۳۲ جایی، ش

رایج،  ؛۵۲، کلی ۷۷ژنريک، نوعی  ؛۷۴اعم، عامه، مشترک، گروهی 

 ؛۱۰ربط اجمالی، بی ؛۴۹۵غیردقیق، نامیزان  ؛۶۱۰مرسوم متداول، 

شــامل  ؛آبسـتره، انتزاعـی ؛اخـص ؛۸۶۹، عـامی ۳۰عـادی، متوسـط 

  ۶۷۳کاربردی، متعارف، مورد استفاده  ؛۷۸

جهـــــانی،  ؛جانبـــــه، مطلـــــقهمه ،۵۲، جـــــامع شـــــمولجهان

جا حاضـر، المللی، عالمگیر، انترناسیونال، ملی، سراسری، همـهبین

  ▲عام ؛۱۸۹حاضر 

 ؛۷۸، همـه جـا مصـداق داشـتن، شـامل بـودن عام بودن [فعل]

عمومیت یافتن، رواج یافتن، شایع شدن، احیـا شـدن، عـام شـدن، 

معمــول بـودن، عــادت  ؛۱۸۹تـداول یــافتن، رایـج شــدن، فراگـرفتن 

 تداول داشتن، رایج بودن  ؛۶۱۰داشتن 

، عمومیت دادن، تسری دادن، تحـت قـانون کلـی تعمیم دادن

ــتندرآ ــزی دانس ــداق چی ــرفتن، مص ــی گ ــۀ کل ــامل  ؛وردن، نتیج ش

 ۰۷۸شدن 

  [قید]
ً
 ، بالاستثنا عموما

⍃  عدم ۳۲۱کیهان  ،۸۳، تطبیق ۷۸شمول  ،۵۲، کل ۳۰میانگین ،

  ۴۶۴تمیز 

 

 # ۸۰ویژگی . خاص بودن  80

انفــراد،  ؛، خــاص بــودن، تــک بــودن، کیفیــت ویــژهویژگــی [اســم]

، ۷مختصـه، حالـت فردیت، شخصیت، هویت، صفت، خصوصیت، 

ذوق شخصـی،  ؛تکـی، یکتـایی ؛۶۹۴تخصص، مهـارت  ؛۵ماهیت 

ــازه ــداع، ت ــوآوری اب ــوپردازی، ن ــاص  ؛۲۱گویی، ن ــهیم  ◄[اختص تس

 ؛۵۷انحصـــار، مخصـــوص خـــود کـــردن، بیـــرون گذاشـــتن  ؛]۷۸۳

 اتصاف 

، ویژگیها، جزيیات، مختصـات، مشخصـات، صـفات، خصوصیات

 ،۶۲۳د، روش، تـدبیر وچـاه، متـنکات خاص، راه ؛شخصیت، هویت

ــْبک  ــۀ  ؛۵۶۶َس ــی، گواهینام ــارت مل ــنامه، ک ــت: شناس ــدرک هوی م

  ۵۴۷ تعیین هویت ◄رانندگی، گذرنامه 

 ؛قـوم برگزيـده ؛خـواص، منتخبـین ،۶۴۴، خبرگـان گراییخاصه

 فاشیسم، نژادپرستی، آپارتاید ؛گراییملی

گــاه، ایــد، ضــمیر خــود ، فــرد، مــن، ضــمیر، اگــو، ایگــو، ضــمیر خودآ

گــاه، شــخص ناخو ــس، وجــود، ؛او، وی ؛۳۷۱دآ
ْ

ف
َ

خــویش،  ؛۱ ذات ن

، خـود ۴۴۷روح  ؛▲فردیـت، ویژگـی ؛۳۷۱ابرمن، انسـان  ؛خویشتن

  ۹۹۱ (عرفانی)

 ؛، مخصوص، اخـص، ویـژه، یکـه، تـک۵، اختصاصی خاص [صفت]

، جدیــد، ۱۲۶، تــازه، نــو ۲۱ابتکــاری، بکــر، اصــیل، بــدیع، طرفــه، نــوآور 

عمـول، متمـایز، مختصـه، مشخصـه، استثنایی، غیرم ؛مدرن، نوین

 ؛ماننـدمنتخـب، برگزيـده، دسـتچین، بی ؛۸۴نامتعارف، غیرعـادی 

ب
ُ
 ▼فردی، انفرادی، منفرد، خصوصی ؛ل

 مختص ؛، معین، معلوم، قطعی، مسلم، بدیهیمشخص

 ؛۵، شخصی، فردی، انفرادی، منفرد، تک، اختصاصی خصوصی

  ۵۷ انحصاری ؛۸۴متمایز، غیرعادی 

 ؛۸۶، بســتن، معــین کــردن، شــمردن دنمشــخص کــر [فعــل]

تعريف کردن، تعیین کـردن  ؛۸۷سیاهه تهیه کردن، لیست کردن 

، کنــار ۴۶۳جــدا کــردن، فــرق گذاشــتن  ؛۲۳۶، محــدود کــردن ۷۷

تشـخیص دادن،  ؛۵۱۴معنـا داشـتن  ؛۱۸۷گذاشتن  ؛۱۸۷گذاشتن 

کســــی، اختصــــاص دادن مخصــــوص کــــردن به ؛۱۵تمیــــز دادن 

  ۷۸۳هیم کردن به(برای) کسی (چیزی)، تس



انحصـاری  ؛، ویژه بودن، تک بودن، ویژگـی داشـتنخاص بودن

 بودن 

  [قیــد]
ً
، علیخصــوص، بــه، بهمشخصــا

ً
الخصــوص، ویژه، خصوصــا

، بــه
ً
طور باالختصــاص، بــه ؛عنواِن بابــِت، بــه ؛ویژه، ویــژهمخصوصــا

، بالخصوص، باالخص 
ً
 اختصاصی، اختصاصا

 تنهایی، به نوبتدی، به، انفرادا، به طور انفراطور انفرادیبه

زبان خالصــه، ، [بــرای مشــخص کــردن مــورد]، بــهیعنــی [مثــال]

 به
ً
  ۵۱۴یعنی [توضیح معنا] ≠  ؛۵۶۹بالجمله  ؛عنوان مثال، مثال

 
ً
، سرخود  ؛، بنفسه، خودش، بشخصهشخصا

ً
 رأسا

⍃  ۱۵۶، علیت ۸۶، شمارش ۱۵، تفاوت ۵عرضیت  
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، ۴۶۵یـــین، میـــزان، معیـــار ، آ۴۹۶، فرمـــول، اصـــل قاعـــده [اســـم]

 ؛۶۹۳ضـــابطه، نـــورم، ارزش، نـــاموس، دســـتور، اصـــول، فريضـــه 

ـــانون  ـــاپلئونی، ق ـــد ن
ُ

ـــد، ک
ُ

ـــامورابی، ک ـــانون ه ـــررات، ق  ؛۹۵۳مق

تدبیر  ،۶۸۸رفتار  ◄استاندارد، رویه، روش، شیوه، اسلوب، طريقه 

خـط  ؛مسـلک، قاعـده اخالقـی ؛کوک ؛۶۷۶عمل  ،۵۶۶َسْبک  ،۶۲۳

 ؛مبــانی، ارکــان، مبـــادی ؛۸۳روی ، دنبالــهحزبــی، خــط، رهنمــود

، ترتیب، ۱۶مندی، قانونمندی، قانونمداری، هنجار، همگنی قاعده

 ◄[ سیسـتم، متـد، متـدلوژی ؛۶۱۰عـادت  ،۶۱۰رسم، ُعرف  ،۶۰نظم 

ــــدبیر  ،۶۲آرایــــش، ســــازمان  ،۶۲]، تنظــــیم ۶۲۳سیاســــت   ؛۶۲۳ت

سـلم ، اصل م۴۹۶، اصل موضوعه ۴۹۶اصل  ؛استانداردها: آ. چهار

  ۷۳۷، مجوز ۷۳۷، دستور ۷۳۷ُحکم  ؛۴۷۵

 ] ۱۴۴ثبات  ،۶۰قانونمندی، نظم  ؛۶۵[توالی  ،۶۰ترتیب  ◄ترتیب 

، ۱۴۴ثابــــت  ؛۱۴۱مرتــــب، ادواری  ؛۶۰، مــــنظم قاعــــدهبه [صـــفت]

جاافتـاده، روتـین،  ؛۸۳طبق مقـررات  ؛۲۵۸همواره، هموار، صاف 

 کوک ؛مندمند، ضابطهقانون ؛۸۳عادی  ؛۶۱۰مرسوم 

  ید][ق
ً
 ، علیقاعدتا

ً
 القاعده، اساسا

⍃  ۲۴۵ ، تقارن۱۴۱ای بودن ، دوره۶۲، تنظیم ۶۰نظم  

 

 تنوع (چندگونگی) 82

، چندگونگی، گوناگونی، تعدد، اختالف، واريته، تغییر تنوع [اسم]

 ؛۱۷، نـاهمگنی ۴۳۷رنگـارنگی  ؛، چندتایی، چنـدگانگی۱۵۲پذیری 

، تشتت، تفرقـه، ۷۵فرق تفاوت، اختالف، دگرگونگی، پراکندگی، ت

شــیزوفرنی، تلــون مــزاج  ؛۹۷۸گرایی تشــتت آرا، دودســتگی، فرقــه

، ۱۴ بعــض، غیــر ؛جــور، نــوع ؛۳۱۶تبــّدل، تبــّدل انــواع، تکامــل  ؛۶۰۴

 غنای فرهنگی، تنوع قومی  ؛انبوهه ؛وردیدگی ؛۱۴مغایرت 

  ۵۷بیرون گذاشتن  ◄استثنا 

واجــــور، ، چندگونــــه، چنــــدجوره، جوراجــــور، جورمتنــــوع [صــــفت]

، مختلف، گونـاگون ۱۷، چندال، ناهمگن ۴۳۷قد، رنگارنگ قدونیم

، متلـون، دمـدمی ۱۵۲همواره متغیر  ؛۱۵، دگرگونه، متفاوت ۴۳۷

 االضالع مختلف ؛۵۷مستثنی  ؛مختلف، متعدد ؛۶۰۴

⍃  ۴۳۷، رنگارنگی ۱۰۱، چندبرابری ۱۷ناهمگنی  

 

 تطبیق  83

ـــق [اســـم] ـــده، بهتطبی ـــروی ازقاع ـــده، [پی ـــاق،  قاع ـــودن]، انطب ب

، ۲۸۴، همخـوانی، پیـروی ۲۴روی، تبعیت، متابعت، انطباق دنباله

پــذیری، تـدین، اقتـدا، وفق ؛۲۴، مطابقــت ۲۴، توافـق ۲۴سـازگاری 

شــنوی، شــنوی، سخن، حرف۷۲۱، فرمــانبرداری، تســلیم ۳۲۷نرمــی 

همرنگــــی  ؛۸۴۸مبــــادی آداب بــــودن، تعــــارف  ؛۷۳۹اطاعــــت 

ــت ــت، راس ــبت م ؛۹۷۶دینی باجماع ــد ۲۴ناس ــادت  ،۸۴۸، ُم  ،۶۱۰ع

  ۸۱قاعده 

سابقه،  ؛، عبرت، مثال، مثل۲۳سرمشق  ،۵۲۲، مدل، نمونه الگو

مـورد،  ؛۶۹۳رویۀ قضایی، فريضـه  ،۶۸۸رویه، رفتار  ،۵۴۸پیشینه 

ــی  ــداق، تجل ــاهد، مص ــه، ش فت
ُ
ــمن  ،۵۲۲ا ــکل،  ؛۵۱۴تض ــب، ش قال

ــطوره ــین ؛مس ــدی للمتق ــا، ه ــی، پس ؛راهنم ــابقۀ ذهن ــه، س زمین

ـــه ح ـــده  ؛۵۰۵افظ ـــدل زن ـــه ؛۲۳م ـــی، نمون ـــرش مقطع برداری، ب

 زنیگمانه

گرا، ، ســنت۴۸۸رو، پیــرو، آدم تاییدکننــده ، فــرد دنبالــهرودنبالــه

 آدم آهنی  ؛آدم وفادار، فدایی ؛۲۰مقلد  ؛اهل

، قابل تطبیق، قابل جرح وتعدیل، مناسـب، انطباققابل [صفت]

، ۲۹۹، پــذیرا ۳۲۷، نــرم ۳۲۷خــوار، منعطــف کردنــی، چکشمیزان

مقلـد،  ؛۷۶۸کننـده ، رعایت۲۴منطبق  ؛۲۴هماهنگ، جور، سازگار 

  ۹۷۶راشد 

شـده، ، واقعی، نمونـه، نـوعی، معمـولی، طبیعـی، منطبقعادی

پاافتاده، پیش ؛۳۰روزمره، متعارف، عامیانه، متوسط  ؛۲۴منَطَبق 

ــــاض، بیقابل ــــت اغم ــــامی، میانحــــال،  ؛۶۳۹اهمی عوامانــــه، ع

 جایی، همیشگی همه ؛۸۴۷پست، مبتذل  ؛۷۳۲ الحالمتوسط

  ۲۰تقلیدی  ؛۸۱قاعده به ◄طبق مقررات 

، پیـروی کـردن، سـاختن، خـوردن، سـازگاری منطبق بودن [فعل]

قاعده بـودن، خـودرا انطبـاق (تطبیـق) ، به۲۴کردن، سازگار بودن 

قـادر بـه انطبـاق  ؛۷۲۱دادن، همرنگ جماعت شدن، تسلیم شدن 

مراعــات  ؛توانــایی انطبــاق (بــامحیط را) داشــتن(باشــرایط) بــودن، 

ــردن  ــردن ۴۵۵ک ــت ک ــردن ۷۶۸، رعای ــرار ک ــردن،  ؛۱۰۶، تک ــان ب فرم

 ۷۳۹اطاعت کردن 

، جذب کردن، ذوب کردن، حق تابعیت دادن، کردن درخود حل

ــردن ــی ک ــردن  ؛اهل ــادت ک ــردن طبقه ؛۶۱۰ع ــدی ک ــگ  ؛۶۲بن فرهن

ــردن  ــور ک ــردن، مجب ــل ک ــودرا تحمی ــرد ؛۷۴۰خ ــزان ک ــازگار می ن، س

 ۲۵۸، روان کردن ۲۴کردن 

ــودن ــو ب ــان الگ ــحیح را نش ــودن، راه ص ــا ب ــان دادن، راهنم ، نش

تمثیــل  ؛۲۳پیشــتاز بــودن، نمونــه بــودن، سرمشــق بــودن  ؛دادن



ازکسـی نقـل قـول شـدن، ذکـر  ؛کردن، توضیح دادن، مثال گفتن

 شدن، اقتباس شدن 

⍃  دینی ، راست۶۱۰، عادت ۷۹، عمومیت ۲۴، سازگاری ۲۳سرمشق

  ۶۸۹، هدایت ۹۷۶

 

 عدم تطبیق 84

، ۲۸۲، عدم پیروی، عصـیان، طغیـان، انحـراف عدم تطبیق [اسم]

 ؛۱۴مغـــایرت  ؛۲۵ناســـازگاری  ؛۷۳۸روی، عـــدول، ســـرپیچی کـــج

عـدم  ؛۴۸۹مخالفـت، نظـر مخـالف  ؛۹۷۷بدعت  ؛۵۹بیرونی بودن 

ــت  ــودن بی ؛۷۴۴آزادی  ؛۷۶۹رعای ــانون ب ــالف ق ــدگی، خ ، ۹۵۴قاع

ــاحق  ــتن  ؛۹۱۴ن ــرون گذاش ــتثنا، بی ــت  ؛۵۷اس ــت،  ؛۹۱۹معافی فردی

 ۸۰ویژگی 

نرمال بودن غیرطبیعی بودن،  ؛۲۸۲، گمراهی، ضاللت، انحراف آ

رفتـار  ؛۴۵۶پريشـانی خیـال  ؛۱۶۱عقـیم بـودن، نـاتوانی  ؛ناهنجاری

ـــــودآزاری،  ـــــم، خ ـــــرآزاری، سادیس ـــــرآزاری، دیگ ـــــی، دگ غیرطبیع

 ۵۰۳ناخوشی دماغی  ◄مازوخیسم 

گرا ، فرقـه۴۸۹، مخـالف، فـرد مخـالف ۷۳۸یـاغی ، طـاغی، عاصـی

، متخلــف ۹۳۸نــاجور، اوبــاش  ؛۶۰۳یلخــی، عضــوحزب بــاد  ؛۹۷۸

  ۸۸۳رانده  ،۸۸۳آدم تنها  ؛۵۰۴مجنون، آدم شیفته  ؛۹۰۴

، ســـیمرغ، ۹۷۰ای ، موجـــود افســـانهموجـــودات اســـتثنایی

 ققنوس، اژدها، دیو، غول

 ؛۳۲۶، ســـخت ۲۵هنجار، ناســـازگار ، نابـــهناپـــذیرتطبیق [صـــفت]

خـاص  ؛۷۴۴آزاد  ؛۸۹۳ترشـرو  ؛۷۱۱، جسـور ۷۳۸نافرمان، سـرکش 

یلخـی،  ؛۹۷۷گذار بدعت ؛۹۷۸ای فرقه ؛۴۸۹مخالف، معترض  ؛۸۰

ــد بی ــادی  ؛۷۶۹قی ــرف  ؛۹۲۴انتق ــه ؛۲۸۲منح ــب ۱۸۸جا ناب ، نامناس

  ۵۹، خارجی ۲۵

حساب، نسنجیده، بدون قـانون و قاعـده، رویه، بی، بیغیرعادی

 ؛۱۴۰نـــادر  ؛۵۹، خـــارجی ۴۹۱ناشـــناخته  ؛۶۱۱، نامتعـــارف قاعـــدهبی

 ،۸۶۴اســـتثایی، عجیـــب، شـــگفت آور  ،۸۴۹مضـــحک، مســـخره 

 ۵۴۶، اغراق آمیز ۳۲فاحش 

، اسـتثنایی، ▲قاعده، غیرعـادی، آنرمال، ناهنجار، بیغیرطبیعی

وجـق، اجق ،۸۶۴آور الخلقه، عجیـب، شـگفتخالف قاعده، عجیب

ــــاهمگن  ــــب، ن ــــب و غري ــــرف م ؛۱۷عجی ــــه بی ؛۲۸۲نح ، ۴۵۶توج

 ،۵۰۳گــــیج  ،۵۰۳، مجنــــون ۴۵۶ســــر ، سبک۴۵۶پرت حــــواس

  ۵۰۴دیوانه  ،۵۰۳شوريده 

انطباق باشـرایط قـادر بـه ؛، انطبـاق نیـافتنعاصی بـودن [فعل]

ــت  ــگ جماع ــتن، همرن ــامحیط را نداش ــاق ب ــایی انطب ــودن، توان نب

روی نکــردن، عصــیان کــردن، عنــاد پیــروی نکــردن، دنبالــه ؛نشــدن

زيدن، عاصی شدن، تمرد کردن، نافرمان شدن، سرپیچی کـردن ور

 رسوا بودن  ؛ ۷۳۸، شوريدن ۷۳۸

⍃  مســافرت ۲۴۶ريختگی هم، بــه۱۲۵، گذشــته ۲۵ناســازگاری ،

  ۹۷۷ ، بدعت۴۷۰، عدم امکان ۲۶۷زمینی 

 

 عدد باب پنج:
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 ، رقـم، نمـاد، شـماره، نمـره، امتیـاز، درجـه، رتبـه، ردیـفعـدد [اسم]

عــدد  ؛عــده، تعــداد، حســاب، شــمار، آمــار، شــماره، رقــم، دانــه ؛۷۳

طبیعــی، عــدد حســابی، عــدد صــحیح، عــدد گویــا (حقیقــی، گنــگ، 

عـدد اول، عـدد فـرد، عـدد  ؛موهوم، مختلط، گرد)، اعـداد متبـاین

سیســتم (مبنــای)  ؛عــدد رومــی، عــدد عربــی ؛زوج، طــاق، جفــت

گـرگ، سـمبول، متغیر، مجهول، ِاکـس، ای ؛دهی (دودویی، ...)ده

تابع، جملـۀ  ؛۸۶عالمت، عمل رياضی  ؛گسترش، َمپینگ ؛۱۴۴ثابت 

جملـه،  ؛ُبـردار، مؤلفـه، مـاتريس، آرایـه ؛۰۸۶مشتق، عمـل رياضـی 

 ؛ای درجـۀ یـک، فرمـولای، چندجملـه، چندجملـه۲۸اتحاد، تساوی 

صفر، یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه،  ؛۷۳سری 

یزده، چهـــارده، پـــانزده، شـــانزده، هفـــده، یـــازده، دوازده، ســـ ؛ده

ده، بیســت، ســی، چهــل، پنجــاه،  ؛هــژده، هیجــده، نــوزده، بیســت

صــد، دویســت، سیصــد،  ؛شصــت، هفتــاد، هشــتاد، نــود، صــد

هزار، کرور،  ؛چهارصد، پانصد، ششصد، هفتصد، هشتصد، نهصد

کیلــو، مگــا،  ؛میلیــون، میلیــارد، بیلیــون، تريلیــون، ارقــام نجــومی

 ددنویسی  ع ؛گیگا، ترا

، فــاکتور، کســر، عــدد گویــا، کســر متعــارفی، عــدد عنصــر عــددی

فیه، مضـروب، مقسـوم، بخشـیاب، مضـروٌب  ؛مخلوط، کسر مرکب

فـاکتور  ؛اعشار، اعشار مکـرر ؛مخرج، مضرب ؛علیه، بخشیمقسوٌم 

تـوان، مجـذور،  ؛ضريب، عدد ثابت، پارامتر ؛مشترک، مخرج مشترک

ــه دو، ک ــذر، ريش ــال، ج ــه، رادیک ــه)ريش ــب (س ــه مکع ــب، ريش  ؛ع

ــدد  ــی، ع ــاريتم طبیع ــاريتم، لگ ــدکس، لگ ــیeاین ــانتیس، آنت  -، م

آحـاد، یکــان،  ؛دیفرانسـیل، مشـتق، انتگـرال، دترمینـان ؛لگـاريتم

 ؛ارزش مکـانی، مبنـا، انـدیس ؛یگان، دهگـان، صـدگان، هزارگـان

مـاکزيمم، بیشـینه،  ؛عامل، عاد، مد ؛۴۶۵مبدأ، مختصات دکارتی 

  ۴۱ ماندهباقی ؛۲۶حدود حداکثر، مقدار م

ـــبت ـــر نس ـــش۱۰۲، کس ـــب، بخ ـــددی  ؛، تناس ـــاعد ع ـــاعد، تص تص

نســـبت مثلثـــاتی، ســـینوس، تانژانـــت،  ؛(هندســـی، هارمونیـــک)

درصـد،   ؛عـدد پـی ؛کوسـینوس، کوتانژانـت، کوسـکانت ؛سـکانت

 پورسانت،  پورسانتاژ  



جمـــع،  ؛ضـــرب، معادلـــه، نتیجـــۀ عـــددی، جـــواب، حاصلنتیجـــه

ــل ــوع، حاص ــل جمع، مجم ــل، ک ــع ک ــه ؛۵۲جم ــده، ماب التفاوت، مان

انـدازۀ  ؛۳۸صورتحسـاب، حسـاب، چـوب خـط، جمـع  ؛۴۱باقیمانده 

 حرکت  

تعلــق، اجتمــاع،  ؛عضــو ؛۶۳۲، مجموعــه تئــوری مجموعــه هــا

 آرایه  ؛اشتراک، اتحاد

طبیعــی، حســابی،  ؛، رقمــی، دیجیتــال، عــددوارعــددی [صــفت]

گــرد،  ؛وردینــالکاردینــال، ا ؛صــحیح، گویــا، حقیقــی، گنــگ، مــبهم

ــت،  ؛پــذیر، قابــل تقســیمبخش ؛اول ؛فــرد، زوج ؛رونــد، کامــل مثب

ــال ــی، رادیک ــروب ؛منف ــاری ؛مض ــری، اعش ــوانی،  ؛کس ــاعدی، ت تص

 نجومی، اسکالر  ؛لگاريتمی، مربع، مزدوج، مکعب

⍃  ۱۰۲، کسر ۵۲، کل ۴۱، باقیمانده ۳۸جمع  
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ــــم] ــــمارش [اس ــــدد ش ــــاب، تع ــــاب، احتس ــــبه، حس ، ۱۰۴، محاس

ــمارهنمره ــذاری، ش ــماریگ ــردن،  ؛گذاری، سرش ــاب ک ــمردن، حس ش

 ؛۴۶۵گیری ســـنجش، انـــدازه ؛شـــمارش معکـــوس ؛جمـــع کـــردن

حسـابداری، حسـاب  ؛الگوريتم، سیستم دهدهی ؛شماره صفحه

ــار ؛۸۰۸ ــا، آم ــماری، احص ــارگیری، سرش ــددی ؛▼آم ــواد ع ــد  ؛س واح

 ؛ســواد عــددی ؛۸۵شــماره، رقــم، عــدد  ؛۸۸واحــد  ◄شــمارش 

 صا استق

عملگــر،  ؛، عالمــت، عالئــم رياضــی، مثبــت، منفــیعمــل رياضــی

چهار عمل اصلی، جمع، عـالوه، اضـافه ، تفريـق،  ؛۵۴۷گذاری نماد

نــالیز، ريشــه  ؛منهــا، ضــرب، تقســیم، بخــش، تــوان، جــذر معادلــه، آ

ــرفتن ــط ؛گ ــداد، بس ــرآورد، امت ــین، ب ــرال،  ؛تخم ــیل، انتگ دیفرانس

ع، شــیب، گــودی، انحنــا، گیری، تــابگیــری، مشــتق، مشــتقانتگرال

ـــای تـــابع، نقطـــۀ عطـــف ترکیـــب، پـــس و پـــیش، تبـــدیل،  ؛انحن

 ؛اضــافۀافــراز، امتحــان، انتقــال، به ؛انحــراف، واريــانس ؛جایگشـت

 نامساوی 

تئـوری  ؛، رياضیات کـاربردی، جبـررياضیات محض ؛رياضیات

مجموعــه، حســاب دیفرانســیل، حســاب انتگــرال، حســاب ُبــرداری، 

هندسـه اقلیدسـی، هندسـه  ؛توپولوژی ؛▼حساب احتماالت، آمار

الگــوريتم،  ؛نمــودار، منحنــی، لگــاريتم ؛۲۵۰، مثلثــات، دایــره ۴۶۵

ام، پیآنالیز مسیر بحرانی، سی ؛آنالیز سیستم، تحقیق درعملیات

حســــاب  ؛۶۲۳ريزی خطــــی، سیاســــت گـــذاری، سیاســــت برنامـــه

ــلم  ــل مس ــول موضــوعه، اص ــل، اص ــی، اص ، قضــیۀ ۴۷۵اقلیدس

 ] ۴۷۵مناظره  ◄[ بدیهیه، قضیه

میانه، نما، ُمد، متوسـط، میـانگین  ؛، حساب احتماالت، جدولآمار

اهمیت، انحـراف، انحـراف نرمـال، انحـراف اسـتاندارد، منحنـی  ؛۳۰

برگشــــت، رگرســــیون، همبســــتگی، دوسوپیوســــتگی،  ؛توزيــــع

بررسی آماری، آمـارگیری، سرشـماری،  ؛کوريلیشن، تست کای مربع

گیـری، گـالوپ، پرسی، رفرانـدوم، رأینظرسنجی، نظرخواهی، همه

جمعیـت نگـاری،  ؛۸۷لیسـت، فهرسـت  ؛سر شـماری ؛۶۰۵انتخاب 

شــاخص  ؛ابعــاد بــدن ؛دمــوگرافی، نــرخ رشــد، نــرخ تولــد، نــرخ مــرگ

 ،۵۵۱هیسـتوگرام، نمـودار، بارچـارت، نقشـه  ؛۸۰۹قیمتها، قیمـت 

 آمارگر  ؛۸۵عده، تعداد، حساب، شمار، آمار، عدد  ؛۶۲۳برنامه 

پردازی، پردازش، پروسس، انفورماتیک، ، دادههاازش دادهپرد

ــایبرنتیک، آی ــیس ــنس ــابرات تی، ف ــابرات، مخ ــات و مخ آوری اطالع

نویســــی، مهندســــی افـــزار، برنامــــۀ کــــامپیوتری، برنامهنرم ؛۵۳۱

داده، اطالعـات خــام، سـتاده، تــراکنش، فــرم  ؛افـزار، پدیــدآورینرم

طالعــاتی، میــدان، کــد، فیلــد، میــدان ا ؛ورودی، گــزارش خروجــی

ــــوابق ــــند، س ــــابقه، س ــــورد، س ــــره، رک ــــه، پنج ــــخور ؛شناس  ؛پس

زبــان  ؛اطالعات، دسترســیســازی اطالعــات، دســتیابی بــهذخیره

ــان برنامه ــی، زب ــول، س ــورترن، کوب ــکال، ف ــیک، پاس ــی، بیس نویس

ـــین، اســـمبلی، زبـــان  ـــوريتم، فلوچـــارت ؛۵۵۷ماش برنامـــۀ  ؛الگ

ـــاربردی ـــی ◄ک ـــامپیوتر شخص ـــامپیوت ؛▼ک ـــه، ک ـــه، ابررایان ر، رایان

ـــخت ـــامپیوتر، س ـــرۀ دادهابرک ـــیلۀ ذخی ـــا افزار، وس ـــامپیوتر  ◄ه ک

  ۵۳۱فاکس، موبایل و تلفن  ؛▼شخصی

چرتکـه، چـوب  ؛، شمارشـگر، محاسـبشمارنده ؛ابزار شمارش

ــدازه ــواری، ان ــر ن ــبه، مت ــش محاس ــط، خطک ــین  ؛۴۶۵گیری خ ماش

ــه ــامپیوتر، رایان ــندوق، ک ــب، ص ــین محاس ــاب، ماش ــئ ؛حس ول مس

  ۸۰۸شمارش، متخصص آمار، صندوقدار، دفترنویس، حسابدار 

برنامــۀ کــاربردی،  ؛ســی، رایانــۀ خــانگی، پیکــامپیوتر شخصــی

ــتۀ نرم ــیج، بس ــتودیو (نرمپک ــد، اس ــزاری، اتوک ــی)، اف ــزار گرافیک اف

میــل (ُپســت نگــار، اییــاب، جــدول گســترده، پیامنگــار، غلطواژه

سیســـتم عامـــل،  ،۶۲۴عـــاتی الکترونیـــک)، اینترنـــت، بزرگـــراه اطال

افزار: کامپیوتر، رایانه، ابررایانـه، ابرکـامپیوتر، تراشـه، سخت ؛ویندوز

واحد مرکزی، پردازنده، پروسسـور، صـفحه کلیـد، صـفحه نمـایش، 

ـــانیتور (مونیتـــور)، نمـــاگر  ]، مـــوش، مـــاوس، ۴۴۵ظـــاهر  ◄[م

 ؛گردان، پویشــگر، اســکنر، پرينتــر، چــاپگر، پالتــرموشــواره، دیســک

ها: دیسک نرم، دیسـک سـخت، لـوح فشـرده، ۀ ذخیرۀ دادهوسیل

هـا: بیــت، واحـد ذخیـرۀ داده ؛۶۳۲، انبـار RAM ،ROMحافظـه، رم، 

تاپ، کاغذ دیواری، شمایل، آیکـون، صفحۀ (میز) کار، دسک ؛بایت

 نما مکان

، شمردنی، قابل محاسبه، قابل سـنجش، قابل شمارش [صفت]

 ؛۹نســـبیت  ؛۲۹رابر نـــاب ؛۲۸مســـاوی  ؛کّمـــی، حســـابی، محســـوب

شمار، معدود، قلیـل انگشت ؛ایشده، نمرهشماره ؛درشمارآمدنی

  ۱۰۴متعدد، بسیار  ؛۱۰۵

 درصدی ؛رياضی، جبری ؛شده، شمرده، رقمی، شمارشآماری

 ؛اتوماتیـک، خودکـار ؛ای، مکانیزه، الکترونیک، رایانهکامپیوتری

 ؛دفیالیـــن، قابـــل دسترســـی تصـــاتـــایم،برخط، آنبالدرنـــگ، ريل

ـــــالوگ ن ـــــال، آ ـــــی، دیجیت ـــــایی،  ؛رقم ـــــی، الفب ـــــاینری، دودوی ب



ــایی لفانیومريــک، الفب ــی-آ ــب،  ؛رقم ــگر، محاس شــمارنده، شمارش

 کننده محاسبه

کردن، ، حســاب کــردن، درآمــار آوردن، محاســبهشــمردن [فعــل]

ـــماره ـــاب را ش ـــتن، حس ـــماره گذاش ـــره دادن، ش ـــردن، نم گذاری ک

ـــتن، لیســـت کـــردن   ؛۱۰۶رار کـــردن برشـــمردن، تکـــ ؛۸۷نگهداش

 آماردن ؛آمار دادن ؛انبارگردانی کردن ؛۸۰۸حسابداری کردن 

، منهـا ۳۸کردن، جمـع زدن، جمـع کـردن ، محاسبهحساب کردن

، بخـش کـردن، تقسـیم کـردن ۳۶، ضرب کردن، افـزودن ۳۹کردن 

  ۴۶۵، برآورد کردن، ارزيابی کردن ۴۶۵، اندازه گرفتن ۴۶

سـازی پیاده ؛نامـه نوشـتن، مکانیزه کردن، برکامپیوتری کردن

اسکن کـردن،  ؛نصب کردن ؛تنظیم کردن ؛اندازی کردنکردن، راه

 وارد کامپیوتر کردن، تایپ کردن 

⍃  حسـابداری ۴۶۵، سنجش ۱۷۳، عاملیت ۱۰۶تکرار ، ۸۰ویژگی ،

۸۰۸  
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، سیاهه، لیسـت، جـدول، لیسـت اقـالم، فهرسـت فهرست [اسـم]

ارایـی، فهرسـت امـوال، صـورت اقالم، موجودی، صورت، صـورت د

آرایـه ،  ؛موجودی، سیاهه کاال، دفتر، دفتر دارایی، دفتـر موجـودی

مانیفســـت،  ؛بروشـــور، کاتـــالوگ ؛انـــدکس (انـــدیکس)، نمایـــه

ــوی، پورتپورت ــهف ــو، بارنام ــورت  ؛فولی ــه، ص ــت، تعرف ــت قیم لیس

نامــۀ اعمــال،  ،۵۴۸دفتــر ثبــت، پیشــینه  ؛بنــدی، جــدول مظنــهنرخ

سـیالبس، خالصـۀ دروس،  ؛۳۰۱ت غذا، منـو، غـذا صور ؛۵۸۹کتاب 

های دفتــر بازدیدکننــدگان، دفتــر انــدیکاتور (نامــه ؛۵۹۲تلخــیص 

ــار ؛وارده) ــوردنظر ؛طوم ــات م ــت نک ــنامه، فهرس ــای  ؛پرسش راهنم

ــا  ــاب راهنم ــاب اول، کت ــن، کت ــر تلف ــن، دفت ــویم  ؛۵۲۴تلف ، ۱۰۸تق

رهنــگ نامــه، دیکســیونر، ففرهنــگ لغــات، واژه ؛۱۱۷نگــاری وقایع

کتــاب  ،۵۵۹طیفـی، فرهنــگ مقــوالتی، گنجــواژه، فرهنــگ لغــات 

 برداری، انبارگردانیسیاهه ؛۴۶جداسازی  ،۶۲بایگانی  ؛۵۸۹مرجع 

شده، شده، مندرج درفهرست، ثبت، لیستشدهفهرست [صفت]

نــام شــده، ثبت ؛پذیرفتــه شــده [بــورس]، موجــودی بــرداری شــده

 نویسی شده نام

کردن، فهرست نوشتن، موجودی  ، لیستفهرست کردن [فعل]

ــیاهه ــردن، س ــرداری ک ــورتب ــردن، ص ــردن، وارد برداری ک برداری ک

نویسی کردن، نـام نوشـتن، ثبـت نـام نام ؛۵۴۸کردن، ثبت کردن 

ذکـر کـردن،  ؛امتیازنگهداشـتن [بـازی] ؛نویسی کـردنکردن، اسم

 بردن، اسامی را خواندن یاد کردن، نام

⍃  ۵۸۹، کتاب ۵۴۸ه ، پیشین۵۲۴، اطالع ۷۴تجمع  
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، یگــانگی، یکتــایی، وحــدانیت، احــدیت، مطلقیــت، وحــدت [اســم]

، یکپـارچگی، همکـاری ۴۵پیوستگی، ائتالف، اتحـاد  ؛۴۴سادگی 

ـــر ۷۰۶ ـــاق نظ ـــول، اتف ـــاق ق ـــاق، اتف ـــاهنگی ۴۸۸، اتف ، ۷۱۰، هم

 ؛۸۰نظیری، ویژگی، خاص بـودن یکتایی، بی ؛۵۲همبستگی، کل 

 ؛۷۴۴اســـــتقالل  ؛۸۸۳گیری وا، گوشـــــهتنهـــــایی، انفـــــراد، انـــــز

  ۹۷۳پرستی، توحید، خداپرستی یگانه

، یگان، یکان، یـک، تـک، عـدد صـحیح، فـرد، یکـه، مقیـاس، واحد

، تا، شماره، قلـم، فقـره، دانـه، بـرگ، ۸۵واحد شمارش: عدد  ؛اشل

ورق، فرد، تـن، نفـر، رأس، سـر، واحـد، فرونـد، بنـد، قطعـه، دسـت، 

ــوش، ب ــم، ذره، آغ ــد طــاق، ات ــراده (واح ــتم، قبضــه، َع ــاب، آی غــل، ب

راده، اصله، عرابه، قالب [صابون]، پیمانه، مشـت
َ
 ؛شمارش توپ)، ا

 ◄ثانیــه، ... واحــد شــمارش زمــان  ؛هجــا، واکــه، بخــش، ســیالب

ـــنجی زمان ـــادیر  ؛۱۱۷س ـــدهای اوزان و مق ـــوژی  ◄واح  ؛۴۶۵مترول

معیــار  ؛تــا---چنــدتا،  ؛۵۸ ، قطعــه۵۳، قســمت، جــزء ۵۳بخــش 

۴۶۵  

 ▲واحد ◄واحد شمارش 

واحـد، فريـد، مفـرد، منفـرد،  ؛یـک، احـد ؛، یکتا، یکهیگانه [صفت]

ــک ــرادی، ی ــر، انف ــی، منحص ــتقلیک ــرد،  ؛قطبی، مس ــربه ف منحص

نظیـــر، ، بی۳۲همتـــا، اســـتثنایی، برجســـته تـــا، بیماننـــد، بیبی

تاز، مطلـــق، یکـــه ؛▼برگزيـــده، ســـرآمد، تـــک، لنگـــه، تکـــی، تنهـــا

 ؛وحیــد ؛۳۲۴یکپارچــه، چگــال  ؛۸۰خــاص ویــژه،  ؛۷۹شــمول جهان

 ؛مجــرد ؛۴۶یکـی، جداگانــه تـک، جداجــدا، یکیتک ؛یکـی، یکدانــه

 هرکدام  ؛۱۴۰نادر 

تک، لنگه، غريـب، غريبـه، بـیکس  ،۸۸۳، منزوی، گوشه گیر تنها

مفـرد، منفـرد،  ؛نفری، دست تنهاتنه، یکیک ؛۴۶سوا، جدا  ؛۸۸۳

  ۸۸۳آدم تنها  ؛▲یگانهیکه، یکتا،  ؛مجرد، عزب، یالغوز ؛مستقل

تنهـا بـودن،  ؛، شـريک نداشـتن۱۳، یکی بـودن تک بودن [فعل]

 تک وتنها بودن 

، یکتنهاییبه [قید]
ً
تن، بـهجانبـه، تنطرفـه، یکتنـه، یک، انفرادا

 تنها، انفرادی  ؛۴۶یکی، جداگانه تک، جداجدا، یکیتک

ــت ــک نوب ــاره، یکدري ــار، یکب ــرب، دريک، یکب ــک ض ــت، بای حرک

 فقط  ؛کاسهجا، یکقلم، یککت، درنوبت اول، یکحر

⍃  اجتماعی نبودن ۵۲، کل ۵۰، ترکیب ۴۸، انسجام ۴۴سادگی ،

۸۸۳  
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 ؛۴۵، همگامی، باهم بـودن، پیوسـتگی، اتحـاد همراهی [اسم]

مشایعت، معیت، التزام، التزام رکاب، مالزمت، مالزمـه، مصـاحبت، 

مجالسـت، صـحبت،  ،۸۸۲ همدمی، یکدلی، همنشینی، معاشرت

همزمــانی،  ؛همســفری، همزيســتی ؛۷۰۶شــراکت  ؛حشــر، خلــط



تسلســـل، اســـتمرار،  ؛۱۲۳مطابقـــت، تصـــادف، تقـــارن، همزمـــانی 

همـراه، اسـکورت، محـافظ،  ؛۳۶۴تشییع، تشییع جنـازه  ؛۷۱تداوم 

 ۶۶۰حامی 

اسباب، لوازم یـدکی،  ؛، منضمات، متعلقات، ملحقاتهمراهان

ـــوازم  ـــیله  ◄[ل ـــزار  ،۶۲۹وس ـــات، افزوده ؛]۶۳۰اب ـــدهالحاق ها، ش

صـفت، صـفت  ؛۴۰به، مـتمم پیوست، ضمیمه، الحاقیه، مایتعلق

زمینـه،  ؛۷قراین، وجـه  ؛۵۴۷عالئم، عالمت  ؛۶ذات، عارض قائم به

ِنکس، اقمار ؛زمینهپس
َ
 ؛۲۸۴مالزمین، اصحاب، مريد، پیـرو  ؛قمر، ا

ــراه ــر ▼هم ــ ۸۹۴، همس ــاحب، معاش ــین، مص ــحابه، همنش ر، ، ص

ـــت  ـــدیم، دوس ـــدم، ن ـــونس، هم ـــار  ،۸۸۰م ـــفر ۷۰۷همک ، همس

  ۷۴۲، نوکر ۷۴۲مالزم  ؛۷۰۷همدست  ؛]۲۶۸جهانگرد ◄[

مصادف، قرين،  ؛، باهم، مالزم، پیوسته، بایکدیگرهمراه [صفت]

ــــی  ــــر، فعل ــــان ۱۲۱معاص  ؛۱۵۹، اتفــــاقی ۱۲۳، هماهنــــگ، همزم

همنشـین، محشــور، مصــاحب، معاشــر، مــونس، همــدم، مهربــان 

 پهلونشین، متفق، مقرون، ملتزم  ؛مسفره ؛۸۸۰

ــل] ــردن [فع ــی ک ــاهم همراه ــودن، ب ــاهم ب ــودن، ب ــراه ب ، هم

وجودداشتن، باهم زيستن، باهم زندگی کردن، درهـم آمیخـتن، 

دنبـال  ؛هم خـوردنسو بودن، مسیرشان بـههم ؛هم آمیختنبه

راه آمــدن،  ؛۶۱۹تعقیــب کــردن  ؛۶۶۰حفاظــت کــردن  ؛۲۸۴کــردن 

مــرتبط بــودن، مربــوط  ؛۱۲۳همزمــان کــردن  ؛۷۰۶همکـاری کــردن 

  ۹ بودن

، بـــــهبـــــا [قیـــــد]
ً
اتفاق یکـــــدیگر، ، بـــــاهم، باهمـــــدیگر، متفقـــــا

ـــاردست ـــت، درکن ـــه ؛دردس ـــم،  ؛همب ـــراه ه ، هم
ً
ـــا ، جمع

ً
ـــا جمیع

 مایه وکالم، آیهزبان، یکیک ؛اتفاقهمگی، به

⍃  ۱۸۱، ِق◌ِران (جمـع علـل) ۱۲۳، همزمانی ۷۸، شمول ۴۰متَمم ،

   ۴۱۰آهنگ 
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، تثنیه، شرک، دوجنبه بودن، توأمـانی، دوتـایی دوگانگی ][اسم 

دوقلو، عـدیل، جفـت، لنگـه،  ؛دو، جفت، دولو ؛۲۴۵بودن، تقارن 

قرينــه، ماننــد، مثــل،  ؛همــزاد ؛بیــت، مثنــوی ؛۸۹۴زوج، همســر 

ــویر  ــکس ؛۵۵۱عکــس، تص ــری  ؛جنســیت، س  ؛۹۶۵دوگــانگی فط

 ۱۴۳دگرگونی  ◄دگردیسی 

مشـرک، زنـدیق،  ؛، دوتایی، دوال، دودویی، دوقلـودوگانه فت][ص

 ؛دوطرفـه، دووجهـی ؛دوم، ثـانی، جفـت، تـالی ؛توأم ؛دوتاپرست

 ۲۴۵متقارن  ؛۹۱دوبرابر  ؛دوزيستان ؛سایدسایدبای

 ؛۸۹۴کـردن، وصـلت دادن، عقـد کـردن  ، جـورجفت کردن [فعل]

ــه ــدنب ــت دادن، خوران ــتن، مطابق ــت ؛هم پیوس ــودن، جف ــا ب  دوت

  ۹۱دوتا کردن، دوبرابر کردن  ؛بودن، زوج بودن

⍃  ۹۱، دوبرابری ۱۸، تشابه ۱۴مغایرت  
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ــری [اســم] ــارگی، دوبراب ــردن، دوب ــا ک ــد، دوت ــاره، تجدی ــرار دوب ، تک

مربــع،  ؛دوتــایی بــودن ؛دوبــاره کــاری، ازســرگیری، تــازگی، نوســازی

ــوان دو ــین  ؛ت ــاون، جانش ــر دوم، مع ــت ر۱۵۰نف ــر، دس ــت، وزي  ؛اس

تکـــرار یـــا تجدیـــد  ؛۲۲المثنـــی، کپـــی، نســـخه  ؛دوپلکـــس ؛آنکـــور

 ۱۰۶تکرار  ◄چندتایی 

، دوچنـــدان، دومقابـــل، دوبـــل، دوتـــا، دوقلـــو، دوبرابـــر [صـــفت]

 ؛دورگـه، دوپـا ؛دوزيسـتان ؛دوطرفـه ؛۹۰مضاعف، ثـانی، دوگانـه 

   مربع

برداری ، تجدیــدکردن، کپــی کــردن، نســخهدوبرابــر کــردن [فعــل]

کاری را کردن، ازسـر گـرفتن، ازنـو آغـاز کـردن، دوبـاره بازهم  ؛کردن

 کردن

، باز، دوباره [قید]
ً
 دوبار، دوبرابر، دوبله  ؛۱۰۶دوباره  ◄، مجددا

⍃  م ۱۰۶، تکرار ۹۰، دوگانگی ۲۲نسخه
َ

  ۲۶۱، خ

 

 دومیک 92

 ؛کـــرهشــقه، نصــفه، نیمــه، نیم ؛، نصــف، نــیمدومیــک [اســم]

ــف، پنجاه ــاهنصفانص ــد ؛پنج ــتوا، م ــط اس ــفخ ــف  ؛النهارار نص نص

نیمروز، ظهر  ؛کننده، نیمساز زاویه، عمود منصفنصف ؛سال، ترم

جفـــت، لنگـــه،  ،۸۹۴زوج، همســـر  ؛۳۰وســـط، نقطـــۀ وســـط  ؛۱۲۸

انشـعاب، واگرایـی  ؛دوراهـی ؛۱۸، ماننـد ۲۸، همطراز ۹۰دوگانگی 

۲۹۴  

کاره، ناتمـام نیمـه ؛شـدهشده، تقسیم، شقهشدهنصف [صـفت]

  ۵۵ناقص  نیمه تمام، ؛۷۲۶

 کننده، نیمساز ، نصفمنصف

ـــل] ـــردن [فع ـــف ک ـــه نص ـــردن، ب ـــیم ک ـــردن، دون ـــف ک ، دونص

ــط  ــردن، ازوس ــقه ک ــش کــردن، ش ــردن، بخ ــیم ک طورمســاوی تقس

، برابــر ۴۶۵انـدازه دادن ، سـهم به۴۶نصـف کـردن، تقسـیم کــردن 

  ۲۹۴، منشعب شدن ۴۶جدا شدن  ؛۴۶بريدن  ؛برداشتن

⍃  ۲۹۴یی ، واگرا۲۳۱، میان ۲۲۲تاروپود  

 

 گانگی سه 93

سوم، ثالت،  ؛سه، مثلث ؛تایی، سه۹۶۵، تثلیث گانگیسه [اسم]

گوشـــه، مثلـــث، سه ؛گانهپایه، ســـهتا، ســـهســـه ؛ســـومین، ثـــالث

الســـــــــاقین، الزاویـــــــــه (متساویضـــــــــلعی، مثلـــــــــث قائمسه

 هرم  ؛۲۰۳ضلع، وتر، خط  ؛االضالع)متساوی

⍃ ۹۴برابری سه  

 

 برابری سه 94

 ؛تاال، سـهتوان سه، مکعب، سـه ؛باره، تکرار سهبرابریسه [اسـم]

 پایه سه ؛برابرسه



⍃ ۹۳گانگی سه  

 

 سومیک 95

ــم] ــومیک [اس ــهس ــث، س ــرس ؛یک، ثل ــث  ؛تی ــرم، ثل ــال، ت ــث س ثل

 ريشۀ سوم، کعب  ؛سوم

 

 چهارگانگی  96

ــم] ــانگی [اس ــاییچهارگ ــارمین ؛، چهارت ــارم، چه ــار، چه ــع،  ؛چه رب

ارضـلعی، چهارگوشـه، مربـع، مسـتطیل، چه ؛۹۸چهارم فصل، یک

چهـارچوب،  ؛تربیع ؛االضالعمستطیل، لوزی، ذوزنقه، متوازیمربع

ـــاب، کـــادر، چـــارچوب  کوارتـــت، گـــروه  ؛چهارفصـــل ســـال ؛۲۱۸ق

چهارگانــه، اربعــه،  ؛جهــات چهارگانــه ؛چهارگوشــۀ دنیــا ؛چهــارنفره

 چهارتا 

⍃  ۲۲۲، تاروپود ۵۲کل  

 

 برابری چهار 97

چهارپایـه،  چارپـا، ؛چارتا چارتـا ؛تکرار چهارباره ؛ابریچهاربر [اسـم]

  ۹۶چهارگانگی  ؛چهارگوشه

 

 چهارمیک 98

ربع ساعت، پانزده  ؛، فصل، ربع، چارک، چهاريکچهارمیک [اسم]

 تربیع  ؛چهارپاره، چهاربخش ؛دقیقه

 

 بیش ازپنج 99

]، ۳۷۴حـواس  ◄[ حـواس پنجگانـه، ؛، انـدیبیش ازپـنج [اسـم]

خوان رســتم، گــل صــدبرگ، عجایــب ، هفــتهفــت شــهر عشــق

ــد  ◄[هفتگانــه،  ــاختمان بلن ــین ؛]۲۰۹س ــین، دوج ــزار،  ؛ج ــد، ه ص

 ؛کیلـو، مگـا، گیگـا، تـرا ؛کرور، هزار هـزار ؛میلیون، میلیارد، تريلیارد

ـــین ـــوعا، اربع ـــورا، تاس ـــل یک ؛عاش ـــاله، ره طف ـــر صدس ـــبه، پی ش

منــد میلیــونر، میلیــاردر، ثروت ؛دهــه، قــرن، ســده، هــزاره ؛صدســاله

ــزارمین ؛۸۰۰ ــۀ دزدیده ؛صــدمین، ه ــترقهپنج ــۀ مس  ؛شــده، خمس

 تترا، پنتا، هگزا، اکتا، دکا 

⍃  ۸۶، شمارش ۸۵عدد  

 

 # ۱۰۰چندگانگی  100

دسـی، سـانتی،  ؛پذیری، چندقسمتی، تفکیکچندگانگی [اسـم]

پنجم، یـک ؛۱۰۲اعشاری، کسری، کسر  ؛میلی، خمس، سدس، عشر

درصــد،  ؛عشـريه ؛کــرو، نـانومی ؛…یک، ششـم، شـشیـک، یکپنج

دقیقـه،  ؛دوازدهم سـال)ماه (یـک ؛پورسانت، درهزار، چند درهزار

ــه ــهخانه ؛ثانی ــردن، قطعهبه ؛خان ــیم ک ــمت تقس ــد قس ــه چن قطع

 کردن، قاچ کردن 

⍃  ۷۸۳، تسهیم ۸۲تنوع  

 

 چندبرابری 101

ــم] ــدبرابری [اس ــدگانگی، چن ــرت، چن ــدگونگی، کث ــدتایی، چن ، چن

 ؛۶۳۷بسـیاری، زيـادی، وفـور  ؛۱۰۴تکثر، تعدد انبوهی، بیشماری، 

چندضــلعی، چنــدبر،  ؛اکثريــت، اقلیــت ؛۳۲۴چگــالی، تــراکم  ؛فــرط

چهارگـانگی  ◄[چندپهلو، کثیراالضالع، مثلـث، مربـع، چهارضـلعی 

السـطوح، هـرم، اشکال (اجسام) چندوجهی فضایی، متوازی ؛]۹۶

 چندملیتی ؛مستطیل، منشور، مسدسمکعب، مکعب

مضاعف،  ؛چندان ؛غیرمنفرد، جمعی ؛، کثیرچندین ؛چند [صفت]

 ،۶۳۷، زيـــاد، فـــراوان ۱۰۴متعـــدد، عدیـــده، بـــس، خیلـــی، بســـیار 

 جزيل، نهمار  ؛۱۳۹کثیرالوقوع  ؛۶۳۷ وافر

 ، تعدادی، چندتایی، چندتا، بعضی چند [قید]

⍃  ۱۰۴، تعدد ۸۲، تنوع ۴۵، پیوستگی ۲۶کمیت  

 

 کسر 102

درصد، ُدنگ، نصـفه،  ؛۵۳، بخش ، اعشار، برخه، نسبتکسر [اسم]

دســی، ســانتی،  ؛۹۸چهــارم ، یک۹۵ســوم ، یک۹۲دوم نیمــه، یــک

قسمت، قسـط، فـرع،  ؛۵۳خرده، جزء  ؛میلی، خمس، سدس، عشر

 ممیز، عالمت اعشار  ؛کسری، اعشاری ؛۷۸۳حصه، سهم 

⍃  ۷۸۳، تسهیم ۸۵، عدد ۵۳جزء  

 

 صفر 103

ـــفر [اســـم] چیـــز، هیچهـــیچکس،  ؛، هـــیچ، پـــوچ، هـــیچ و پـــوچص

خـالء  ؛لقدماسـمت ؛حضـیض ؛صفر مطلـق ؛۱۰۹وقت، هرگز هیچ

 ، بادهوا ۱۹۰

نــابود، معــدوم،  ؛۴ ، پــوچ، عبــث، نــاچیز، بیهــودههــیچ [صــفت]

 ۱۹۰تهی، خالی  ؛۲ موجودغیر

  [قیــد]
ً
، هــیچ، هیچهیچ، بهابــدا

ً
وقــت، هیچگــاه، هرگــز وجــه، اصــال

 اصالوابدا ( ؛گونهرقم، هیچجور، هیچهیچ ؛۱۰۹
ً
)، مطلقـا

ً
وابدا

ً
اصال

ه 
َ

 (مطلقا)، معاذهللا، ن

⍃  ۱۹۰، غیاب ۴جوهری ، بی۲نیستی  

 

 تعدد 104

، بسـیاری، بسـامد، کثـرت، افزونـی، فزونـی، انبـوهی، تعدد [اسم]

چنــــدگونگی، چنــــدگانگی،  ؛۶۳۷بیشــــماری، فراوانــــی، وفــــور 

ازدحــام،  ؛مثــل مــور و ملــخ، انبــوه مــردم ؛۱۰۱چنــدتایی، چنــدبرابری 

 ؛۶۱نظمــی، آشــوب، آشــفتگی ، ترافیــک، شــلوغی، بی۷۴ جمعیــت

ـــف  ـــته، ص ـــامی ؛۷۱دس ـــی گ ـــری، پل ـــد همس ـــات، چن ـــدد زوج  ؛تع

  ۱۳۹، کثرت وقوع ۱۰۶، تکرار ۳۱۷فرکانس، نوسان 



، تـیم، گلـه، ۷۴، تعـداد (مقـدار) معـین، گـروه تعداد مشـخص

، خیـل، رده، رسـته، جوخـه، عـده، قافلـه، اردو، ۷۴رمه، فوج، دسته 

، جرگــه، حلقــه، ســلک، محفـــل، ۹۷۸، بانــد، فرقـــه ۱۱اد قبیلــه، نــژ

ناوگان، لشگر، دسته، تیپ، هنگ، گروهان، جوخه،  ؛۷۰۸جماعت 

  ۲۶ سقف، مقدار محدود ؛۷۴خوشه  ؛۷۱قطار، صف 

 ؛، بیشــینه۳۲، اکثريــت، تــوده، انبــوه، قســمت عمــده بیشــترين

 اتفاق بهاکثريت نسبی، اکثريت مطلق، اکثريت قريب

ـــفت] ـــیار [ص ـــراوان  ،بس ـــاد، ف ـــی، زي ـــمار، بیبی ،۶۳۷خیل ـــد، ش ح

انـدازه، افـزون، ماالنهایـت، حدوشمار، کثیر، عدیده، متعـدد، بیبی

ـــران  ؛۵۷۰ُمفّصـــل، طویـــل [کـــالم]  ؛۶۳۷وافـــر   ،۸۱۱هنگفـــت، گ

بیشـــترين، مـــاکزيمم،  ؛بیشـــتر، عمـــده، اغلـــب، اکثـــر ؛۳۲فـــاحش 

  ۶۳۷وز، زائد غالب، متجا ؛۱۰۷کران، نامحدود کرانه، بیبی ؛حداکثر

 ؛عیــالوار ؛، شــلوغ، پرازدحــام، ُپــر، انباشــته، متعــددپرجمعیــت

 ۳۹۸ پرهیاهو، پرسروصدا، صدادار ؛زورچپان

، فراوان بودن، زياد بـودن، متعـدد بـودن، متعدد بودن [فعـل]

بسیار بودن، فت و فراوان بودن، ازآسـمان ريخـتن (باريـدن)، وافـر 

مار شـدن، بـیش ازحـد شـزياد شدن، افزون شدن، بی ؛۶۳۷بودن 

 شدن، فزونی یافتن

 فوج دسته، گروه گروه، فوج، دستهگلهگله [قید]

  ؛، بسیار، زيـادخیلی
ً
، غالبـا

ً
ماشـاءهللا، افراط، الیبـه ؛بیشـتر، اکثـرا

 بسا ای ؛همهاین ؛ازاندازهبسیار زياد، بیش

⍃  تکرار ۱۰۱، چندبرابری ۷۴، تجمع ۵۳، جزء ۳۶، افزایش ۳۲بزرگی ،

  ۱۳۹، اغلب ۱۳۲جوان  ،۱۰۶

 

 قلت 105

شـمار بـودن، شـماری، انگشت، کمی، انـدکی، انگشتقلت [اسـم]

ــی ــودن، تنگ ــم ب ــابی، ک ــود، کمی ــیکم ؛کمب ــدی،  ؛جمعیت ــد، ان چن

گاه وبیگاهی، پراکندگی، ندرت  ؛۵۵وکاست، نقصان کم ؛بعضی

ـــاض  ؛۱۴۰ ـــی، انقب ـــا، تنگ ـــود ج ـــی، کم ؛۱۹۸کمب ـــیدگی، لخت پوش

  ۲۲۹برهنگی 

، کــم، معــدود، انــدک، مختصــر، پــایین، نایــاب، نــادر، قلیــل ][صـفت

ناکـــافی،  ؛بخیالنـــه ؛جمعیـــتشـــمار، کمیـــاب، نـــاچیز، کمانگشت

ـــورونمیر ـــافی، بخ ـــدود  ؛غیرک ـــگ، مح ـــدی ؛۲۳۶تن ـــد، ان ـــد، ان  ؛چن

کمتـرين،  ؛۳۳کوچـک  ؛به تعداد انگشـتان دسـت ؛چندان زيادنه

 مینیمم، حداقل 

د بـودن، نقصـان داشـتن، ، قلیل بـودن، معـدوکم بودن [فعـل]

کـم اتفـاق افتــادن،  ؛شــمار بـودنتعدادشـان کـم بـودن، انگشت

  ۱۴۰نادر بودن 

ــردن ــم ک ــتن ک ــل دادن، کاس ــداد را ۳۷، تقلی ــردن، تع ــزش ک ، ري

 کم گذاشتن  ؛پایین آوردن

می اندکی [قید]
َ

  ۱۴۰ندرت ، به۳۳، ک

⍃  ۶۳۶، عدم کفایت ۱۴۰ندرت ، به۴۱، باقیمانده ۳۳کوچکی  

 

 تکرار 106

ــم] ــرار [اس ــرورتک ــارگی، م ــد، دوب ــت،  ؛، تجدی ــرين، ممارس دوره، تم

بــازی  ؛واگــویی، بــازگویی، بــازخوانی ؛▼ازســرگیری ؛۵۳۶یــادگیری 

بســیارگویی،  ؛بازيــابی، بازيافــت، اعــاده ؛چــاپ مجــدد ؛برگشــت

ـــویی روده ـــی، پرگ س
َ

ف
َ

ـــاری، محکمدوباره ؛۵۸۱درازی، ُپرن ـــاریک  ؛ک

وقـوع مکـرر در زمـان، کثـرت  ؛۱۶۶مثـل  تکثیر، تولید ؛۶۰۰پافشاری 

  ۱۳۹وقوع 

، ۱۳۹تواتر، بسامد، کثرت وقوع  ؛، عود، برگشت، رجعتازسرگیری

 مکررگویی  ؛۳۱۷حرکت برگشتی، نوسان 

ــــفت] ــــرر [ص ــــاپی، پیمک ــــواتر، پی ــــراری، مت ــــدد، تک ــــی، ، مج درپ

 ؛عودکننـــده ؛بنـــد، همیشـــگییک ،۶۵ســـرهم، متـــوالی پشت

ــــانیک ــــان، دودرمی ــــ ؛درمی ــــوع متع ــــذکور،  ؛۱۳۹دد، کثیرالوق م

  ۱۱۹ماقبل  ؛۶۴برده، مقدم یادشده، نام

، دوبـاره کـردن، دوبـاره اجـرا کـردن، تکـرار کـردن [عمـل] [فعل]

 ؛مکـرر کـردن ؛دوباره انجام دادن، تجدید کردن، ازنـو انجـام دادن

تمـرين کـردن،  ؛بازيـافتن، بـازرفتن ∊) --باز (پیشـوند فعلـی) (بـاز

  ۶۶۹حاضر شدن  ،۵۳۶رفتن ممارست کردن، یاد گ

، دوبـاره گفـتن، یـادآوری کـردن، مطـرح تکرار کردن [صـحبت]

کردن، بازگویی کردن، نقل کردن، پرچانگی کردن، پرگـویی کـردن، 

ـــودن  ـــردن، وراج ب ـــی ک ـــردن، پرحرف ـــی ک ـــردن،  ؛۵۸۱وراج ـــرور ک م

 برشمردن 

 واقـع شـدن، عـود کـردن، بازگشـت کـردنتکرار شـدن
ً
 ؛، مجـددا

 دن دوباره مطرح ش

، دوبــاره [قیــد]
ً
ــا ، ایض

ً
ــاره، بــاز، بــازهم، مجــددا ، ازاول، ازنــو، دیگرب

 دوبار، دوبرابر  ؛مجدد

⍃  ۷۱، تـداوم [در ترتیـب] ۲۰، تقلید (نسخه بـرداری) ۱۳یکسانی ،

، ۱۴۱، دوره ای بودن ۱۳۹، اغلب ۱۰۴، تعدد ۹۱دوبرابری  ،۸۶شمارش 

  ۱۶۶تولید مثل 
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ــم] ــتنهابی [اس ــدی ــدیم ؛، ازل، اب ــه ؛ق ــدد بی ؛همیش ــت، ع نهای

انــدازه بــزرگ، ارقــام نجــومی آســمان تــا شــمارۀ نامحــدود، عــدد بی

 زمین 

 ؛نشـــــدنیناپــــذیر، تمامنهایـــــت، پایان، بینامحــــدود [صــــفت]

انتهـا، آخـر، بیانجام، بیبی ؛ابتداآغاز، بیبی ؛نامتناهی، الیتناهی

شـــمار، حدوحصـــر، بیبی حـــد،کرانـــه، بیکـــران، بیپایـــان، بیبی

 ؛حســاب، ماالنهایــتانــدازه زيــاد، بیانــدازه بــزرگ، بیانــدازه، بیبی

مفــرط، وافــر  ؛۱۰۴غایت، بســیار بــه ؛۳۲آور، گــزاف، فــاحش سرســام

  ۱۱۵ازلی، همیشگی، جاوید، ابدی  ؛۶۳۷



⍃  ۱۸۳، فضا ۱۱۵ابدیت  

 



 

 زمانباب شش: 
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زمـان انجـام کـاری:  ؛▼رض، اثنـا، حـینعـ ؛، وقت، مدتزمان [اسم]

زمـان معـین: عصـر، موسـم، زمانـه  ؛۱۳۷، فرصـت ۸هنگام، موقع 

ــث، دوره ۱۱۰ ــق  ؛۱۱۰، فصــل، تــرم، ثل ــق، ســاعت دقی  ؛۱۱۷وقــت دقی

ــان  ــذر زم ــاس، گ ــان، پ ــت زم ــذری ، زود۱۱۱گذش ــذری ۱۱۴گ  ؛۱۱۳، دیرگ

 ۱۱۰دوره  ◄مهلت، اعتبار  ؛۱۵۴رویداد درزمان، وقوع  ؛۱۱۵ابدیت 

، اثنا، مـدت، عـرض، اوان، پـاس، طـی، موقـع، هنگـام، ایـام، حین

 همزمانی، معاصر بودن  ؛۱۴۵درنگ  ؛اوقات

، تاريخ، روز، هفتـه، مـاه، سـال، دهـه، قـرن، سـده، هـزاره، تقویم

 ؛۱۱۷نگـــاری ، وقایع۱۱۷ســـنجی شـــماری، زمانگاه ؛۱۱۰عصـــر، زمانـــه 

ـــال ـــمار، سررســـیدنامه، ســـالنامه، س تـــاريخ  ؛ارشـــمنما، ماهروزش

شمســی، تــاريخ خورشــیدی، ســال قمــری، تــاريخ هجــری، تــاريخ 

ـــنبه،  ؛مـــیالدی ـــنبه، دوش ـــنبه، یکش ـــه، ش ـــام هفت ـــه، ای روز هفت

ــنبه، پنجسه ــنبه، چهارش ــهش ــه، آدین ــنبه، جمع ــمارش  ؛ش ــد ش واح

تـاريخ انقضـا،  ؛سـال کبیسـه ؛۱۱۷، سـاعت ۱۱۷سـنجی زمان ◄زمان 

  ۵۴۹نگار، مورخ وقایع ؛۱۴۱چرخه 

، فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد (امـرداد)، تقویمیماه 

هجـری قمـری: محـرم  ؛شهريور، مهر، آبان، آذر، دی، بهمن، اسفند

االول، الثــــانی، جمــــادیاالول، ربیعالحــــرام)، صــــفر، ربیــــع(محرم

القعـــده، الثـــانی، رجـــب، شـــعبان، رمضـــان، شـــوال، ذیجمادی

ه، مـارس (مـارچ)، آوريـل، تقویم میالدی: ژانویـه، فوريـ ؛الحجهذی

گوسـت)، سـپتامبر، اکتبـر،  مه، ژوئن (جون)، ژوییه (جوالی)، اوت (آ

البروج منطقـه ◄بروج: َحَمل (بـّره)، ثـور، جـوزا، ...  ؛نوامبر، دسامبر

 سال شمسی عربی: ایار، ایلول، آذار، نیسان، تموز، ... ؛۳۲۱

ـــفت]  ؛دائـــم، همیشـــه ؛دار، مـــداوم، زمانـــدار، مـــدتمـــدام [ص

ـــی، ابـــدی ه ـــلی ۱۴۱ادواری  ؛۱۱۵میشـــگی، دائم ـــداوم  ؛۱۴۱، فص م

  ۷۱، متداوم ۱۰۶، مکرر ۱۴۶[حرکت / عمل] 

  ▼درمدِت، حیِن، درحالیکه ؛، همزمان، درزمان، وسطضمنی

 ۱۲۰، مابعد، متأخر ۱۱۹ماقبل  ؛روز، مورخ، در روز، بهتاريخبه

ــل] ــیدن [فع ــول کش ــدن، ط ــودن، پایی ــدن، ب ــی ش ــتن، ط ، گذش

طول انجامیدن، ادامـه یـافتن (داشـتن)، سـپری شـدن به برآمدن،

امتـــداد یـــافتن، امتـــداد  ؛۱۱۴گـــذرا بـــودن  ؛۱۱۳، طـــوالنی شـــدن ۱۱۱

  ۱۸۳داشتن 

ــدن ــت گذران ــتن وق ــدن، زيس ــر ش ــردن، پی ــر ک ــپری ۳۶۰، عم ، س

فعالیت  ؛۱۳۶طی کردن، معلق بودن  ،۶۷۸کردن، مشغول بودن 

  ۱۴۶ادامه دادن  ؛۶۷۸داشتن 

، تعیـین تـاريخ کـردن، سـن چیـزی را تعیـین کـردنگذاری تاريخ

 کردن، دندان اسب را شمردن 

ــد] ، در اثنــاِی، ظــرِف، درحــاِل، در حــیِن، هنگــاِم، کــهدرحالی [قی

نوبت ، بـه۱۱۰درزمـان معـین  ؛ضـمِن، وسـِط کـاری، درخـالِل، دربـین

  ۱۱۵االبد، همچنان ، الی۱۴۱

 ؛زمان؟چـه کی؟ چه وقـت؟ ؛کهکه، تا، همین، هنگامیکهوقتی

 
ً
 ۱۱۹سابقا

ً
  ۱۲۰، متعاقبا

⍃  (دوره) ۱۱۶، لحظــه ۱۱۱، زمــان نــامعین (طــی) ۱۱۰زمــان معــین ،

   ۳۶۰، زندگی ۱۲۴، آینده ۱۱۷سنجی زمان
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 ؛، مـدت زيـاد۱۱۵، ازلیـت، هرگـزی، همیشـگی ۱۱۵ابدیت  ؛هرگز

، وقت گل
ً
، مطلقا

ً
، هیچ، هیچابدا

ّ
چه  ؛فردا ؛وقت، هرگزنی، االوبال

 زمان؟ چه وقت؟ 

⍃  ۱۱۵ابدیت  
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ـــهدوره [اســـم] ـــد، زمان ـــع، وقـــت، عه ـــدت، موق ـــدت،  ؛▼، م بلندم

وقــت ســال، فصــل،  ؛۱۲۹، عصــر ۱۲۸موقــع روز، صــبح  ؛مــدتکوتاه

مـــدت  ؛۱۲۹، زمســـتان ۱۲۹، پـــاییز ۱۲۸، تابســـتان ۱۲۸موســـم، بهـــار 

االجل، م قبلــی، ضــربقــرارداد، دورۀ قــراردادی، مــدت اخطــار، اعــال

 ؛مهلــت، اعتبــار، موعــد، مهلــت قــانونی، اولتیمــاتوم، اتمــام حجــت

ــاره ــت، زنه ــدت محکومی ــت [نوبت ؛م ــیفت، نوب ــتۀ ش ــاری]، دس ک

سـال تحصـیلی، ثلـث،  ؛۱۰۸دوازده مـاه سـال، مـاه تقـویمی  ؛صبح

مبلـغ پرداختـی  ◄ای شـهريه [پرداخـت دوره ؛ترم، سمستر، فصل

ماهانه، دوره قاعدگی، پريـود، رگـل،  ؛مماه، شهر، سال، عا ؛]۸۰۴

عمــر، زنــدگی، مــدت بقــا، ســن، دوام، زنــدگانی، چرخــۀ  ؛مــدت عــده

نوبــه، بــار، وعــده، دفعــه، مرتبــه، شــیفت،  ؛زنــدگی، دورۀ آبســتنی

 ؛۱۴۱فصـــــل، دور، ســـــیکل، برنامـــــه، چرخـــــه  ؛۱۴۱ســـــفر، نوبـــــت 

زمــان انجــام  ؛ایــام، اوقــات، اوان ؛۱۱۷وقــت ِشــرعی، ســاعت دقیــق 

 عمر نیم ؛۱۳۷فرصت  کاری،

، عصــر، موســم، گــاه، فصــل، دوران، عهــد، زمــان، هنگــام، زمانــه

روز، مــاه،  ؛۱۳۷، فرصــت ۱۴۱، نوبــت ▲موقــع، ُبرهــه، روزگــار، دوره

ـــــزاره  ـــــده، ه ـــــرن، س ـــــه، ق ـــــال، ده ـــــویم  ◄س ـــــر  ؛۱۰۸تق عص

ـــی]، عصـــر[باستان یـــخ،  شناســـی، عصـــرحجـــر، دورۀ زمین شناس

اران، اعصـار، ادوار، ازمنـه، روزگـ ؛]۳۵۹شناسـی زمین ◄[ژوراسیک 

 ایام 

، موســـمی، مربـــوط بـــه زمـــان یـــا زمانـــه خـــاص، ایدوره [صـــفت]

 ؛ینـال، ساعتی، ماهانه، ماهیانه، ساالنه، دوسـاالنه، بی۱۴۱فصلی

 ؛۶۱۰، عـادی، مـانوس ۱۴۱، روتـین، ادواری ۱۰۶روزمره، تکراری، مکـرر 



ــگی، ابــدی  ــر معــین، یکــروز ؛روزیشــبانه ؛۱۱۵همیش ه، دارای عم

 یکساله 

در  ؛، در یک دوره (روز، ماه، ...)، یکشـبهمدت معین ظرف [قیـد]

 دورۀ تصدِی 

روزه، هرروزه، درهر مـاه ، هرهفته، هرسال، همهدرزماِن معین

  ۱۴۱تناوب ، به۱۳۹(روز، ...)، ماهانه، همیشه 

⍃  ۱۴۱ای بودن ، دوره۱۲۵، گذشته ۱۱۳، دیرگذری ۱۰۸زمان  

 

 ن طی: زمان نامعی 111

ــم] ــان [اس ــذر زم ــخص، گ ــان نامش ــامعین، زم ــان ن ــیر، زم ــی، س ، ط

ــیر  ــار، س ــردش روزگ ــان، گ ــان زم ــان، جري ــت زم ــان، گذش ــردش زم گ

چــرخ  ؛زمــان اســتمراری، ماضــی نقلــی ؛طبیعــی وقــایع، ســیر زمــان

 ؛فلـــک، آِب رفتـــه، جهـــاِن گـــذران، ربـــاط دو در، کاروانســـرای دو در

 ۱۵۴انقضا، وقوع 

دار، گردنـده، درگــردش، نده، جريـانشــو، گـذران، طیگـذرا [صـفت]

 ؛۱۲۵شــده، منقضــی، گذشــته شــده، ســپری، طیسپری ؛درجريــان

  ۱۴۶جاری، مداوم  ؛مشغول

، گذشــتن، جريــان داشــتن، طــی شــدن، ســپری شــدن [فعــل]

منقضی شدن، چرخیدن، چرخیدن فلک، گردیدن، آمـدن، برآمـدن، 

 ، پیش رفتن ۱۰۸طول کشیدن 

به موقع خود، دروقت مقتضی،  ، به موقع،باگذشت زمان [قید]

چنـد، یک ؛طـِی، در طـوِل  ؛وقـت، درجريـان امـور، درروال عـادی سرِ 

 هنوز   ؛مدتی، چندوقت

⍃  ۱۳۱، پیری ۱۲۵، گذشته ۱۱۳دیرگذری  

 

: زمان مشروط 112
ً
 فعال

 ،همزمانی بااتفــاق دیگــروقــوع مشــروط بــه ؛زمــان مشــروط [اســم]

 ۱۴۲ هیگیر، گاهگاهی، هرازگاگاه ؛۱۲۳همزمانی 

 ؛۷۶۶، فعلــی، منــوط، موکــول، مشــروط [مفــاد] مــوقتی [صــفت]

 گاه گدار، گاهگاه

  [قیــد]
ً
ــال ــان فع ــه، درزم ــادام ک ــادام، م ــانوی، م ــااطالع ث ، ت

ً
ــا ، عجالت

، علی
ً
 ؛مجرد اینکه، تـامحض اینکه، بهبه ؛العجالهمقتضی، موقتا

  ۱۴۰ندرت گاه، گاهی، بهگدار، گاهگاه
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، ۷۱، دوام، مدت طوالنی داشتن، بقا، عمر، تداوم دیرگذری [اسم]

متمادی  ؛جاودانگی، بقای عمر، آب حیات ؛۱۵۳ماندگاری، پایداری 

ــودن ــی ب ــودن، فرسایش ــه ؛ب ــت ب ــدمحکومی ــر،  ؛حبس اب ــک عم ی

، ۱۴۴بــادوامی، پردوامــی، پایــایی، پاینــدگی، ثبــات  ؛صدســال آزگــار

شـب  ؛سـرای بقـا، آخـرتدار بقا،  ؛دو استقامت، ماراتن ؛استقامت

 اتالف وقت  ؛یلدا، شب فراق، هجران

 ؛، تطویــــل، طــــول دادن، طــــوالنی کــــردن، فرســــایشتمدیــــد

 کاری وقت اضافی، اضافه ؛۱۳۶کشی، تاخیر وقت

دار، دیرينه، دیرين، سابقه ؛، بلندمدت، درازمدتمتمادی [صـفت]

ـــدیمی  ـــه۱۲۷ق ـــه، ريش ـــادام ؛دار، کهن ـــرم ـــام عم ـــرای تم  ؛العمر، ب

بـادوام، پـردوام، مقـاوم، پاینـده،  ؛▼امـان، کشـدارایشی، بیفرس

 ۱۱۵نیافتنی، الیزال، فناناپذیر، ماندگار، ابدی پایان ؛پایا

، بـاقی، ۱۱۵، دائـم، ابـدی ۱۴۴، آزگـار، چندسـاله، پایـا، ثابـت کشدار

 امان انقطاع، بیفرسایشی، بی ؛گیروقت ؛۱۵۳برقرار 

یدن، پا[ی] گرفتن، ثبـات ، دوام داشتن، پایطوالنی شدن [فعل]

درازا کشیدن، کـش داشـتن، زيادی طول کشیدن، به ؛۱۴۴داشتن 

ــودن، کشدارشــدن، بــاال کشــیدن ایســتادگی کــردن، دوام  ؛فرس

ــبور  ــاختن، ص ــردن، س ــل ک ــاب آوردن، تحم ــت آوردن، ت آوردن، طاق

  ۸۲۳آرام ماندن  ◄بودن 

 جا، بیشتر طول کشـیدن ازدیگـری، بـاقی مانـدن، بـهبقا داشتن

ــدن ــده مان ــدازدیگری زن ــدن، بع ــده ؛مان ــدن زن ــبور  ؛۵۰۵یاد مان ص

  ۸۲۳آرام ماندن  ◄بودن 

 ، زيادی طول دادن، کش دادن، لفت دادنطول دادن

ــافتن ــان نی ــودن ؛پای ــدا ب ــب یل ــل ش ــراق مث ــب ف ــل ش ، مث

 (هجران) بودن 

⍃  [در ترتیب] عدم ۱۱۵، ابدیت ۱۱۱، زمان نامعین ۱۱۰، دوره ۷۱تداوم ،

  ۲۰۳، درازی (طول) ۱۵۳پایداری ، ۱۴۶توقف 
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ثباتی، ناپایداری، فانی بی ؛، گذرا بودن، کوتاهیزودگذری [اسـم]

 برفی چیز ناپایدار، آدم ؛۱۵۲پذیری بودن، زوال، نپاییدن، تغییر

 ؛، لحظــۀ گــذرا، بــاران بهــاری، بــرق (مثــل بــرق)، بــادزمــان کوتــاه

شـب  ؛۱۱۶دم، آن، لحظـه  ؛کوتاهی زمان، زندگی فانی ؛مدتکوتاه

 وصل، متعه 

، گذرا، موقت، ناپایدار، شتابان، مستعجل، عاجـل، زودگذر [صفت]

 زمانی  ؛عبوری، گذری ؛▼کوتاه ؛۱۵۲ثبات آنی، بی

 ؛ای، یکـروزه، یکشـبهآنی، لحظه ؛، یکبارمصرف، ناپایداردوامبی

ــت، کم ــاريتی، بیموق ــوقتی، ع ــر، م ــات عم ــی،  ؛۱۵۲ثب ــانی، مردن ف

 دنیوی  ؛فرداذیر، بیفناپ

  ۲۷۷سريع  ؛مدت، فشرده، مختصر، محدود، کوتاهکوتاه [زمان]

، نمانـدن، شـتاب کـردن، گذشـتن، نپاییـدن، رد گذرا بودن [فعل]

  ۲۷۷شدن، سريع رفتن 

آن، دم، یکلحظه، یک، درآِن واحد، یکترين زماندرکوتاه [قید]

  ؛۲۷۷سرعت آنی، به
ً
نا   ۱۱۶درجا، آ

⍃  ۳۳۰، شکنندگی ۱۵۲، تغییر پذیری ۱۱۶لحظه  ،۸شرایط  
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، جاودانگی، سرمدیت، همیشگی بودن، دیرينگی، ابدیت [اسـم]

، مانـدگاری، ۱۱۳نامیرایی، پایایی، دوام، دیرگـذری  بقا، ؛ِقَدم، ازلیت

خلـود،  ؛ابـد، دائـم، قـدیم ؛۷۱، استمرار، تـداوم ۱۴۴پایندگی، ثبات 

  ۱۳۹کثرت وقوع  ؛تآب حیا ؛همیشه ؛دیرندگی

ــفت] ــدی [ص ــگیاب ــی، همیش ــاودان،  ؛، دائم ــد، ج ــه، جاوی جاودان

الیتناهی،  ؛جاویدان، سرمد، فناناپذیر، نامیرا، مانا، ماندنی، انوشه

ــی، ازلی ــاهی، ازل ــدینامتن ــاقی،  ؛واب ــا، ب ــدار، پای ــده، پای ــم، پاین دائ

ـــادوام  ـــزال ؛۱۴۴ب ـــدت،  ؛الی ـــدام، بلندم ـــتمراری، م ـــتدام، اس مس

 ؛۷۱، مستمر، پیوسته، متـداوم ۱۱۳ماندگار، پابرجا، متمادی  دیرينه،

 مخلد، خالد، قیوم 

، جاودانه ساختن، شهرت جاودانـه بخشـیدن، ابدی کردن [فعـل]

 تداوم بخشیدن

، جاوید بودن، انوشه بودن، همیشه وجود داشتن، ابدی بودن

، ۷۱دیرپاییدن، تداوم داشتن  ؛قدیم بودن، ازقدیم وجود داشتن

  ۱۱۳پایان نیافتن  ؛۱۴۴اشتن ثبات د

العمر، همواره، هنـوز، االبد، تاهمیشه، مادام، الیهمچنان [قید]

، همیشه غیرالنهایه، تا بیالی
ً
  ۱۳۹نهایت، دائما

⍃ عـدم توقـف ۱۱۳، دیرگذری ۱۰۹، هرگز ۱۰۷نهایت ، بی۷۱تداوم ،

  ۱۵۳، پایداری ۱۴۶
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  ۱۳۷، فرصت ۱۴۵درنگ  ؛فسن ؛، دم، ثانیه، آن، ناگهلحظه [اسم]

، فــــوری، ۲۷۷، بالفاصــــله، ناگهــــانی، ســــريع بالدرنــــگ [صــــفت]

  ۱۳۵معطلی، آنی، دريک آن، زود بی

  [قید]
ً
نا ، فوری، بالدرنگ، بیآ

ً
درنگ، درجا، درآِن واحد، بـالفور، ، فورا

ـــو، فیبی ـــاره، یکه ـــی، یکب ـــهمعطل ـــکیک ؛البداه ـــه، ی دم، لحظ

ــــک ــــاهی ــــان آن، در کوت ــــه ؛۱۱۴ترين زم ــــاه، ب ــــانی، ناگ ناگاه، ناگه

ــیدفعــه، یکیک ، ب
ً
ــا ــاره، غفلت ــل، ب ــرزده، ناغاف ــافلگیر، س اطالع، غ

ــو، بی ــر، بییکه ــان خب ، ناگه
ً
ــا ــق، بغتت ــل معل ــل اج ــوا، مث  ؛۵۰۸ه

 محض اینکه، بهبه
ً
  ۱۱۲مجرد اینکه، تا، فعال

⍃  ۵۰۸، عدم انتظار ۲۷۷، سرعت ۱۲۱، زمان حال ۱۱۴زودگذری  
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ـــم] ـــنجیزمان [اس ـــوم، ستاره، گاهس ـــماری، نج ـــی ش  ؛۳۲۱شناس

نمــا، ســنج، گاهگاه ؛عمــر، ســنتعیــین عمــر، کــربن چهــارده، نیم

ــاعت ــویم ▼س ــاه۱۰۸، تق ــویمی  ، م ــان:  ؛۱۰۸تق ــمارش زم ــد ش واح

  ▼نگاریوقایع ؛۱۰۸تقویم  ◄ثانیه، دقیقه، ساعت، روز 

شـدۀ ، سـاعت اتمـی، سـاعت رادیـو، سـاعت اعالمساعت دقیـق

ـــــویچ (بین ـــــاعت گرين ـــــی)رادیـــــو، س ـــــتانی ؛الملل ـــــت تابس  ؛وق

تحویل اعتــدال، ســال ؛کــوک، تنظــیم ؛غــروب ؛وقــت ِشــرعی، اذان

۳۲۱  

ــاعت ــهس ــواری، عقرب ــی، دی ــال، ، مچ ــی، دیجیت ــزی، رقم دار، رومی

عقربـۀ  ؛چـراغ راهنمـایی، سـاعت شـنی، آفتـابی ؛داراتمی، شماطه

دکمۀ کوک، دکمۀ تنظیم، شمار)، شمار، ثانیهشمار (دقیقهساعت

 کوک ساعت ؛شماروقت ؛بند ساعت

نامـه، سـالنامه، ، تاريخچـه، تـواريخ، وقایعتـاريخ ؛نگـاریوقایع

ــاطرات، زندگینامــه  ــاريخ بیهقــی ؛۵۹۰دفتــر خ ــینه  ؛ت ــابقه، پیش س

 شمار، روزشمار ، ماه۱۰۸تقویم  ؛۵۴۸

  ۵۴۹نگار، مورخ وقایع ؛شناس، ستارهمنجم

 ساعت گرفتن، زمان را محاسبه کردن ، وقت گرفتن [فعل]

⍃  ۱۴۵، توقف ۱۳۵، تعجیل ۱۲۳، همزمانی ۱۰۸زمان  
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ناسازگاری، عدم انطباق -، زمانخارج از زمان خود بودن [اسم]

دیرجنبیـدن، تـأخیر  ؛هنجاری تاريخی، اشتباه تـاريخینابه ؛تاريخی

ــل ۱۳۶ ــم منســوخ، ا ؛۱۳۵، زود رســیدن، تعجی ــر رس ــوخ، ام ــر منس م

پرسـت، آدم کهنه ؛]۵۰۶، فرامـوش شـده ۷۵۲منسـوخ  ◄[کهنه، 

مترقـــی، تجـــددطلب،  ؛۴۸۱مرتجـــع، آدم خـــالف زمانـــه، متعصـــب 

ــذار بدعت ــن۹۷۷گ ــنده  ◄[فکر ، روش ــدرن،  ؛]۴۴۹اندیش ــوق م ف

 مال صدسال بعد 

⍃  ۵۰۶، فراموشی ۱۳۵، تعجیل ۱۲۷، کهنگی ۱۲۲زمان دیگر  
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، سـابق بـودن، تقـدم زمـانی، ازلیـت، وجـود ازپـیش، تقـدم [اسم]

ــــرآغاز  ؛ســــاختگیپیش ــــیش درآمــــدن، س ــــد پیش ،۶۶پ  ؛۶۶درآم

اصــالت ماتقــدم،  ؛قبلــی، لمــی، اولــی، ماتقــدم ؛قبلیگــری، اولیــت

 ؛۱۶۹ولـی  ◄گذشتگان، پیشینیان، اسـالف، اجـداد  ؛اصول فطری

دن ازدیگـران، جلـو بـو ؛۱۳۳، بزرگ خاندان، شخص پیر بزرگ، مسن

  ۶۴تقدم [در ترتیب] 

تر، قبلـی، پیشـتر، مقـدم ؛بزرگتـر ؛، سابق، نخستینماقبل [صفت]

ــدم ــوتر، متق ــذکر، گفتهفوق ؛جل ــده، ال ــذکور، یادش ــر، م ــده، اخی ش

مکـرر  ؛۶۴برده، مزبور، ذکرشـده، اخیرالـذکر، مقـدم [درترتیـب] نام

  ۲۳۷ جلویی ◄مقدم درمکان  ؛ ۱۲۵قبلی  ◄درزمان گذشته  ؛۱۰۶

  ۱۳۵، ازقبل بودن، زود بودن مقدم بودن [فعل]

، پیشی گرفتن، جلو زدن، باالدسِت ازدیگری انجام دادنقبل

 کسی (چیزی) زدن 

  [قید]
ً
 سابقا

ً
 درآستانۀ  ؛از، پیش از، مقدم برقبل ؛۱۲۵، قبال

⍃  ۲۸۳، پیشتازی ۱۲۵، گذشته ۶۶، سرآغاز ۶۴ ، تقدم۲۳سرمشق  
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 ؛۱۲۴سـلف، پیامـد، آینـده  ؛، تعاقـب، جانشـینی، پیـرویتأخر [اسم]

، ولیعهــد، ۱۵۰جانشــین  ؛۶۵تــوالی  ،۶۵تعاقــب [در ترتیــب]  ؛پــس

  ۱۵۰فرد جایگزين 

 ؛۱۵۰جانشـین  ؛۱۲۴، مسبوق، متعاقب، آینـده، آتـی متأخر [صفت]

، خلفـی، ۲۳۸بازپسـین، مابعـد، عقبـی، پشـتی  ،۶۵پسین، بعـدی 

  ۱۲۶ی، آخرين، اخیر مؤخر، آخر، آخر

ــل] ــه [فع ــدنب ــدندنبال آم ــادن، آم ــاق افت  اتف
ً
ــدا ــب  ؛، بع تعقی

 جانشین شدن ؛۶۵کردن، ازپی آمدن 

ــد]   [قی
ً
، بعــدها، پــس، آنمتعاقبــا

ً
بعــداز  ؛گــاه، بعــد ازآن، بعــدا

 ۰۶۵[ترتیب] 

⍃  [در ترتیب] ۲۸۴، پیروی ۱۲۴آینده  ،۶۷پیامد  ،۶۵تعاقب  
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قـرن بیسـت و یکـم،  ؛، حال، اکنـون، زمـان حاضـرلزمان حا [اسم]

ــر) ــر (حاض ــرن معاص ــدد  ؛ق ــودن، تج ــروزی ب ــر،  ؛۱۲۶ام ــراد معاص اف

  ▼امروز، امشب، امسال، اآلن ؛معاصرين

ــفت] ــی [ص ــاری فعل ــروزی، ۳۵۰، ج ــر، ام ــود، معاص ــونی، موج ، کن

رایــج،  ؛حــاکم، غالــب، نافــذ، فراگیــر، درگــردش ؛حاضــر ؛۱۲۶متجــدد 

 ؛ساری، حی و حاضر، درجريـان ؛۶۱۰د روز، مرسوم شایع، متداول، ُم 

 ، امروزه، امروزين، امساله، امسالی، امشبه ۱۲۰متأخر 

 ؛، درزمان حال بـودن، بـودن، امـروزی بـودناکنون بودن [فعل]

 درزمان حال وجود داشتن ؛درجريان بودن، رایج بودن

، الساعه، بدون فوت وقت، امروز، اکنون، حـال، حـاال، اآلن [قید] 

روزهـا، امـروزه، امـروزه روز، امروزهـا، این ؛اینک، اآلنـه، همـین اآلن

ــن اوقــات، ایــن دوره ــروز [و]فــردا، ای ــهام امشــب، امشــبه،  ؛وزمان

دهــه، جــاری، ایــن مــاه، امســال، امســالی، این هفتــه، درهفتــۀاین

ــرن، درقرناین ــر، درقرنق ــدهحاض ــن س ــونی، ای ــل ؛کن اآلن  ؛بالفع

  ؛است که...
ً
  ۱۵۵رآینده ، د۱۲۴بعدا

ــاکنون ــهت ــا این، تاب ــال، ت ــع، الیحال، تاح ــال (الیموق ــال)، الح ح

  ؛تاامروز
ً
  ۱۲۵قبال

⍃  ۱۲۶، تازگی ۱۱۶لحظه  

 

 زمان دیگر 122

 ، وقت بهتر زمان دیگر [اسم]

آنتیــک، دیــرين، قــدیمی،  ؛۱۲۴، آتــی آینــده ؛غیرمعاصــر [صــفت]

 ۱۲۵گذشته 

 درزمان غیرحال [قید]
ً
 ، درآتی۱۲۵، قبال

ً
، غیر ازحاال، حاال ۱۲۴ه، بعدا

 وقتی، روزگاری، روزی روزگاری، زمانی، فردا نه، اکنون خیر، یک

⍃  ۱۲۵، گذشته ۱۲۴، آینده ۱۱۸خارج اززمان خود  

 

 همزمانی 123

 ؛، معاصـــر بـــودن۸۹، همزيســـتی، همراهـــی همزمـــانی [اســـم]

 تداخل 

ها، ها، بچـــــهوســـــالسنها، هم، همکالســـــیمعاصـــــرين

 یاران دبستانی  ؛اهمحلبچه

عصـر، هماهنـگ معاصـر، هم ، مقارن، مصادف،همزمان [صفت]

  ۱۲۰ ، متأخر۲۴۵متقارن  ؛۸۹، همراه ۷۱۰

 ؛، کوک کردن، تنظیم کردن، میـزان کـردنهمزمان کردن [فعل]

 همزمان بودن (شدن)، تداخل داشتن، دريک زمان قرار داشتن 

  ۸۹يک زمان، با ، باهم، همزمان، درآِن واحد، درصدایک [قید]

⍃  ورود ۱۱۷ســنجی ، زمان۸۹، همراهــی ۶۲، تنظــیم ۲۴ســازگاری ،

۲۹۵  

 

 آینده 124

وضـعیت آتـی،  ؛، آتیه، بعد، سرانجام، فرجام، عاقبـتآینده [اسم]

بخت، اقبال، اختـر،  ؛۵۹۶، تقدیر ۱۵۵آتی  دورنما، سرنوشت، وقایع

ــمت، ــش، قس ــاق  بخ ــت، اتف ــالع، آخروعاقب ــدر، ط ــیب، مق  ،۶۱۸نص

، جبــر ۴۶۹، امکــان ۴۷۱، احتمــال ۱۵۹شــانس  ،۶۱۵ســعادت، ِخیــر 

ــان  ؛۵۹۶ ــر، پای ــار به ؛۶۹ســرانجام، آخ ــتن، انتظ ــده نگريس  ،۵۰۷آین

سازی، سازندگی، آفرينش، تولیـد آینده ؛۵۱۱بینی پیش ،۸۵۲امید 

آخـرت، قیامـت، روز قیامـت، آخرالزمـان،  ؛شب آبسـتن حـوادث ؛۱۶۴

 ◄، [معاد ۹۷۱یز، بعث، اخری، بهشت ُعقبا، ُعقبی، رستاخیز، رستخ
 ؛مدینـۀ فاضـله ؛زندگی پس ازمرگ ؛۵۹۶]، تقدیر ۹۷۳اصول دین 

  ◄فردا، ماه بعد، سال بعـد، فـرداروزی امشب، فردا، پس
ً
 ؛▼بعـدا

  ۱۲۰تعاقب، توالی، تأخر  ؛آیندگان

ــفت] ــی [ص ت ــهآ ــدی، آتی ــده، بع ــره،  ؛، آین ــه، منتظ ــق برنام ــرر، طب مق

ــــود  ــــی۷۶۴موع ــــدر، ازپ ــــده ش تعیین، مق ــــری  ،۶۰۸ش  ؛۵۹۶جب

ـــب ـــوع) قري ـــرف (وق ـــالی،  ؛۱۵۵الوقوع، درراه، درش ـــک، احتم نزدی

آبســـتن،  ؛۵۰۷، مـــورد انتظـــار ۴۷۱، محتمـــل ۴۶۹بــالقوه، ممکـــن 

ــد آینده ؛آجــل، مســتقبل ؛۵۱۱کننــده بینیپیش
ّ
ســاز، ســازنده، ُمَول

، پشـتی ۱۲۰، متـأخر ۱۵۴متعاقـب  ،۶۵پسـین، بعـدی  ؛اخـروی ؛۱۶۴

۲۳۸  

ــل][ف وقوع پیوســتن، واقــع شــدن، اتفــاق ، بــه۱ ، شــدنآمــدن ع

 اتفــاق افتــادن، درشــرف وقــوع  ؛۱۵۴افتــادن 
ً
معــوق بــودن، بعــدا

 ای بودنآبستن حادثه ؛۱۵۵بودن 

نگر بــودن، انتظــار ، جلــوتررا دیــدن، آینــدهآینــده نگريســتنبه

  ۵۱۱بینی کردن پیش ،۵۰۷داشتن 

  [قید]
ً
 ؛ازآنسـپس، آنگـاه، پـس، پـس، ۱۵۵، درآتیـه، درآینـده بعدا

، عن
ً
زودی، امــــروز [و]فــــردا، قريــــب، تاچنــــدی دیگــــر، بــــهقريبــــا

ــرداروزیهمین ــا، ف   ؛روزه
ً
ــاالخره، نهایتــا ــت، ب ــرانجام، عاقب  ؛۶۹س



فـردا، هفتـۀ آینـده، شـنبۀ آینـده، ...، مـاه بعـد، امشب، فـردا، پس

 سال بعد

 بعد، آنگاه بعد، ازاینجا به، منپسازاین

⍃  تی ۱۵۴، رویداد ۱۲۲، زمان دیگر ۱۲۰ خر، تأ۱۰۸زمان ، ۱۵۵، وقایع آ

  ۵۰۷انتظار 
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، ماضی، زمـان گذشـته، قـدیم، سـابق، قبـل، زمـان گذشته [اسـم]

 ؛دوران گذشته، ایام (عهد) گذشته، زمانهـای قـدیم، تـاريخ ؛پیش

ولـی  ◄اسالف، گذشتگان، پیشینیان، اجداد  ؛بازنگری ؛عهد بوق

۱۶۹  

دورۀ ژوراســــیک، دورانهــــای  ؛ماقبــــل تــــاريخ ،زمـــان باســــتان

عصر فراعنـه، یونـان  ؛عصر حجر ؛۳۵۹شناسی شناسی، زمینزمین

دوران مادهـــا، سلســـلۀ هخامنشـــی،  ؛باســـتان، قـــرون وســـطا

سـفر  ؛اشکانیان، پارتهـا، ساسـانیان، پـیش ازاسـالم، بعـد ازاسـالم

 پیدایش، پیدایش کائنات 

ــیل ــنگوارهفس ــه ؛، س ــخراب ــتانی، آث ــراث های باس ــتانی، می ار باس

 فرهنگی 

 شناسی، دیرينشناسیباستان

 شناس ، دیرينشناسباستان

شـــده، شـــده، تمامیافتـــه، ســـپری، سپری، پایانگذشـــته [صــفت]

شـده، پایـانی انتهارسیده، مختومه، ختمیافته، منقضی، بهخاتمه

اولیـه، ابتـدایی،  ؛، دیـرين، ماضـی، تـاريخی۱۲۷قدیم، قـدیمی  ؛۶۹

 ▼قبلی ◄پیشین  ؛دوی، اقدمباستانی، ب

، ســابق، پیشــین، پــیش، قبــل، اســبق، ماضــی، درزمــان قبلــی

الذکر، نــامبرده، مقــدم درترتیــب، ســابق ؛، آخــری۱۲۶اخیــر  ؛گذشــته

، مقـدم درمکـان ۱۱۹ماقبـل  ◄مقدم درزمان  ،۶۴مقدم  ◄مذکور 

 همیشگی  ؛۲۳۷جلویی  ◄

گذشــته، شــامل ، نــاظر برگذشــته، مربــوط بهماســبقعطــف به

 ذشتهگ

شده بودن، ، گذشتن، گذشته بودن، طیسپری بودن [فعل] 

 اش گذشته بودندوران خودرا تمام کردن، زمانه

 ، بازنگری کردن، برگذشته مرور کردن قبل نگريستنبه

  [قید] 
ً
 ، درگذشـته، سـابققـبال

ً
دیـروز، دیشـب،  ؛۱۱۹براین، سـابقا

ســـال، گذشـــته، پیرارســـال، درسالپريـــروز، پريشـــب، پارســـال، دی

پريشــب، هفتـــۀ قبـــل پريـــروز، پسپیرارســـال، پسپیارســال، پس

 درآستانۀ  ؛از، پیش از، مقدم برقبل ؛۱۲۱حال، تاکنون تابه ؛(پیش)

⍃  ۱۱۹ ، تقدم۱۱۱، زمان نامعین ۱۱۰، دوره ۸۴، عدم تطبیق ۶۶سرآغاز ،

  ۱۲۷کهنگی 
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ت، تروتـــازگی، طـــراو ؛، نـــوی، نـــویی، جدیـــد بـــودنتـــازگی [اســـم]

 ؛۷۰۷نفس، قـــوای کمکـــی قـــوای تـــازه ؛۱۷۴سرســـبزی، شـــادابی 

، ۳۶۰دنیا آمـده نورسیده، نـوزاد، بـه ؛۵۳۸کار، مبتدی، نوآموز تازه

ـــازه ـــدالورود، ت ـــیده، جدی ـــازی، تازه ؛۲۹۷وارد تـــازه رس ـــازی، نوس س

احســن، پیشــرفت، بهبــود تبــدیل به ،۶۵۶مدرنیزاســیون، بازســازی 

 ؛بکـارت، عصـمت ؛یـوۀ نـوبر، نوبرانـهچیزهای تازه، بـدایع، م ؛ ۶۵۴

طلوع، صـبح  ؛زمان نزدیک، زمان اخیر (حاضر)، تازگیها، قرن معاصر

۱۲۸  

 ؛۲۱، مدرنیتــه، نــوآوری ۹۷۷زدگــی، بـدعت ، مدرنیســم، غربتجـدد

 ] ۱۴۹انقالب  ◄[نوزایی، رنسانس، 

ــــدد ــــیکمتج ــــدد، ش ــــربپوش، فرنگ، آدم متج ــــه، غ زده، رفت

 ▼مدرن ؛مستفرنگ

، نوکیسـه، نـوُوريش، نوآمـده، نوخاسـته، ران رسیدهدوبهتازه

 نودولت

کبند، نو [صفت]  ر، تروتازه، جدید، نوین، بکر، کارنکرده، آ
َ
، تازه، ت

، بــاطراوت، ۱۷۴نــوبر، آبــدار، ســرحال، شــاداب  ؛صــفر، دســت اول

جدیدالتأسیس، نوپا، نوظهـور،  ؛۱۲۰متأخر  ؛▼بدیع، مدرن ؛سرسبز

روییـده، نورسـته، تازه ؛▼نوسـاز، اخیـر سـاز،نورسیده، نوبنیـاد، تازه

 نورس، نوبهار، نودمیده، نوشکفته 

، جدیــد، مــدرنیزه، امــروزی، نــوین، پیشــرفته، بهبــود یافتــه مــدرن

ـــا ؛۶۵۴ ـــور، نوپ ـــدد ؛نوظه ـــوگرا، غرب▲متج ـــرا[ی]، ن ـــر ؛گ  ؛معاص

 ۲۱نوپرداز، نوگرا، نوآور 

 ؛۱۱۹، ماقبـــل ۱۲۰ترين، جدیـــدترين، متـــأخر ، آخـــرين، تـــازهاخیـــر

  ۶۴مقدم  ◄الذکر، مذکور سابق

ــل]  ــو [فع ــردن ن ــو ک ــی ن ــاختن، طرح ــو س ــردن، ازن ــازی ک ، نوس

ــردن  ــالب ک ــداختن، انق ــردن ؛۱۴۹دران ــازه ک ــردن، ت ــد ک ــده  ؛تجدی زن

  ۳۶۰کردن 

  [قیـد]
ً
تازگی، تازگی، تازگیها، تـازه، آخرهـا، اواخـر، آخرسـری، ، بهاخیرا

 آخری
ً
  ۱۲۱ه، امسال، اآلن هفتبار، اینسفر، ایناین ؛ها، جدیدا

⍃  ۱۲۸تابسـتان  -بهـار  -، صبح ۱۲۱، زمان حال ۶۸، آغاز ۱۵تفاوت ،

  ۱۲۷، کهنگی ۸۴۸، ُمد ۱۳۰جوانی 
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زمـان دور، عهـد باسـتان، گذشــته  ؛، قـدمت، پیـریکهنگـی [اسـم]

 انقضا  ؛۱۲۵

ــه ــهکهن ــیای) عتیق ــه، (اش ــز کهن ــه، چی ــیء کهن ــاکی، ▼، ش ، زيرخ

شناسـی باستان ؛ث فرهنگـی، آثـار باسـتانیمیـرا ؛آنتیک، فسـیل

۱۲۵  

ـرمسنت
ُ

افسـانه،  ؛، رسـوم، آداب، آداب و رسـوم، عـرف، هنجـار، ن

  ۸۴۸تعارف  ؛شاهنامه



، کهنــــــه، بیــــــات، باســــــتان، اقــــــدم، قــــــدیمی [صــــــفت] 

منسـوخ، مهجـور، نامتعـارف  ؛گذشته، تاريخ منقضـیمصرفتاريخ

ــوده  ؛۶۱۱ ــیده، فرس ــده، پالس ــدرس، ژن ــتهل ،۶۵۵من ــاب، مس ک، ناب

، ۳۶۱مــــــرده  ؛▼عتیقــــــه ،۶۷۴نشــــــده استفاده ،۶۷۴برکنــــــار 

  ▼رایج، متداول، سنتی ؛▼تاريخی، باستانی ؛۵۰۶شده فراموش

 جاهالنه  ؛، کهن، ابتدایی، دیرينهبدوی

ـــنتی ـــیس ـــدادی، عرف ـــاء واج ـــوم  ؛، آب ـــج، مرس ـــداول، رای  ؛۶۱۰مت

 جاافتاده  ؛۸۵۸کار، محتاط محافظه

  ▼باستانی، آنتیک، تاريخی، عتیقه

  ۵۰۶شده ، فراموش۷۷۹متروک  ؛شده، تاريخی، فسیلباستانی

بـودن، برافتـادن، ازُمـد افتـادن،  ، قـدیمیکهنه بودن [فعل] 

  ۶۷۴ترک استفاده کردن  ؛کهنه شدن

⍃  ۱۴۴، ثبات ۱۳۱، پیری ۱۲۵، گذشته ۱۱۸خارج اززمان خود  

 

 صبح . بهار . تابستان 128

گاه، سحر، فلق، سـحرگاه، بامـدادان، ، طلوع، بامداد، پصبح [اسم]

ــاب ــلآفت ــت، بینازظهر، علینزده، قب ــوع، اول وق ــوعینالطل  ؛الطل

طلــوع آفتــاب، دمــادم صــبح، وقــت  ؛شــفق ؛دمدم، صــبحســپیده

 چاشت، ضحی ؛، بوق سگ۴۱۹ومیش خوان، گرگخروس ؛سحر

 ، نیمروز، نهار، لنگ ظهر، آفتاب پهن، ساعت دوازده، هجیرظهر

نـوروز، سـال نـو، اعتـدال  ؛ار، آبسـال، بهـاران، نوبهـاران، نوبهـبهار

 موسم گل ؛بهاری، ربیع

 ، صیف، چلۀ تابستان، اوج گرما تابستان

نودمیـده، تـازه  ؛، صـبحانه، صـبحگاهی، بامـدادیسحری [صفت]

 کردهبرآمده، طلوع

 ، نوروزی، بهارهبهاری

 ، سوزان، صیفی تابستانی

 طلوع کردن، دمیدن  ،آفتاب زدنافعال تغییر روز:  [فعل]

⍃  ۴۱۷، روشنی ۳۷۹، گرما ۱۳۰، جوانی ۱۲۶تازگی  

 

 عصر . پاییز . زمستان 129

آفتـاب  ؛، بعدازظهر، مغرب، ِعشا، شب، شام، لیل، لیلـهعصر [اسم]

نک، آفتاب
ُ
گـاه، آخـر گاه، غروبزردی، عصرگاه، عصرگاهان، پسینت

اريکی تاريکی شـب، تـ ؛۴۱۹ومیش غروب، تنگ غروب، گرگ ؛وقت

 القدرهلیل ؛شبگرد، شبرو ؛عصرانه، سواره، شبانه ؛۴۱۸

، نصفه شب، آخر شب، اواسط شـب، پایـان روز، سـاعت شبنیمه

 بوق سگ  ؛بیست و چهار

مهرگــان،  ؛وقــت خــرمن ؛ريــز، خريــفريــزان، برگ، خــزان، برگپــاییز

 جشن مهرگان

ــوکت خــار۳۸۰، یخبنــدان زمســتان ــتانی،  ؛، ش ــدا، انقــالب زمس یل

 چله، چلۀ بزرگ، چلۀ کوچک ؛۷۰زمستانی، وسط  تحویل

 ، عصرگاهی، عصری، شبانه عصرانه [صفت]

 ، خريفی پاییزی

  ۳۸۰، برفی، سرد زمستانی

⍃  ۴۱۸، تاريکی ۳۸۰سرما  

 

 # ۱۳۰جوانی  130

جـوانی، شـباب، دوران بلـوغ، عنفـوان جـوانی،  ، بهارجوانی [اسـم]

ــــتان ــــه، دوران دبیرس ــــو ؛دوران مدرس ــــوان، ج ــــل ج  ؛۱۳۲ان نس

  ۶۹۵ تجربگی، عدم مهارتبی

، خامی، ۳۳، طفولیت، کودکی، خردسالی، صغر، کوچکی بچگی

 ؛۶۸نوباوگی، آغاز  ؛۳۵صغر، کهتری  ؛۱۲۶تروتازگی، طراوت، تازگی 

 ۱۲۶نورسیده، تازگی  ؛کودکستان، مهدکودک ؛گهواره، ننو

نابـالغ،  ؛]۱۳۲جـوان  ◄، نوجوان، برنا [حالـت اسـمی جوان [صفت]

صـفت، صغیر، کودک، بچـه، بچه ؛پادسال، نونهال، نوباوه، تازهخر

تجربــه، ناشــی بی ؛شــیرخواره ؛۱۳۲کودکانــه، بچگانــه  ؛بــازيگوش

نوخاسته، نونهـال، نوبـالغ، نـوخط،  ؛سازآینده ؛یتیم ؛مخنث ؛۶۹۵

نــوزاد، نوســال،  ؛شــده، بــالغ، آدم بــزرگنــورس، نورســته، تــازه بالغ

 ۱۷۴ شاداب ؛وسالسنکم

⍃ ۱۳۲، جوان [حالت اسمی] ۱۲۸تابستان  -بهار  -، صبح ۱۲۶زگی تا  

 

 پیری . عمر 131

گذشـت  ؛سن گذاشتنپا به ؛▼، سن، سنوات عمر، پیریعمر [اسم]

  ۱۱۱عمر، گذر زمان 

فرد میانسال، آدم  ؛یائسگی ؛، میانسالی، بزرگسالیسالیمیانه

 سالسن، پابهبزرگ، پابه

 ؛دگی، ســـالمندی، بزرگـــی، کهولـــت، کهنســـالی، ســـالخورپیـــری

 سن کمال  ؛آخرخط ؛سرپیری، روزگار پیری، دورۀ پیری، پیرانه سر

 ۱۳۳شخص پیر  ؛سفید، کدخدا، کاهن، ريشموسفید

ـــفت] ـــر [ص ـــالخورده، پی ـــال، س ـــوت، بزرگس ـــالمند، فرت ـــن، س ، مس

، ۱۳۳شـخص پیـر  ◄زن) مرد، کاملهکهنسال [حالت اسمی (کامل

وسـرِد زمانـه یـده، کـارآزموده، گرمارشد، سنی، جهاند ؛]۱۳۳پیرزن 

ـــاهر  ـــده، م ـــن ؛۶۹۴دی ـــر، مس ـــن ؛ترپیرت ـــتانی  ؛ترينمس  ؛۱۲۷باس

پیروپاتـــال، نحیـــف،  ؛۱۲۷قـــدیمی  ◄پالســـیده، فرســـوده، کهنـــه 

  ۴۶۱سال، جاافتاده، باتجربه، مجرب میان ؛ازکارافتاده

 سن گذاشتن، عمر طوالنی داشتن ، پا بهپیر شدن [فعل]

⍃  ۱۳۳، شخص پیر ۱۳۴، بلوغ ۱۲۷، کهنگی ۱۱۱زمان نامعین  

 

 جوان 132

، گیـاه ▼، شخص جوان، انسـان جـوان، حیـوان جـوانجوان [اسم]

، بچه، طفل، کودک، خردسال، نوزاد، نورسیده، مولـود، ▼نورسته

نــی، فســقلی، مامــانی، عروســک، گــل پســر، نوبــاوه، کوچولــو، نی



پسـربچه،  عزيز، دردانه، ملوس، پدرسوخته، ولِد چموش، نوجوان،

بار،  ؛مخنث، یتیم ؛ایجر، پسرک، دخترخانم، دوشیزهدختربچه، تین

اطفـال، کودکـان،  ؛سـازآینده ؛۱۶۷زایمـان  ◄جنین، جفـت، نطفـه 

نوجـوان، نونهـال، نوبـالغ، نـوخط، نوخاسـته،  ؛ها، خردسـاالنبچه

 ]۱۳۰جوان  ◄شده [حالت صفتی نورس، نورسته، تازه بالغ

خـر، گربه، گوسـاله، کرهجوجه، زاد، بچه، کره، توله، حیوان جوان

 بره 

 ۳۶۶، نهال، جوانه، نشاء، گیاه گیاه نورسته

صـغیر، جـوان  ؛نـازدار ؛، کودکانه، دخترانه، پسرانهبچگانه [صفت]

رد  ؛۱۲۶تازه/نو  ؛۱۳۰
ُ

  ۳۳، کوچک ۱۹۶ظريف، خ

⍃  ۳۶۶، گیاهان ۳۶۵، حیوانات ۱۷۰، اعقاب ۱۳۰، جوانی ۱۰۴تعدد ،

  ۳۷۳نث ، مؤ۳۷۲مذکر 

 

 پیر 133

 ؛ســرپیرانه ؛زوج پیــر ؛، پیــر، بزرگســال، ســالمندشــخص پیــر [اســم]

مرشــد، قطــب، پیــر خرابــات، پیــر مغــان، کــاهن، پیــر دیــر، مــراد، 

شــخص  ،۵۰۰شــیخ، دانــای قــوم، عـالم، حکــیم، دانــا  ؛پیرطريقـت

بزرگـــان قبیلـــه،  ؛ســـرباز، ســـرباز قـــدیمیکهنه ؛۶۹۶کارشـــناس 

 ؛یوخ، کدخـــدایان، زعمـــای قـــومســـفیدان قـــوم، پیـــران، شـــريش

ــدان ــزرگ خان ــته، ب ــدربزرگ، بازنشس ــابزرگ،  ؛پ ــا، باب ــدر، باب ــرد، پ پیرم

 ؛آفتـاب لـِب بـام ؛۵۰۱فسیل، سـفیه، آدم خنـگ  ؛آتا ؛آقابزرگ، آقا

 ] ۱۳۱پیر  ◄[حالت صفتی  ؛مردکامل ؛ساالن، سالمنداناکابر، بزرگ

 زن کامله ؛عجوزه ؛زن، مادربزرگ، بیوهپیرزن

⍃ ۱۳۱، پیری ۵۰۰، دانا ۳۷۳، مؤنث ۳۷۲، مذکر ۱۶۹یت وال  

 

 بلوغ 134

ــم] ــوغ [اس ــربل ــد، کب ــیدگی، رش ــانونی، رس ــن ق ــق رأی ، س ــن، ح  ؛س

 ؛سـن تکلیـف ؛۷۱۸اقـدامات جنگـی  ◄مشمولیت نظـام وظیفـه 

 جشن تکلیف 

، ۳۷۲رجل، مـرد  ؛، کبیر، رشید، بزرگ، بزرگسال، آدم بزرگفرد بالغ

  ۳۷۳خانم، زن 

پخته، کامل، رشدیافته، رشـد کـرده، شـکوفا، رسـیده  ،بالغ [صفت]

ــرایط ازدواج به ؛۶۶۹ ــد ش ــف، واج ــیده، مکل ــانونی رس ــن ق  ؛۸۹۴س

ر 
َ

بـزرگ، بالغـه، آدم ؛۱۳۰، جـوان ۳۷۳، مادرانه، زنانه ۳۷۲مردانه، ن

 مشمول  ؛بالغتازه ؛اهل

حد بلـوغ رسـیدن، آمـدن، رشـد کـردن، بـزرگ ، بهبالغ شدن [فعـل]

  ۵۰۲عاقل شدن  ؛رکاندن، ريش درآوردنشدن، استخوان ت

⍃  ۱۳۱پیری  

 

 تعجیل 135

، زود بودن، سحرخیزی، شتابزدگی، شـتاب، سـرعت تعجیل [اسم]

ـــه ۲۷۷ ـــیمگی، عجل ـــت  ،۶۸۰، سراس ـــدی،  ؛۶۷۸فعالی ـــريع، تن تس

ســــبقت،  ؛ای بــــودنبالفاصــــلگی، بالدرنگــــی، فوريــــت، لحظــــه

 تبادر ؛▼دستیپیش

حاضـــــر شـــــدن، موقع بـــــودن، ســـــروقت ، بـــــهقـــــولیخوش

 ۷۳۹ پیمانی، وفاداریخوش ؛۱۳۷سرموقع  ◄شناسی وقت

ــتیپیش ، آینــده  ۶۶۹، تقــدم، ســبقت، جلــو زدن، آمــادگی دس

بار زودرسی، پیشرسی، زود بارآمـدن، زود بـه ؛شبیخون ؛۵۱۰نگری 

قدمی، اقدام اولیـه، پیش ؛جوییسبقت ؛۶۴پیشی، تقدم  ؛آمدن

  ۶۷۱مبادرت 

ــفت] ــرموقع، اول زود [ص ــبح ، س ــت، ص ــحرخیز ؛۱۲۸وق ــتاز،  ؛س پیش

 ؛۶۶مقــدماتی  ،۶۸اولــین، نخســتین  ،۶۴، مقــدم ۲۸۳پیشــاهنگ 

ــرس ــگ  ؛زودرس، پیش ــله، بالدرن ــتابنده، بالفاص ــد، ش ــی،  ؛۱۱۶تن آن

زده، شــتابان، شــتاب ؛۲۷۷َجلــد، چابــک، ســريع  ؛۱۱۴کوتــاه [زمــان] 

 ؛مســـتعجل ؛۱۹۱بـــدوی، بـــومی  ؛۱۱۴زودگـــذر، فـــانی  ؛۶۸۰عجـــول 

 تر، اسرع ندتر، سريعزودتر، ت

کردن کردن، عجلـه، شـتابیدن، شـتافتن، شـتابزود بودن [فعل]

بــه موقــع آمــدن، ســروقت حاضــر شــدن، زود رســیدن، جلــوتر  ؛۶۸۰

تســريع کــردن،  ؛۵۲۷دســتی کــردن، شــبیخون زدن پیش ؛رســیدن

ــرزدن ؛راه انــداختن
ُ

 آمــاده بــودن، آتــش ندیــده گ
ً
ســبقت  ؛قــبال

 ۲۷۷گرفتن، جلوزدن 

، تند، بهودز [قید]
ً
الحال، فی ؛۲۷۷شتاب، سريع سرعت، به، سريعا

، بی
ً
 فورا

ً
 الطلوعین الطلوع، بینعلی ؛۱۱۶، بالدرنگ ۱۱۶معطلی، آنا

⍃ موقـع ، بی۱۳۷، سرموقع ۱۱۸، خارج اززمان خود ۱۱۷سنجی زمان

 ۶۸۰، عجله ۱۹۱، مقیم ۱۳۸

 

 تأخیر 136

ــم] ــأخیر [اس ــودنت ــر ب ــرد، دی ــی، دیرک ــأنی، معطل ــد  ؛، ت ، ۴۷۴تردی

ــاط  ــق، وقت ؛۸۵۸احتی ــهتعوی ــاخیری، ب ــک ت ــی، تاکتی ش
ُ

تعویق ک

ــــان به ــــت خريــــدن، زم ــــتن، انــــداختن، وق دســــت آوردن، بازداش

ــکنی، اشکال ــت کارش ــرض، ممانع ــع، تع ــدگی، من ــی، بازدارن تراش

ندی، سستی، طمأنینه، آهستگی  ؛۷۰۲
ُ

تعلیق، استمهال،  ؛۲۷۸ک

 ؛۶۷۹عـدم فعالیـت مهلت قانونی خواسـتن، مسـکوت گذاشـتن، 

ـــل ـــره، تعل ـــت، طف ـــع الوق ـــل  ؛دف ـــایش، تطوی ـــد، فرس  ؛۱۱۳تمدی

ــرج ــایش، ف ــادگی  ؛گش ــدان آم ــبر به ؛۶۷۰فق ــنش، ص ــورت واک ص

تـنفس  ؛ماندگیافتادگی، عقبعقب ؛۶۷روی، پیامد دنباله ،۸۲۳

ــگ  ــس، درن ــش ب ــث، آت ــه]، مک ــت تلف ؛۱۴۵[جلس ــدهوق ــرد  ؛ش ف

]، دیربرخیـز، ۲۷۸ستگی آه ◄[شتاب، تأخیرکننده، کندرو، فرد بی

 ۶۷۹ لش، شخص تنبل



تأخیرافتاده، معــوق، بــه ؛، گذشــته، کــار ازکــار گذشــتهدیــر [صــفت]

 ؛۱۴۵شده معلق، بالتکلیف، پادرهوا، مسکوت، متوقف، متوقف

دیرآینده، کند، سسـت، کنـدرو،  ؛۱۳۸هنگام گاه، نابهبدموقع، بی

 غیــــر فعــــال، ؛۸۵۸محتــــاط  ؛۲۷۸بطئــــی، باطمأنینــــه، آهســــته 

مانــــــده، تعویق اندازنــــــده، عقببــــــه ؛۶۷۹حرکــــــت، بیکــــــار بی

 ۸۲۳ معطل، صبور ؛۶۷۹افتاده، لش، شل و ول، تنبل عقب

دیـر آمـدن، تـاخیر داشـتن،  ؛، کـار ازکـار گذشـتندیر بـودن [فعل]

دیــر  ؛دســت کــردن، جــا مانــدنتــاخیر کــردن، دیــر کــردن، دســت به

ن، فـس فـس خرج دادن، استخاره کردن، درنگ کردکردن، تأنی به

تعویق ولــک کــردن، بــهپــا کــردن، لکپــا آنکــردن، لفــت دادن، این

، فرصـت ۲۷۸زيادی ماندن، طول دادن، آهسته رفتن  ؛▼انداختن

ـــت دادن  ـــوز  ؛۱۳۸را از دس ـــوخت و س ـــی س ـــتن ول ـــر و زود داش دی

بدموقع بودن،  ؛تا دیر وقت بیدار بودن، شمع سوزاندن ؛نداشتن

  ۱۳۸کردن گاه بودن، بدموقع کاری را بی

، شکیبا بودن، منتظر ماندن، انتظار کشـیدن، منتظـر صبر کردن

منتظـر  ؛راه بودن، نگران بودنچشم به ؛۵۰۷شدن، منتظر بودن 

صــبور  ؛فرصــت بــودن، گــوش خوابانــدن، ایســتادن، درنــگ کــردن

 ؛۶۰۱عـزم بـودن بی ،۶۷۷عمـل نکـردن  ؛۸۲۳آرام مانـدن  ◄بودن 

 تحمل کردن، طاقت آوردن 

مسـکوت  ؛خدمت بودن، در انتظار بودن، آماده بهدنمعلق بو

 ماندن، به حال تعلیق درآمدن

تأخیر انــداختن، وقــت ، عقــب انــداختن، بــهتعویق انــداختنبــه

ممانعت ایجاد کردن، راه را مسدود کردن، ایجاد  ؛مجلس را گرفتن

مانع کردن، سـد راه شـدن، کارشـکنی کـردن، امـروز و فـردا کـردن، 

مسـکوت  ؛پاگیر شـدن ،۶۱۴ن، عذر و بهانه آوردن عذر و بهانه کرد

دسـت گذاشتن، معطل کردن، تعلل کردن، طفره رفتن، دسـت به

 ◄فس کردن، دیـر کـردن کردن، بازی درآوردن، تنبلی کردن، فس
  ▲دیر بودن

آرامی، یواشــکی، آهســته و کنــدی، بــه، آهســته، بهباتــأخیر [قیــد]

  ؛پیوسته
ً
 ؛از مرگ سـهرابارو پسنوشد ؛۶۹درآخرين لحظه، نهایتا

  ۱۳۸هنگام وقت، نابهبی

 ! منتظر باش! باش! کن صبر [شبه جمله]

⍃ ۲۷۸، آهستگی ۱۳۸موقع بی  
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میمنـت، مبـارکی، سـاعت  ؛، سـر بزنگـاه، درموعـدسـرموقع [اسم]

ـــــعد ـــــی، خوشوقت ؛س ـــــولی شناس ـــــازيون ؛۱۳۵ق ـــــزوم  ؛اک ل

  ۶۳۸شناسی، اولویت، اهمیت وقت

 ◄[زمان انجام کـاری، موعـد،  ؛۶۸۱مجال  ان، میدان،، امکفرصت
، ، اوان، ۱۱۶، وقـت، َدم، ُبرهـه، لحظـه  ۸]، هنگام، موقـع ۱۴۱نوبت 

 ◄وضعیت مناسـب، گشـایش، فـرج  ؛، قران۲۴مناسبت  ؛۱۱۰زمانه 

 ۷۳۰خوشبختی 

، گیر، تنگنا، نقطۀ عطـف، برهـۀ حسـاس، بحبوحـه، لحظـۀ بحران

 ؛۷۰۰، مخمصـه ۱۵۴واقعـه  ◄ فاجعـه ؛۶۳۸بحرانی، مطلب مهـم 

روز  ؛جنجـال ؛آخرخط رسیدن، آخرين تیِر تـرکش، تـاآخرين نفـسبه

  ۷۳۰پیروز 

 ▲سرموقع ◄شناسی وقت

 ؛روزوعــده، بــه وقــت، سـر هنگام، سـرجا، بــه، بـهموقعبــه [صـفت]

قـــــول، شـــــناس، دقیـــــق [درانجـــــام دادن وعـــــده]، خوشوقت

 ،۵۱۱میمـــون  موقـــع، مبـــارک،خوش ؛اســـتطرادا ً ؛۶۴۲باسیاســـت 

  ۷۳۰سعید 

  ۶۴۲اورژانس، اضطراری، مقتضی  ،۶۳۸، حیاتی، مهم فوری

  ۷۳۰سعید  ◄موقع سعید / خوش

  ▲موقعبه ◄شناس وقت

موقع ، اسـتفاده بـردن، کـاری را بـهموقع عمل کـردنبه [فعـل]

عمل کردن، ازوقت حداکثر استفاده را  رساندن، سربزنگاهانجامبه

به موقـع بـودن، سـروقت حاضـر شـدن،  قول بودن،کردن، خوش

، مبـــارک ۷۳۰شـــانس آوردن  ؛شـــناس بـــودن، زرنـــگ بـــودنوقت

  ۶۴۲مصلحت بودن  ؛۷۳۰بودن 

⍃  ۶۴۲، مصلحت ۱۵۴، رویداد ۱۳۵تعجیل  
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هنگامی، فقـــدان مناســـبت، عـــدم ، نابـــهمـــوقعیبی [اســـم]

  ۶۴۳مصلحت 

 ؛۱۳۶، تـــأخیر ۱۳۵تعجیـــل  ؛، نحوســـت، بدشـــگونیبـــدموقعی

  ۷۳۱ آدم بدشانس ؛بدشانسی ،۶۴۳سیاستی بی

موقـــع، مناســـبت، بیجـــا، بیگـــاه، بی، بیهنگامنابـــه [صـــفت]

زودرس، پیشـرس،  ؛۶۴۳نشده جا، نامناسب، توصیهوقت، نابهبی

ــع، زود  ــیش ازموق ــر  ؛۱۳۵پ ــأخیر، دی ــررس، بات ــه،  ؛۱۳۶دی غیرمترقب

ـــامطلوب  ـــره، ن ـــاعد  ،۸۸۸غیرمنتظ ـــامی۷۳۱نامس ـــوم، ن مون، ، ش

نشناس، وقت ؛مقدمهبی ؛آسمانی ؛۵۱۱بدیمن، بدشگون، نحس 

  ۶۴۳سیاست بدقول، بی

، بدشـــانس بـــودن، شـــانس را کـــردنبـــدموقع کـــاری [فعـــل]

  ۶۴۳سیاست بودن بی ؛نیاوردن

کار دیگری  ؛، مشغول بودن، گرفتار بودنقرار دیگری داشتن

 داشتن، اشغال بودن، دردسترس نبودن 

 بخِت خود لگد (پشت ِپا) زدن ، بهنفرصت را ازدست داد

، ۱۳۶، دیـر بـودن ۱۳۵گاه بـودن، زود بـودن ، بیبدموقع بودن

  ۶۴۳مصلحت نبودن 

⍃  ۶۴۳، عدم مصلحت ۱۳۶، تأخیر ۱۳۵تعجیل  
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، تـواتر، ۱۰۶، تعدد، تکرار [در عدد] تکرر در زمان، کثرت وقوع [اسم]

 ؛۱۴۱تـوالی، تنـاوب  ؛۷۱تمرار، تـداوم فراوانی، فرکانس، بسامد، اسـ

 عود 

، مکرر، متعـدد، متـواتر، فـراوان، زيـاد، بسـیار کثیرالوقوع [صـفت]

، متـداوم [در ترتیـب] ۱۴۶مداوم [در زمـان]  ؛۱۰۶تکراری، مکرر  ؛۱۰۴

 ؛۶۱۰پاافتـــاده، معمـــول، مرســـوم متـــداول، پیش ؛۱۴۱ادواری  ؛۷۱

  ؛همیشگی

، بـاب چیـزی بـاز شـدن، ۱۰۶ ، تکرار شـدنمکرر واقع شدن [فعل]

متداول شدن، برقـرار شـدن، بـاب شـدن، مرسـوم شـدن، معمـول 

بازگشتن، باز آمدن، عود کـردن، رجعـت کـردن، پیوسـته بـاز  ؛شدن

دوباره مطرح  ؛۱۴۶ادامه دادن  ؛تسخیر کردن ؛آمدن، مرجوع شدن

شدن، مکـرر بـه خـاطر آمـدن، مکـرر خطـور کـردن، ذهـن را اشـغال 

 خود مشغول کردنکردن، ذهن را به 

، خیلـی اوقـات، اکثـرا ً، بیشاغلـب [قید]
ً
 ؛تـر اوقـاتتـر، بیش، غالبـا

 دفعات، بهبارها، به
ً
، کرارا

ً
 کرات، مکررا

، شبانه روز، تمام همیشه
ً
، همواره، هماره، پیوسته، دائم، دائما

ـــدر ســـال ـــال ان ، مـــدام، س
ً
ـــتمرا ـــه ؛وقـــت، مس ـــرروزه، هم روزه، ه

غیرالنهایــه، آفتاب، الی، آفتــاب بــههرهفتــه، هرســال، درهــر زمــان

ــــــت، بیستتابی ــــــاعتهنهای ــــــع، علی ؛وچهارس ــــــدوام، الینقط ال

  ۱۱۵االبد، همچنان العمر، الیمادام ؛االتصالعلی

  ۱۴۰ندرت به ◄گاهی 

⍃  ۱۰۶، تکرار ۱۰۴تعدد  
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نـدگی، اتفـاقی ، گاه و بیگاهی، پراکندرت وقوع در زمـان، ندرت [اسم]

کمیابی، تنگی، کمبـود، کمـی،  ؛بودن، گاهگاه بودن، قلت وقوع

 فقدان، تنگنا  ؛۸۴موجود نادر، موجودات استثنایی  ؛۱۰۵قلت 

، ۸۴اســتثنایی، غیــر عــادی  ؛، نــامکرر، درفواصــل زيــادنــادر [صــفت]

نظیـر، العاده، طرفه، عـالی، آس، بیالعاده، خارقغیرمتداول، فوق

سـابقه، تکرارنشـدنی، ل، غیرمتعارف، ناآشـنا، بینامعمو ؛۱۰۵کم 

یگانه، غريب، شاذ، پراکنـده، کـم تـراکم،  ؛۸۶۴آور عجیب، شگفت

دیريــاب،  ،۶۳۶کمیــاب  ؛ادواری، نــوبتی ؛۷۲، گســیخته ۳۲۵رقیــق 

 معدوم  ؛گهگاه ؛۱۰۵اندک، نارسا، کم 

  ۱۰۵، کم اتفاق افتادن، کم بودن نادر بودن [فعل]

گاهی، گـاه و بیگـاه، درفواصـل زياد،گهگـاه،  ، کم،ندرتبه [قید]

، هرازگــاه 
ً
، نـدرتا

ً
گـاهی اوقـات، بعضـی اوقــات، هرازگـاهی، بعضـا

، ســــال بهبــــه ؛۱۴۲
ً
ســــال، طور اتفــــاقی، اینجاوآنجــــا، متناوبــــا

 زحمت سختی، بهبه ؛۱۴۱نوبت به ؛۱۴۱تناوب درمیان، بهیک

⍃  ۱۰۵قلت  
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ــم] ــودندوره [اس ــرار آن، ای ب ــوع و تک ــم دروق ــودن، نظ ــلی ب ، فص

ـــوالی  ـــم  ،۶۵ت ـــب، نظ ـــاوب ،۶۰ترتی ـــداوم ▼تن ـــداومت، ت ، ۱۴۶، م

، ۳۱۵، یکنــواختی، ثبــات، گــردش، چــرخش ۷۱پیوســتگی، اســتمرار 

 ۳۱۷سیر، گردش، نوسان 

ريتم، ضربان، تپش، زدن، نـبض،  ؛۳۱۷نوسان  ،۶۵، توالی تناوب

ـــگ، وز ـــرب آهن ـــرب، ض ـــعض ـــع، ترجی ـــد ترجی ـــاع، بن ـــاب،  ؛ن، ایق ت

ــاتور  لترن ــرونم، آ ــگ، مت ــدول، آون ــان، پان ــواختی،  ؛۳۱۷منارجنب یکن

ــی  ــری  ؛۱۶همگن ــله، س ــرار  ؛۷۱سلس ــرش  ؛۱۰۶تک ــیفت،  ؛۴۰۳غ ش

 حرکت موجی، جزرومد، جريان برق متناوب، فاز، هرتز ؛۱۱۰دوره 

، برگشــت مــنظم، دور، ســیر، ســیکل، مــدار، چرخــۀ زنــدگی، چرخــه

، ▼، انقالب، فصـل، چـرخش فصـول، نوبـت خـدمت، نوبـتتحویل

ــردش، دوره  ــۀ  ؛۱۱۰گ ــاری، برنام ــۀ ک ــین، برنام ــره، روت ــت روزم فعالی

َدَوران،  ؛قاعـــدۀ ماهانـــه ،۶۱۰عـــادت  ،۶۰درســـی هفتگـــی، نظـــم 

ـــادار  ـــت انحن ـــرخش ۳۱۴حرک ـــت ؛۳۱۵، چ ـــاس، نوب ـــیفت، پ ، ▼ش

ای اجـــز ؛پروســـه، فرآینـــد، گـــردش کـــار، امـــور ؛۱۱۰نوبتکـــاری، دوره 

پروســه: مرحلــه، فــاز، مرحلــۀ تغییــر، نقطــۀ عطــف، نقطــۀ بحرانــی، 

  ۱۴۷ گذار

 ؛ســال، صــده، هــزاره ؛، ســالروز، مــیالد، روز تولــد، وفــاتســالگرد

ــان،  ــادواره، یادم ــالگرد ازدواج، ی ــن تولــد، س ــالگرد، جش مراســم س

 سالگشت  ؛۸۳۷جشن 

، تعــداد وقــوع یــک رویــداد، بــار، نوبــه، دور، وعــده، دفعــه، نوبــت

زمان انجام کاری، زمان وعده: شیفت، پاس،  ؛۱۱۰به، سفر، دوره مرت

ــع  ــل، ۸موق ــم، فص ــفر، موس ــاد، س ــد، میع ــام، موع ــت، هنگ ، وق

، ۱۳۷فرصت  ؛۱۱۰، ، اوان، زمانه ۱۱۶، وهله، َدم، ُبرهه، لحظه ▲چرخه

 ◄وضعیت مناسب، گشایش، فرج  ؛۲۴قران، مناسبت  ،۶۸۱مجال 

 پستا، مرات  ؛۷۳۰خوشبختی 

ــــفت] ــــک، دواریا [ص ــــاوبی، ريتمی ــــاوب، تن ــــوبتی، متن ، دوری، ن

 افتان و خیزان  ؛۱۱۰ای ای، دورهچرخه

، روزانـــه، شـــبانه، هفتگـــی، دوهفتـــه یکبـــار، ماهانـــه، فصـــلی

 ماهیانه، ساالنه، سالیانه، دوساالنه

، تکــرار شــدن، هرفصــل تکــرار شــدن، متنــاوب بــودن [فعــل]

 ؛شت هم آمـدنیک درمیان قرار گرفتن، پ ؛۳۱۵گردیدن، چرخیدن 

تــاب خـــوردن،  ؛تپیــدن، ضــربان داشــتن، زدن [نـــبض]، کوبیــدن

 نوسان کردن، جنبیدن، لنگر خوردن

، بهتناوببه [قید]
ً
طور متنـاوب، ، درفواصل معین، مرتب، متناوبا

 روز درمیان یک درمیان، یک

ــیا ، نــوبتی، گهــی پشــت بــرزين و گــه زيــن بهنوبتبــه پشــت، آس

 بیر بیرنوبت، یکی یکی، اللهم به

⍃  ۳۱۷، نوسان ۱۱۰، دوره ۱۰۶، تکرار ۸۱قاعده  
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ترتیبـی، وخیز، پراکنـدگی، بی، افـتقـراریبی ؛هرازگاهی [اسم]

نامنظم بودن، گهگاهی بـودن، رقصـیدن، لرزيـدن،  ؛۶۱نظمی بی

 ؛پـــت کـــردنلـــرزان بـــودن، سوســـو زدن، بـــال زدن، َپرَپـــر زدن، پت

وخیز، جسـت ؛۱۷عدم انسجام، نـاهمگنی  ؛۶۱، آشفتگی اغتشاش

 ؛۷۲عـدم ثبـات، عـدم اسـتمرار، عـدم تـداوم  ؛۳۱۸تالطم  ،۶۱تشنج 

 ۶۰۴تلون مزاج  ؛۱۵۲تغییرپذیری 

ـــــفت] ـــــاه [ص گـــــدار، بیگـــــاه، بعضـــــی وقتهـــــا، گاه، گاههرازگ

ـــت، بهوبیوقت ـــدرت وق ـــه ؛۱۴۰ن ـــده، ب ـــده بري ـــامنظم، بري طور ن

وخیز، مثــل اســفند وخیز، ُپرَجســتکــان، ُپرافــتپراکنــده، نــاآرام، پرت

 ؛درمیـانجسته گريخته، یک ؛۱۴۰[واقعۀ] نامکرر، نادر  ؛روی آتش

 ؛۶۱نظم مغشوش، بـی ؛۳۱۸متشنج، متالطم  ؛۱۷متغیر، ناهمگن 

 انداز ُپردست ؛افتان و خیزان ؛۶۰۴متلون، دمدمی 

⍃  ۳۱۷، نوسان ۱۵۲تغییرپذیری  

 

 تغییر باب هفت:
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ــدیلتغییــر [اســم] ــذر، گــذار، تعــدیل، جــرح و تع  ؛، تحــول، تطــور، گ

 ؛۶۵۶، تعمیــر ۱۶۴فــراوری، تولیــد  ؛▼مســخ، دگردیســی، دگرگــونی

ــان  ــالب  ؛۳۱۷نوس ــل ۱۴۹انق ــل  ؛۳۱۶، تکام ــر متقاب ــویض، تغیی تع

نـوآوری  ،۶۵۴اصـالحات، بهبـود  ،۶۵۴تنظیم، اصالح، ترمیم  ؛۱۵۲

نوسازی، بازسـازی  ؛۴۶۸ظر اصالحی، مالحظات ن ،۵۸۶ویرایش  ؛۲۱

ــــازگی  ◄[ ۶۵۶ ــــی، زوال  ؛]۱۲۶ت ــــر منف ــــراف  ؛۶۵۵تغیی ، ۲۸۲انح

ــت ۱۸۸، انتقــال ۱۸۸تغییــر محــل، نقــل مکــان  ؛۲۸۶پســرفت  ، حرک

مرحلــه، فــاز، مرحلــۀ  ؛۱۴۱فرآینــد، پروســه، چرخــه  ؛۳۰۵، گــذر ۲۶۵

 ؛۵۱ يـهتخمیـر، ورآمـد، تجز ؛تغییر، گذار، نقطۀ عطف، نقطۀ بحرانی

تغییــر  ؛۱۵۲تغییرپـذیری  ؛]۴۱۰گـام [موســیقی]  ◄[مدوالسـیون، 

حقیقـــت غیر ◄تحريـــف  ؛]۱۵تفـــاوت  ◄[قبل، فـــرق نســـبت بـــه

 ۲۸۲انحراف  ◄تغییر مسیر یا جهت  ؛۵۴۳

 ؛۱۴۷چیزی دیگـــر، مســـخ، تبـــدیل ، مبـــدل کـــردن بـــهدگرگـــونی

شناســـی]، موتاســـیون، جهـــش [زيست ؛جـــایگزينی، تعـــویض

ـــی ـــخ، ؛دگردیس ـــد تناس ـــص، تجس ـــول، تقم ـــردن، حل ـــول ک  ؛حل

ــه ــکل، تجزي ــر ش ــورت، تغیی ــدیل ص ــتحاله، تب ــالب  ؛۵۱ اس  ؛۱۴۹انق

 جراحی پالستیک  ،۵۲۷تغییر چهره، گريم، نقاب 

، مخمـر، مایـۀ خمیـر، کاتـالیزور، کاتالیسـت، آنـزيمتغییردهنده: 

ــرکهبچه ــادوگر  ؛س ــاگر، ج ــت، کیمی ــور،  ؛۹۸۳شیمیس ــدل، آداپت مب

ـــــرا ـــــفورماتور، ت ـــــی ترانس ـــــیلۀ برق ـــــفورمر، وس  ،۶۳۰نس، ترانس

ـــک  ـــالح ؛۱۶۰الکترونی ـــب اص ـــتار، ادی ـــحح، ویراس  ،۵۸۹کننده، مص

اصـالح طلـب،  ؛]۵۴۳حقیقت غیر ◄[سانسورچی، مأمور سانسور 

 ۶۵۴رفرمیست 

، متزلـزل، ۱۵۲ثبات تغییر، ناپایدار، بی، متحول، قابلمتغیر [صـفت]

 ؛شـونده، دگرگونغیرثابت، دارای نوسان، نااستوار، سسـت، لـرزان

موقتی، گـذرا، انتقـالی،  ؛۶۰۴متلون، هزاررنگ، بوقلمون، دمدمی 

ـــر  ـــواره متغّی ـــتعجل، هم ـــانی، مس ـــال بهبـــود  ؛۱۵۲ف  ؛۶۵۴درح

 اعتبار بی

ـــه ـــدرن ، دگرگونتغییريافت ـــوب، م ـــدوش، مقل ـــده، مخ ، ۱۲۶ش

ـــنوع  ـــده ، تبدیل۱۶۴مص ـــه ۱۴۷ش ـــود یافت ـــب  ؛۶۵۴، بهب  ◄منقل
  ۱۴۷یافته شخص تغییر

، تغییــر شــکل دادن، تبــدیل شــدن، عــوض تغییــر کــردن فعــل][

ــتن  ــان داش ــدن، نوس ــون ش ــدن، دگرگ ــودن،  ؛۳۱۷ش ــذیر ب تغییرپ

رنـگ عـوض کـردن، تغییـر  ؛۴۷۴، معـین نبـودن ۱۵۲متغیـر بـودن 

جمـع شـدن، روی هـم آمـدن، اضـافه  ؛۴۲۶رنگ دادن، رنگ باختن 

سـرنگون شـدن، وارونـه  ؛۱۴۹انقـالب کـردن  ؛شـدن نـو ؛۳۸شدن 

تبـــدیل  ؛۶۲تغییـــر دکوراســـیون دادن، مـــنظم کـــردن  ؛۲۲۱دن شــ

عــوض شــدن اوضــاع، ورق برگشــتن، در بــرروی یــک  ؛۱۴۷شــدن 

افــزایش  ؛آب شــدنتغییــر کــردن محــیط، آب بــه ؛پاشــنه نچرخیــدن

ــافتن  ــدن  ؛۳۶ی ــر ش ــافتن، بهت ــود ی ــوردن، پیچ ؛۶۵۴بهب ــاب خ وت

ــ ؛۲۵۱پیچیــدن  ــال زدن، تک ــدن، ب ــیدن، لرزي ــتن، رقص ــرار نداش ان ق

متناوب بودن، نوسان کردن،  ؛۲۶۵خوردن، جنبیدن، حرکت کردن 

منصـرف  ؛۳۱۸توفانی بودن، مـتالطم بـودن  ؛۳۱۷نوسان داشتن 

خواهشهای به ،۶۰۱عزم بودن بی ،۶۰۳شدن، تغییر عقیده دادن 

 ؛۲۸۲تغییـر جهـت دادن، منحـرف شـدن  ؛۶۰۴نفس تسلیم شدن 

  ۳۱۶تکامل یافتن 

تبدیل کردن، تنوع بخشـیدن، جـرح و ، عوض کردن، تغییر دادن

تصـحیح کـردن، اصـالح  ؛گشـاد کـردن، تنـگ کـردن ؛تعـدیل کـردن

ازشـکل طبیعـی خـارج  ؛۱۲۶کـردن  نو ،۶۵۴بهتر کردن  ،۶۵۴کردن 

ازريخــت انــداختن، بدشــکل  ؛۱۴۷تغییــر شــکل دادن  ،۶۵۵کــردن 

حقیقـــت را  ؛۱۶۲، تقویـــت کـــردن ۱۶۳ضـــعیف کـــردن  ؛۲۴۶کـــردن 

باهم عوض  ؛۵۲۵مخفی کردن، کتمان کردن  وارونه جلوه دادن،

جا کــردن، جابــه ؛۱۵۱احســن کــردن، تبــادل کــردن کــردن، تبــدیل به

، اثر گذاشتن، اثر داشتن، تـأثیر ۱۵۶باعث شدن  ؛۲۷۲منتقل کردن 

درسـت  ؛۲۴تعدیل کردن، میزان کردن، سازگار کردن  ؛۱۷۸داشتن 

تن، روی هـم گذاشـ ؛۱۴۹انقـالب کـردن  ؛۲۴۳کـردن، شـکل دادن 

 ؛۱۴۷، فرآوری کردن، تبدیل کردن ۱۶۴تولید کردن  ؛۳۸جمع کردن 

  ۴۲۵رنگ کردن 



 

 

، متحول بودن، فصلی بودن، یک جا دستخوش تغییر بودن

 ؛۱۵۲بند نشدن، متحرک بودن، همواره تغییر کردن، متغیر بـودن 

  ۴۷۴تردید داشتن 

⍃  بـل ، تغییر متقا۱۴۹، انقالب ۱۴۷، تبدیل ۲۹، نابرابری ۱۵تفاوت

  ۱۵۲، تغییرپذیری ۱۵۱
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، بقـا، اسـتمرار، ۱۱۳، پاینـدگی، دوام، تـداوم، دیرگـذری ثبات [اسـم]

ـــداری  ـــوت، پای ـــه، ثب ـــادل، موازن ـــتقامت، تع ـــدگاری، اس  ؛۱۵۳مان

  ۳۲۹مقاومت، استحکام  ؛۱۵۳چیز ثابت  ؛۱۱۵جاودانگی، ابدیت 

آزگــار،  ؛۱۵۳، مانـدنی، برقـرار ، پایـدار، مانــدگار، پایـابـادوام [صـفت]

، مسـتمر، ۱۱۳مستدام، متمادی  ؛▼پاینده، دائم، ثابت ؛۱۱۳ِکشدار 

  ۱۲۷باستانی  ؛۱۱۵جاودان، ابدی 

، اسـتوار ۱۵۳، ناگذر، ناگذرا، پاینده، دائم، قائم، تغییرناپـذیر ثابت

 ۱۲۷سنتی  ؛۱۱۵همیشگی، ابدی  ؛۱۵۳

پاینــده بــودن،  ، مانــدن،۱۵۳، ثبــات داشــتن ثابــت بــودن [فعــل]

ابقـا  ؛ازجـا تکـان نخـوردن، جـم نخـوردن، ایسـتادن ؛دوام داشتن

  ۱۱۵ابدی بودن  ؛شدن، دروضع قبلی باقی ماندن

 ۱۵۳تثبیت  ؛۱۵۳ ◄ثبات دادن 

⍃  پایداری ۱۴۶، عدم توقف (تداوم در حرکت / عمل) ۱۲۷کهنگی ،

۱۵۳  
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عـدم  ؛، معطلـی، لنگـی۱۳۶تعویـق، تـأخیر  ؛، وقفـهتوقـف [اسم]

مهلــت خواســـتن،  ؛، قــرار، ســـکون، بازمانــد▼ایســت ؛۷۲تــداوم 

 پارک، پارک دوبله  ؛۲۶۶عدم تحرک  ؛استمهال

 ۲۷۴اتومبیل  ؛گیرسرعت ؛کاهش سرعت ؛، ترمز، سکتهایست

 اصالح شرایط کـار، ؛دست ازکار کشیدن ، خودداری ازکار،اعتصاب

 ؛غذا، اعتصاب عمومی، اعتصاب پراکنـده اعتصاب ؛بهبودی وضع

، ۲۶۷پیمـــائی تظـــاهرات، راه ؛اتحادیـــۀ کـــارگری ؛شـــکناعتصاب

  ۷۴آیی تحصن، تجمع، گردهم

، وقفه، تـنفس [در جلسـه]، آنتراکـت، ۳۹۹، مکث، سکوت درنگ

مقاومـــت،  ،۸۲۳، فتـــرت، وقـــت، زمـــان، صـــبر ۲۰۱مهلـــت، فاصـــله 

 ؛گشـایش، فـرج ؛فروکش، آرامش موقـت، آرامـش قبـل ازطوفـان

 امهال، مهلت دادن  ؛۱۳۶تأمل، تعلل، تأخیر 

ــــل ــــگ، پیادهتوقفمح ــــاه، پارکین ــــتگاه، توقفگ ــــوار، ، ایس س

، ۲۷۲ســوار، فرودگــاه، اســکله، بنــدر، بارانــداز، ترمینــال، پایانــه پارک

  ۱۹۲گاراژ 

نــگ،  ؛۲۶۶حرکــت ، ترمزشــده، بیشــدهمتوقف [صــفت]
َ
معطــل، ل

مسکوت، بالتکلیـف، پـادرهوا، دیـر تأخیرافتاده، معوق، معلق، به

 نیازمند ؛۱۳۶

، ▼، بنـد آمـدن، ایسـتادن۲۶۶، متوقـف شـدن بازایستادن [فعل]

ـــیدنقطـــع شـــدن، پایـــان یـــافتن، ازکـــار افتـــادن، بـــه  ؛آخرخط رس

 بازماندن، چهارمیخ شدن 

، نگـه ۲۶۶، پارک کردن، متوقف شـدن ۷۲، توقف کردن ایستادن

دسـت کشـیدن، دسـت  ؛ندست ازکار کشـید ؛داشتن، ترمز کردن

  ۲۹۵رسیدن  ؛بودن ؛دم بستن ؛۷۴۷برداشتن، خودداری کردن 

ــردن ــث ک تعلــل کــردن،  ؛۲۰۱، درنــگ کــردن، فاصــله دادن مک

 ۱۳۶تعویق انداختن به

جلوگیری  ؛آچمز کردن ؛، ایست دادن، راه را بستنمتوقف کردن

متوقف  ◄وقفه ایجاد کردن  ؛۶۱۳کردن، نگاه داشتن، بازداشتن 

  ۲۶۶ازحرکت بازداشتن، متوقف کردن  ؛۷۲کردن 

⍃  ۲۶۶، عدم تحرک ۲۰۱، فاصله ۱۱۷سنجی ، زمان۷۲عدم تداوم  
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، تـداوم، تـداوم در حرکـت یـا عمـل، پابرجـایی، عدم توقف [اسـم]

استمرار، تـداوم  ؛۶۰۰ادامه، تعقیب، پیگیری، پافشاری  ؛ماندگاری

 ۱۵۳تثبیت  ؛۲۰۳امتداد  ؛۷۱

وقفــه، بــدون توقــف، بــدون وقفــه، یکســره، ، بیمــداوم [صــفت]

ــاع، بیبی ــکامــان، یکانقط ريز، دائــم، گردشــی، مســتمر، بنــد، ی

ایسـتا، پابرجـا، مانـدگار، باثبـات،  ؛۷۱پیوسته، همیشـگی، متـداوم 

ــرار  ــدی ۱۵۳برق ــت، به ؛۱۱۵، اب ــده یکراس ــرر  ؛۸۱قاع جــاری،  ؛۱۰۶مک

  ۱۵۴درحال اتفاق 

، پــیش رفــتن، دنبــال کــاری را گــرفتن، دنبــال ادامــه دادن فعـل][

، ۱۵۳ثبـات داشـتن  ؛۷۱کردن، تغییـر رویـه نـدادن، تـداوم داشـتن 

ــودن  ــدی ب ــیدن ؛۱۱۵اب ــداد دادن، کش ــردن  ؛امت ــرار ک ــاب  ؛۱۰۶تک ت

ادامـــه یـــافتن، اســـتمرار  ؛۱۳۶آوردن، تحمـــل کـــردن، صـــبر کـــردن 

 طول انجامیدن داشتن، به

وزن چیـزی را  ؛نگهداشـتن، زنـده نگهداشـتن، تداوم بخشیدن

نگهـداری کـردن،  ؛۲۱۸تحمل کـردن، تقویـت کـردن، نگـاه داشـتن 

ــردن  ــظ ک ــردن، حف ــا ک ــوالنی  ؛۶۶۶ابق ــش دادن، ط ــول دادن، ک ط

  ۱۱۳طوالنی شدن  ◄کردن 

⍃ ۱۴۴، ثبات ۱۱۵، ابدیت ۱۱۳، دیرگذری ۷۱تداوم  
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 ؛قلـب، مسـخ ؛۶۵۵، زوال ۱۴۳، اسـتحاله، دگرگـونی لتبدی [اسم]

 ؛چیزی دیگـرخـروج ازحالـت اولیـه، تغییـر بـه ؛تحول، ِابـدال ؛انفجار

، تغییـر ۳۱۶، تکامـل ۱۴۹تکـوین، انقـالب  ؛زرکیمیا، تبدیل مـس بـه

شناسـی]، موتاسـیون، جهـش [زيست ؛۵۱تجزيـه  ؛۱۳۴، بلوغ ۱۴۳

ـــی ـــص، ؛دگردیس ـــول، تقم ـــردن، حل ـــول ک ـــخ، حل ـــد تناس  ؛تجس

تغییـر چهـره، گـريم، نقـاب  ؛استحاله، تبدیل صورت، تغییـر شـکل



   
 

ــتیک ،۵۲۷ ــی پالس ــه  ؛جراح ــعیر، مبادل ــل  ◄تس ــر متقاب ، ۱۵۱تغیی

  ۷۹۱معاوضه، پایاپای، تهاتر 

مرحلـۀ ، انتقـال، گـذر، تحـول، حرکـت، حرکـت ازيـک مرحلـه بهگـذار

، النهاری، تحویـل، اعتـدالمرحلـۀ تبـدیل، عبـور، عبـور نصـف ؛دیگر

اجزای پروسـه: مرحلـه،  ؛سن بلوغ ؛۳۲۱تحویل حرکت وضعی، سال

 فاز، مرحلۀ تغییر، نقطۀ عطف، نقطۀ بحرانی 

ظـرف تبـدیل، شـرایط  ؛۳۸۳، کـوره ۱۹۴، بوتـه، دیـگ ظرف ذوب

  ۱۴۹محیط اجتماعی، انقالب  ؛تبدیل

  ۱۳۴فرد بالغ  ؛کیش، نوآیین، تازهشخص تغییريافته

شـــــده، شــــده، جذبه، حل، تغییريافتـــــشــــدهتبدیل [صــــفت]

درحـــال شـــدن، گـــذرا،  ؛شـــده، مســـخ، دگرگـــون، مســـتحیلمسخ

شــده شــده، مایعذوب ؛متــأثر، تأثیرگرفتــه ؛انتقــالی، رشــدیابنده

 یخزده، منجمدشده  ؛۳۳۷

بـالغ شـدن  ؛، بدل شدن، چیـز دیگـری شـدنتبدیل شدن [فعل]

۱۳۴ 

ــردن ــدیل ک دعــوت کــردن، فراخوانــدن،  ؛۱۴۳، تغییــر دادن تب

 مذهب جدید جذب کردن ن، بهگرواند

آب  ؛۱۴۳، شکل دیگری شدن، تغییر کـردن تغییر شکل دادن

  ۳۳۸تبخیر شدن  ؛۳۳۷شدن، ذوب شدن، مایع شدن 

⍃  ۶۵۶ ، بازسازی۶۵۵، زوال ۱۴۹، انقالب ۱۴۳تغییر  
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عود  ، برگشت، بازگشت، رجوع، مراجعت، ایاب، اقاله،رجعت [اسم]

 طرفدار برگشت اوضاع، ضد انقالب  ؛انصراف ؛۶۵۷

حال قبـل برگشـته، برگشـته، ، بهوضع قبلیبرگشته به [صفت]

ــــت  ــــه، برگش ــــوع، مرجوع ــــوعی، مرج ــــتردادی، مرج ــــترد، اس مس

 منصرف  ؛شدهداده

ــردن [فعــل] ــت ک  بهرجع
ً
ــددا ــتن، ، مج ــت) اول برگش ــورت (حال ص

رجعـت  ؛رار گـرفتنبرگشتن، اقاله شدن، دوباره درمالکیت کسی ق

عـود کـردن  ؛وضع اول برگردانـدنبه ؛دادن، رشته هارا پنبه کردن

 عقیدۀ اولیه بازگشتن، منصرف شدن به ؛۶۵۷

⍃ ۶۵۷، عود ۶۰۳ثباتی ، بی۲۸۶روی ، پس۲۸۰نشینی پس  
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جهـش،  ای، تغییـر اساسـی،، قیـام، تغییـرات ريشـهانقالب [اسـم]

ـــونی  ـــول، دگرگ ـــل ۱۴۳تح ـــردش، ۳۱۶، تکام ـــاع، گ ـــردش اوض ، گ

ـــرخش  ـــالل، بیخ ؛۳۱۵چ ـــا اخ ـــی، امح ـــورش،  ؛۵۵۰کن ـــوب، ش آش

ســـرنگونی،  ؛طغیـــان، فتنـــه، غائلـــه، یـــاغیگری، سرکشـــی، تمـــرد

گـــری، جهـــاد، مجاهـــدت، انقالبی ؛۲۲۱ســـازی، وارونگـــی  واژگـــون

ت، تولــد نــوزایی، رنسـانس، تجدیــد حیـا ؛گراییگرایی، بنیـاداصـول

ــاره ــاری ؛دوب ــدازی، خرابک ــب، بران ــالل، تخري ــدام، اخ ــت  ؛انه شکس

ومیـر مصـیبت، بـال، فاجعـه، عامـل مرگ ؛ناگهانی، هزيمت، کودتـا

تشـــنج،  ؛۵۰۸عــدم انتظــار  ◄، شــبیخون، عمــل غیرمنتظـــره ۱۶۸

ريختگی، نابسامانی، آشـوب، هـرج و مـرج، بلبشـو، خیـزش، همبه

ــاش  ــوا، اغتش ــاعی، بل ــزش اجتم ــنش ،۶۳خی ــزل  ؛ت ــای ۷۵۲ع ، الغ

تظـاهرات، راهپیمـایی،  ؛۱۴۸ضـد انقـالب، رجعـت  ؛۷۵۲رژيم، لغو 

ــی ــای چريک ــانی، جنگه ــوبهای خیاب ــبش،  ؛آش ــت، جن ــام، نهض قی

ودو بهمــن، نهضــت مشــروطه، حرکــت، انتفاضــه، قیــام بیســت

  ۶۴۶کمال  ؛]۹۷۳اصول دین  ◄آخرالزمان، [معاد  ؛مشروطیت

کننـده، ضـد رژيـم، الب، قیام، مجاهـد، طرفـدار انقـفرد انقالبی

ـــــالف حکومـــــت ، ۷۳۸، آشـــــوبگر ۷۳۸شورشـــــی، یـــــاغی  ؛مخ

ــورش ــت، ۷۳۸کننده ش ــر، تروريس ــار، ویرانگ ــده، خرابک ، براندازکنن

 ؛چريــــــک، میلیشــــــیا ؛مخــــــالفین، اپوزيســــــیون ؛آنارشیســــــت

تنــدرو، مکتبــی، طرفــدار اصــالحات  ؛مارکسیســت، چپــی، رادیکــال

 اساسی، بنیادگرا 

ــفت] ــی [ص ــه، بانقالب ــادی، ريش ــینی ــی،   ؛ای، اساس ــدرو، مکتب تن

 ؛]۶۴۶کمـال  ◄[گرا کمـال ؛۱۲۶، نوگرا، مـدرن ۱۲۶متجدد  ؛رادیکال

خشـن،   ؛۷۳۸،  یـاغی،  سـرکش ۷۳۸جو فتنه ؛۱۶۵ویرانگر، مخرب 

  ۱۷۶ شدید

فتنـه برپـا  ؛، قیام کـردن، سـرنگون سـاختنانقالب کردن [فعل]

ــو ــردن، ش ــان ک ــداختن، طغی ــوا راه ان ــردن، بل ــیخ ۷۳۸ريدن ک ، از ب

ــدن، به ــهکن ــداختنزبال ــاريخ ان ــول  ؛دان ت ــاختن، متح ــون س دگرگ

نـابود کـردن، محـو کـردن  ؛۲۲۱کردن، واژگون کردن، وارونه کـردن 

ــردن  ؛۵۵۰ ــب ک ــردن، تخري ــراب ک ــو  ؛۱۶۵خ ــی ن ــاختن، طرح ــو س ازن

ــردن  ــو ک ــداختن، ن ــردن  ؛۱۲۶دران ــدیل ک ــوب ؛۱۴۷تب ــدن، آش زده ش

 ناامن شدن، ناآرام شدن 

⍃  ۷۳۸ ، سرپیچی۱۴۷، تبدیل ۱۴۳، تغییر ۶۳اغتشاش  

۱۵۰# 
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جای (درجـــای) دیگـــری، ، گذاشـــتن چیـــزی بـــهجـــایگزينی [اســم]

ـــت، جایگزين ـــت، کفال ـــینی، وکال ـــازی، جانش ـــین س ـــازی، جانش س

جایی، انتقـال گذاری، جابهجای ؛۱۵۱تعویض، تغییر، تغییر متقابل 

، دلجـویی ۷۱۴، تالفی ۳۱جبران  ؛۵۱۹تشبیه، تمثیل، استعاره  ؛۲۷۲

 ؛۷۹۱تبدیل، تبادل، مبادله، ردوبدل، معاوضه، پایاپای، تهـاتر  ؛۹۴۱

 ؛۷۹۱بســـتان، معاملـــه، تجـــارت تســـعیر، صـــرافی، دادوســـتد، بده

  ۲۸همطرازی  ؛۹ احاله، ارجاع ؛ترمیم [کابینه]

ــایگزين ــائم مقــام، نفــرد ج ــین، کفیــل، ق ــاون ، جانش ــب، مع ای

ـــره، علی۷۵۵ ـــره، بـــازيکن ذخی ـــو علی، ذخی البـــدل، البـــدل، عض

نیـروی ذخیــره، رزرو، قــوای ذخیـره، قــوای کمکــی  ؛نماینـده، وکیــل

ــیاد، غاصــب، دغل ؛۶۷خلــف، پیــروان  ؛۷۰۷ ــب کــذاب، ش بــاز، متقل

 عرض دادگاه (هیئت بررسی) هم ؛بدل، دیگر ؛۵۴۵



 

 

مبلـغ  ،۸۰۹زش، قیمـت ازا، معادل، اکیواالن، ار، مثل، مابهعوض

تــاوان، غرامــت، خســارت،  ؛۶۰۵گزينــه، انتخــاب  ؛ارز ؛۸۰۴پرداختــی 

ــویی ◄ ــه ۹۴۱دلج ــان ۹۶۳، جريم ــاره وجه ؛۷۷۲، زي ــالحه، کف المص

 ۵۱۹معنی مجازی  ؛۹۴۱

، جانشــین شــده، جــایگزين، تعــویض شــده، جانشــین [صــفت]

جویانـه ، تالفی۹۴۱کننـده، دلجـویی کننـده جبران ؛معوض، یدکی

زيردسـت،  ؛۲۸، جفـت، برابـر ۲۸ردیف، همطراز شأن، همهم ؛۷۱۴

 جازده  ؛۱۱۴گذر موقت، موقتی، فانی، زود ؛۳۵کهتر 

، خود را جـا زدن، پـر کـردن، جـای کسـی یـا جایگزين شدن [فعل]

جا جابـه ؛چیزی را پر کردن، جای خالی را پـر کـردن، ازمیـدان درکـردن

 ؛کــردن (دادن)شــدن، منتقــل شــدن، انتقــال یــافتن، نقــل مکــان 

 مبادله شدن 

، جانشـین کـردن، جـا زدن، گنجانـدن، تعـویض جایگزين کردن

ــردن، عــوض کــردن، بــه ــری گذاشــتن، تبــدیل کــردن، ک جای دیگ

ــردن،  ــه ک ــردن، معاوض ــعیر ک ــردن، تس ــدل ک ــردن، ردوب ــه ک مبادل

جا کـردن، منتقـل کـردن جابـه ؛۷۹۱، تجـارت کـردن ۱۵۱تبادل کردن 

ــ ؛۲۷۲ ــازش ک ــردن، س ــالحه ک ــدن  ؛۷۷۰ردن مص ــی آم ــای  ؛۶۵ازپ ج

 ؛ُبـر زدن ؛۷۵۵نیابت عمل کـردن کسی حرف زدن، وکیل بودن، به

ـــردن ـــوض ک ـــوج ع ـــردن، م ـــوض ک ـــال ع ـــردن  ؛کان ـــی ک  ؛۷۱۴تالف

  ۵۱۹ بااستعاره گفتن

 ؛، بـراِی، درقبـاِل، بـدِل ۲۴۰ازای، دربرابر ، درعوض، بهجایبه [قید]

، ازطرِف 
ً
 عوض، درمقابل ، به۷۵۵وکالتا

⍃ ۷۵۵، معاون ۷۵۲، الغا ۱۵۱، تغییر متقابل ۳۱ران جب  
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ــم] ــل [اس ــر متقاب ــودن، تغیی ــره ب ــل، دوس ــل، تقاب ــل متقاب ، عم

وانفعال، کنش و واکـنش، تـابع و متغیـر، ترافیـک دوطرفـه، فعل

ـــل  ـــر متقاب ـــل، اث ـــأثیر متقاب ـــاط،  ؛۱۸۲ت ـــتگی، ارتب ـــتگی، بس وابس

 ؛۴۶۰مثل، حاضرجوابی، واکنش، پاسـخ معامله به ؛۱۲همبستگی 

بســـتان، دادوســـتد، جایی، ردوبـــدل، بدهتبــادل، تعـــویض، جابـــه

مبادله، معاوضه، تسعیر، تغییر، تبـدیل، ِاسـعار، صـرافی، پایاپـای، 

ـــــاتر  ـــــوب (بـــــدیع)،  ؛۷۹۱ته ـــــف، مقل ـــــب، تحري ـــــت، قل جایگش

وپیشــی، تقــدم و تـــأخر، وپــیش ســازی، پسجاشــدگی، پسجابه

، واگذاری، تحویل و تحول، انتقال ۲۷۲انتقال  ؛ترانهش، فراگذاری

ــک  ــری ۷۸۰مل ــری، تراب ــی  ؛۲۷۲، وراب ــاص، تالف ــاری  ؛۷۱۴قص همک

هم قلعـه رفـتن (شـطرنج)، ُبـر زدن، بــهبه ؛۷۰۶متقابـل، همکـاری 

خورانـد)، ارتبـاط خـورد، پسفیدبک (بازخور، بازخورد، پس ؛آمیختن

ــ ــگ)، الکترونی ــتمی (تنگاتن ــین ۱۶۰ک سیس ــتم،  ،۶۳۰، ماش سیس

  ۶۲سازمان 

جا(شـده)، معاوضـه ، تعـویض شـده، جابهشـده مبادله [صفت]

ــره، همبســته  ــای، دوس ــده، پایاپ ــای ش ــی، پایاپ ــده، تعویض  ؛۱۲ش

ای، قـــاره، بین-بـــین ؛۷۱۴جویانـــه متقابـــل، جبـــران کننـــده، تالفی

مبـــادالتی، دوجانبـــه،  ؛۲۸واحـــدی، معـــادل، همتـــا، همطـــراز بین

 تابع  ؛۷۸۰منتقل (شده) [ِملک]  ؛ه، فیمابیندوطرف

، تبادل کردن، ردوبدل کـردن، بـاهم عـوض مبادله کردن [فعل]

جا کردن، تأثیر متقابل گذاشتن، جای هم گذاشتن، جابهکردن، به

ـرد کـردن، تسـعیر کـردن،  ؛۱۸۲تقابل داشتن 
ُ

عوض کـردن، پـول خ

 ؛۲۷۲ن منتقــل کــرد ؛ُبــر زدن ؛۷۹۱دادوســتد کــردن، تجــارت کــردن 

 ؛۱۲وابسـته بـودن  ؛تالفی کردن ؛۷۷۰سازش کردن  ؛تسویه کردن

هم کمــک کــردن، همکــاری بــه ؛۴۶۰جــواب دادن، پاســخ دادن 

 جانشین کردن، عوض کردن  ؛۷۰۶کردن 

بـاهم تغییـر  ؛۷۸۰دست شـدن [ِملـک] ، دست بهمبادله شدن

 ۱۸۲کردن، تاثیر متقابل گذاشتن، تقابل داشتن 

 ؛، دربرابر، بـا۱۵۰جاِی بل، عوض، درعوِض، به، درمقادرقبال [قید]

 ؛وپـــیش، ازطـــرف دیگـــربـــالعکس، یـــا بـــالعکس، بـــرعکس، پس

 نوبت به

⍃  ــل ــر متقاب ــتگی ۱۸۲اث ــر ۱۲، همبس ــایگزينی ۱۴۳، تغیی ، ۱۵۰، ج

  ۷۹۱ ، تجارت۷۱۴، تالفی ۲۲۱وارونگی 
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ســتعداد ثبــاتی، ا، عــدم ثبــات، ناپایــداری، بیپــذیریتغییر [اســم]

نظمــی، ســرگردانی، قاعــدگی، بیوواکــش، تشــنج، بیتغییــر، کش

عدم اسـتحکام،  ؛۲۹نااستواری، عدم تعادل، عدم توازن، نابرابری 

، ۳۱۸تالطــــم  ؛۳۳۵ســــیالن، آبگــــونگی  ؛۳۲۷انعطــــاف، نرمــــی 

تزلــزل،  ؛۱۱۴گــذری ، زود۱۴۲هرازگــاهی  ؛۳۱۷جــایگزينی نوســانی 

پريشــانی خیــال  ،۶۰۴مــزاج تلــون  ،۶۰۳بوالهوســی  ،۶۰۱عزمــی بی

ــارت  ؛۴۵۶ ــر، مه ــتعداد تغیی ــیر،  ؛۶۹۴اس ــر مس ــت، تغیی ــر جه تغیی

ــزاز ــر  ؛اهت ــونی، تغیی ــاهمگنی  ؛۱۴۳دگرگ ــاگونی، ن ــوع، گون  ؛۱۷تن

 ۲۵۸صاف بودن  ؛۴۳۷رنگارنگی 

ــر ــز متغّی ــگچی ــوس، رن ــوق، پروتئ ــون، عوض، معش کن، بوقلم

مـوم، گـل پذیر، چیـز شـکل ؛۴۴۵اختاپوس، منظرۀ متغیر، منظـره 

 ؛۲۶۵بـاران بهـاری، فلـک، حرکـت  ؛۳۳۵گری، سیال، مایعات کوزه

 ؛۸۵متغیـــر، عنصـــر عـــددی  ؛۱۵۹واقبـــال، شـــانس، شـــانس بخت

شخص متغیر، عضو حـزب  ؛۴۵۶پريشانی خیال  ◄ ۴۵۶سر سبک

  ۶۰۳باد 

ــفت] ــر [ص ــواره متغی ــرک هم ــان۲۶۵، متح ــده، جنب ــّیار، جنبن  ؛، س

ــــرتعش  ــــتالطم ۳۱۷م ــــ ؛۳۱۸، م ــــر تغییرکنن ــــّرار، متغی  ؛۱۴۳ده، ف

ــاهمگن  ــاگون  ؛۱۷ن ــور، گون ــگ ۴۳۷جورواج ــوع ۴۳۷، رنگارن ، متن

وفا، بوقلمـون صـفت، ، بی▼ثباتبی ؛۱۵متفاوت  ؛۶۹۴ماهر  ؛۸۲

قــرار، نامصــمم بی ،۶۰۴مزاج، دمــدمی دمــدمی ،۶۰۳طلب فرصــت

  ۴۵۶توجه نشناس، بیوظیفه ،۶۰۱



   
 

م، ، متزلـــــــزل، لـــــــرزان، لـــــــق، متنـــــــاوب، نـــــــامنظثبـــــــاتبی

ـــل ـــادلپیشغیرقاب ـــدون تع ـــیبی ؛بینی، ب ـــرار، ب ـــت، ق آرام، ناراح

توفـانی،  ؛دوش، سرگردانبهدر، ولگرد، خانهريشه، آواره، دربهبی

شــده، ازمسیرخارج ؛۱۱۴گــذر فــانی، زود ؛۱۴۲هرازگــاه  ؛۳۱۸مــتالطم 

سـیال،  ؛۳۲۷، منعطف ۳۲۷نرم  ؛۱۴۱ادواری، فصلی  ؛۲۸۲منحرف 

  ۳۳۵مایع 

، دستخوش تغییر بودن ۱۴۳تغییر کردن  ◄ر کردن تغیی [فعل]

  ۱۴۳تغییر دادن  ؛۱۴۳

همیشـه پشـیمان بـودن، تردیـد  ؛، ثبـات نداشـتنمتغیر بـودن

خواهشـهای جایی بند نشـدن، به ؛۶۰۱عزم بودن ، بی۴۷۴داشتن 

ــدن  ــلیم ش ــس تس ــده دادن  ؛۶۰۴نف ــر عقی ــدن، تغیی ــرف ش منص

تلوتلو خـوردن،  ؛۵۱۸دوپهلو صحبت کردن  ،۶۲۰طفره رفتن  ؛۶۰۳

ــودن،  ــاوب ب ــردن، متن ــرفتن و ول ک ــوردن، گ ــیج خ ــوردن، گ ــه خ یل

ارتعــاش  ؛۲۱۷، آویــزان بــودن ۳۱۷نوســان کــردن، نوســان داشــتن 

وتـاب قرار نداشتن، پیچ ؛۴۱۷داشتن، سوسو زدن، تشعشع کردن 

رقصیدن، لرزيـدن، تکـان خـوردن، جنبیـدن،  ؛۲۵۱خوردن، پیچیدن 

، مـتالطم ۲۶۵وخیز کردن، حرکـت کـردن بال زدن، َپرَپر زدن، جست

  ۳۵۲توفانی بودن، وزيدن  ؛۳۱۸بودن 

، گاهی طور متغیربه [قید]
ً
 ، متناوبا

⍃  ۳۱۸، تالطم ۳۱۷، نوسان ۱۴۳، تغییر ۱۴۲، هرازگاه ۱۱۴زودگذری ،

  ۶۰۴تلون مزاج
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ــم] ــداری [اس ــتوپای ــر، اس ــل تغیی ــت درمقاب ــدگی، مقاوم اری، ، پاین

، تعـادل، موازنــه، تـوازن، دوام، ثبــوت، ۳۲۹اسـتقامت، اســتحکام 

تغییرناپــذیری، بقــا، عمــر، مقاومــت، پایــایی، پابرجــایی،  ؛۱۴۴ثبــات 

ــی  ــانی، همگن ــرک،  ؛۱۶یکنــواختی، یکس ــدم تح ــرار، ع ــودگی، ق آس

ــرک جنبشــی، بیبی ــدم تح ــکون، ع ــش، س ــی، آرام ــی، خموش حرکت

 ؛وفـــاداری ؛۲۸رابـــری تـــراز، شـــباهت، مســـاوات، ب ؛قطعیـــت ؛۲۶۶

ـــه ـــاد ب ـــزم اعتم ـــت، ع ـــدم، قاطعی ـــات ق ـــت،  ؛۵۹۹نفس، ثب لجاج

، سـختی ۳۲۴انسجام، همبستگی، جمود، تـراکم  ؛۶۰۲سرسختی 

اســـتقرار، برقـــراری، ادامـــه، تـــداوم، مانـــدگاری،  ؛۳۲۶(ســـفتی) 

 ۱۱۳دیرگذری 

، ایجــــاد ثبــــات، برقــــراری، نهادینــــه کــــردن، تأســــیس، تثبیــــت

ایجـاد تعـادل (موازنـه)، سیاسـت  ؛ید اعتباربنیانگذاری، تنفیذ، تأی

  ۳۱تعدیل  ؛بازدارنده

، شالوده، آرامگاه، اثاثه، قید، بنا، نهاد، بنیاد، شالوده، چیز ثابت

 ُرکن، اساس، پایه، ُبن، ريشه، ستون، عمود، قانون، قاعده

، ثبات دهنده، پایاساز، تثبیت کننده، اسـتوار چیز ثبات دهنده

بالـه، تیـر تـه کشـتی، حمـال کشـتی، وزنـۀ  کننده، متعادل کننـده،

کننـده تعادل، پارسـنگ، باالسـت، سـنگینی، خنثـی کننـده، جبران

  ۲۱۸گاه شمع، حائل، نگهدار، پایه، شالوده، تیر عمود، تکیه ؛۳۱

قـدم، پایــدار، ، پابرجـا، قــائم، ثابت۱۴۴، ثابــت تغییرناپـذیر [صـفت]

ــتوار ــرار▼اس ــا، بی▼، برق ــق، ، پای ــک، ش ــر، خش ــق، تغیی ــیخ، مغل س

 ؛ناپــــذیر، مقطــــوعنشــــدنی، انعطافســــخت، انحناناپــــذیر، خم

اتکــا، مرجــع، اطمینــان، موثــق، معتبــر، قابلبینی، قابلپیشقابــل

غیرمتغیــر،  ؛۴۷۳مــتقن، مقــرر، مطمــئن، مســلم، حتمــی، قطعــی 

تقلیــــــل، ناکاســــــتنی، نشــــــدنی، غیرقابلناپــــــذیر، سادهمبادله

پاینـده، جاویـدان،  ؛۸۱قاعـده به ؛۱۶ناپذیر، قـالبی، همگـن برگشت

بهار، ســـاله، همیشــــههمه ؛۱۴۴دائمـــی، بــــادوام  ؛۱۱۳متمـــادی 

تن، ایمــن فاسدنشــدنی، فناناپــذیر، رویــین ؛۱۱۵همیشــگی، ابــدی 

قــدم، ثابت ؛۶۰۲شــق سرســخت، خودســر، راســخ، قــاطع، کله ؛۶۶۰

  ۵۹۹عزم، پابرجا، متقن، متین، مضبوط، مصمم صاحب

ــرار ــده، بن، تأسیسبرق ــوش ش ــا خ ــای، ج ــاده، پابرج ــاده، جاافت انه

ــتوار ــادار، اس ــرده، پ ــه ک ــرده، ريش ــه، تعیین▼ک ــاز، دیرين شــده، ، ب

ـــادی  ـــدان، متم ـــده، جاوی ـــوع، غیرقابل ؛۱۱۳تجویزش ـــخ، مقط فس

ــذیر ــلم، بی▲تغییرناپ ــون، مس ــتچ ــدونوچرا، برگش بحث، ناپذیر، ب

معتبـر، قـانونی، درسـت،  ؛۴۷۳ناپـذیر، قطعـی ناپذیر، بطالنفسخ

ــده، بحث ــوب صــحیح، تأییدش ــده، مص ــرر، مقررش ــذیر، مق  ؛۴۸۸ناپ

رایـج، متــداول،  ؛۷۸شـده، مقبــول، مشـمول شـده، پذیرفتهتثبیت

  ۶۱۰مرسوم 

ــتوار ــم اس ــتحکم، محک ــبیده، مس ــت ۳۲۹، چس ــا، ۱۴۴، ثاب ، پابرج

غیرمنقول، باثبـات، پایـدار، درحالـت تعـادل، درحالـت تـوازن، ثابـت 

شـده، برسـنگ نشـدنی، حک، پاککرده، محونشدنی[رنگ]، ريشه

دار، جایگیر شده، عمیق، عمقـی، مسـتقر، ایسـتاده، نوشته، ريشه

، ۲۶۶حرکـــت ، برپـــای خـــود ایســتاده، چهارمیخـــه، بی۲۱۵عمــودی 

درحــال  ؛۴۵افساربســته، لنگــر انداختــه، بســته، ســفت (محکــم) 

جنبش، منجمــد، مثــل گل نشســته، لنــگ، بــیســکون، ســاکن، بــه

حرکـت ، بـدون حرکـت، بی۲۶۶آرام (بـی تحـرک) ، ۲۶۶مجسمه، راکـد 

 آهسته و پیوسته  ؛رخنه نشدنی ؛▲تغییرناپذیر ◄متین  ؛۲۶۶

، تعــادل داشــتن، برقــرار ۱۴۴، ثابــت بــودن ثبــات داشــتن [فعــل]

شدن، تثبیت شدن، قرار گرفتن، گیر کردن، گیر افتادن، فـرورفتن، 

ــدن، ته ــرفتن، آرمی ــرفتن، گ ــدنجــا گ ــین ش ــودن، لن ؛نش ــار ب ــر مه گ

جای گرم کـردن، پابرجـا  ؛۱۴۴انداختن، سر جای خود ماندن، ماندن 

ــتادن،  ــردن، ایس ــای فش ــودن، پ ــدم ب ــت ق ــدن، ثاب ــادار ش شــدن، پ

ایستادگی کردن، طاقت آوردن، تحمل کـردن، اسـتقامت کـردن، از 

دسـت نــدادن زمــین، ســنگر را حفـظ کــردن، ماننــد کنــه چســبیدن، 

مقیم شدن، ريشـه  ساکن شدن، ؛۵۹۹اصرار کردن، مصمم بودن 

ــردن  ــدگی ک ــردن، زن ــوش ک ــا خ ــتن  ؛۱۹۲دوانــدن، ج ، ۱۱۳دوام داش

  ۱۱۳طوالنی شدن 



 

 

، تثبیت کردن، قرار دادن، پابرجا کـردن، پایـا سـاختن، ثبات دادن

حالت پایـدار کــردن، دائمــی کــردن، ثابــت کــردن، اســتوار کــردن، بــه

ــکیل دادن،  ــردن، تش ــه ک ــادن، نهادین ــاد نه ــه درآوردن، بنی موازن

نگـاه داشـتن، بازداشـتن، شـمع  ؛۱۱۵تداوم بخشیدن، ابدی کردن 

زدن، محکم بستن، حائل کردن، نصب کردن، الصاق کـردن، نگـاه 

راه انــداختن، بــر ســنگ نوشــتن، بــه ؛۲۱۸، حمــل کــردن ۲۱۸داشــتن 

ــزام ــناختن، ال ــر ش ــردن، معتب ــانونی ک ــردن، ق ــذ ک ــردن، تنفی آور ک

، روی) چیـزی، صـحه تصویب کردن، صحه گذاشتن (نهادن) بر (بـه

ــتن  ــم  ؛۴۸۸گذاش ــردن، محک ــظ ک ــتن، حف ــاه داش ــردن، نگ ــا ک ابق

تعادل چیزی را حفـظ کـردن، مهـار کـردن،  ؛۴۵گره زدن  ؛۴۵کردن 

  ۲۸متعادل کردن، موازنه کردن، یکسان کردن، مساوی کردن 

⍃  ۱۴۴، ثبات ۱۱۵، ابدیت ۱۱۳، دیرگذری ۱۶همگنی  
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آمــد، اتفــاق، قضــیه، حادثــه، داد، رخــداد، پیش، رویــواقعــه [اسـم]

، ۱ سانحه، فاجعه، عارضه، نمود، تجلی، پدیـده، حقیقـت، واقعیـت

احتمال  ؛▼ماجرا، اوضاع ؛۸ شرایط ؛۱۳۷فرصت  ؛۷ حالت ؛۶ عارض

 ؛۱۸۱ِقران (جمع علل)  ؛۱۳۷بحران  ؛۷۳۱فالکت  ؛۱۵۹وقوع، شانس 

گاهانـــه، فعـــل  ؛۲۸۹تقـــرب  تکـــوین،  ؛۱۵۷معلـــول  ؛۶۷۶عمـــل آ

  ۴۵۲مطلب، موضوع  ؛۶۹پایان  ؛۳۱۶تکامل 

، وقایع جاری، اتفاقات، مجموعه وقـایع، وقـایع، ۸ ، شرایطاوضاع

هـا، احـوال، وقایع اتفاقیه، حـوادث، ارتباطـات، پیشـامدها، اتفاق

هیروویــر، اوقــات حســاس، گرمــاگرم  ؛۱۱۱احــواالت، امــور، گــذر زمــان 

ضیه، قضـایا، مسـائل، وضعیت، امور جاری، ق ؛وبیصکاری، حیص

سلسله وقـایع،  ؛صورتجلسات، سوابق امر، دستور جلسه ؛مطالب

 ؛۶۲۲آرمـــان زنـــدگی  ؛۶۷۶ســـکانس، مـــاجرا، سرگذشـــت، فعـــل 

 تصاريف  ؛۷۳۱، فالکت ۷۳۰فرازونشیب زندگی، خوشبختی 

  ۴۴۵نمود، تظاهر  ،۵۲۲، رخداد، حدوث، پدیداری، تجلی وقوع

تالی، منـتج  ،۶ عارضی ؛۶۵ی ، پیامد، نهایی، بعدمتعاقب [صفت]

  ۱۲۴آتی  ؛۱۵۷علِت (ناشی از) ، به۱۵۷از، برآیند، منتجه 

ــاق ــال اتف ــت درح ــه، دردس ــتور جلس ــمنی، دردس ــان، ض ، درجري

اتفـــاقی،  ؛اقـــدام، درحـــال انجـــام، دردســـت تهیـــه، طبـــق برنامـــه

جــاری، معاصــر،  ؛موردبهوبیگــاه، بســتهتصــادفی، غیرمترقبــه، گاه

  ؛۶۱۰ایج، متداول، مرسوم ر ؛۱۲۱شایع، فعلی 

 ؛۶۷۸، پرحادثه، پرتحرک، شلوغ، پرمـاجرا، دایـر، مشـغول پرواقعه

  ۶۳۸خطیر، بحرانی، وخیم، مهم 

، وقـوع یـافتن، واقـع شـدن، آمـدن، پـیش اتفاق افتـادن [فعـل]

آمدن، روی دادن، برخاستن، شـدن، تحویـل یـافتن، متولـد شـدن، 

 وقوع یافتن  ؛۳۶۰دنیا آمدن به
ً
آسمان  ؛۲۹۵رسیدن  ؛۱۵۹تصادفا

حضــور  ؛۷۲۵جامـۀ عمــل پوشـیدن، عملــی شـدن  ؛بـه زمـین آمــدن

پیشـروی کـردن  ؛۱۵۷منـتج شـدن  ؛۲۸۴دنبال کـردن  ؛۱۸۹داشتن 

  ۷۲۷موفق شدن  ؛۱۲۵سپری بودن  ؛۱۴۶ادامه دادن  ؛۲۸۵

، مواجه شدن، رویاروی شدن، روبرو شـدن، برخـورد تجربه کردن

ــز)، ــه کــردن بــا (مســئله، شــرایط، چی گريبان لمــس کــردن، دســت ب

وپنجه نــرم کــردن، خــودرا درخطــر انــداختن، رســیدن شــدن، دســت

برشخص واقع شدن، آزمودن، گذرانـدن،  ؛۴۸۴، کشف کردن ۲۹۵

تـــاب آوردن،  ؛۸۱۸، احســـاس دادن ۴۹۰مـــاجرا داشـــتن، دانســـتن 

کشیدن، گرفتار بودن، دستخوش تغییرات شدن، ازسـر گذرانـدن، 

ــودن  ــختی ب ــج ۷۰۰درس ــردن ، رن ــدن  ؛۸۲۵ب ــث ش ــش  ؛۱۵۶باع نق

 ۱۵۶داشتن 

 ازقضا [قید]
ً
درصـورِت، درصـورت بـروز،  ؛۱۵۹، دست برقضا، اتفاقـا

ــه  ب
ً
ــال ــر، آخرکــار،  ؛۱۱۲مجرِد، فع ــت، آخراالم ــاالخره، عاقب ــرانجام، ب س

 
ً
  ؛۶۹آخرسر، نهایتا

ً
  ۱۲۰متعاقبا

⍃  ۱۵۹، شانس ۱۵۷، معلول ۱۳۷، سرموقع ۱۲۴آینده  
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تـی اسم][ ، سرنوشـت، ۱۲۴، وقـایع آینـده، عاقبـت، آینـده وقـایع آ

ــدیر  ــمت، تق ــیب، قس ــاوقدر، نص ــانس  ،۵۹۶قض ــت  ؛۱۵۹ش قطعی

ــــار  ؛۵۱۱فــــال  ؛۴۷۳ ــــدف  ؛۵۰۷انتظ ــــیر  ؛۶۱۷مقصــــود، ه شمش

ــد  ــوکلس، تهدی ــی  ؛۹۰۰دم ــک، نزدیک ــۀ نزدی ــرب ۲۰۰آتی  ؛۲۸۹، تق

  ۹۷۱]، بهشت ۹۷۳اصول دین  ◄[آخرت، معاد 

ــُرِف  [صــفت]
ُ

الوقوع، درراه، مقــّدر، پیشــگویی ، قريــب وقــوعدرش

ُرف، آینده، آمادۀ ارائه، آتی شده، پیش
ُ

نزدیک  ۱۲۴بینی شده، درش

ـــونده ، نزدیک۲۰۰ ـــاگزير، اجتناب ؛۲۸۹ش ـــار، ن ـــی، ناچ ـــذیر، حتم ناپ

 ؛۵۹۶ارادی اجبــاری، غیــر ؛۴۷۳قطعــی  ،۵۹۶الوقــوع، جبــری حتمی

ـــون، بی ـــوتی، مره ـــروری، ف ـــرر، ض ـــی، مق ـــوری، دمقتض ـــگ، ف رن

 ؛۶۶۹آبستن، موجود، در نطفه، آماده  ؛۱۱۶بالفاصله، آنی، بالدرنگ 

محتمـل  ؛۵۱۱میمـون  ؛۵۱۱نحس  ؛۶۶۹تدارکاتی  ؛۹۰۰کننده تهدید

ــــــدا ۴۷۱ ــــــود  ؛۴۴۳، پی ــــــیش تعیین۷۶۴موع ــــــده ، ازپ  ؛۶۰۸ش

  ۵۱۱کننده بینیپیش

پدیـدار شـدن،  ؛۲۸۹، نزدیک شـدن درشرف وقوع بودن [فعل]

ن، جلـوه کـردن، در دوردسـت نمایـان شـدن، جلـوی رو نمودار شـد

ــدن،  ؛۱۲۴عمــل آمــدن، آمــدن  ؛۲۳۷بــودن، جلــو بــودن  نزدیــک آم

  ۹۰۰تهدید کردن  ؛۶۶۹رسیدن، رسیده شدن  ؛۲۰۰نزدیک بودن 

، محکوم بودن، حاکی بودن، خبـر دادن از، گـواهی مقّدر بودن

شـدن  آمـاده شـدن شـرایط، آمـاده ؛۵۹۶دادن بر (از)، ایجاب کردن 

۶۶۹  

، محکوم کردن، پیشگویی کـردن، نقشـه کشـیدن، مقّدر کردن

 ؛۵۱۱بینــی کــردن قصــد داشــتن، بــرآن بــودن، خیــال داشــتن، پیش

  ۶۰۸ازپیش تعیین کردن 



   
 

 ، بـهدرآینـده [قید]
ً
انشـاهللا،  ،۶۹موقع خـود، دربلندمـدت، نهایتـا

 ... زودی، اآلن اســت کــهبــه
ً
 ، همین۱۲۴، بعــدا

ً
 ؛۱۲۰روزهــا، متعاقبــا

  ؛۱۵۴ازقضا 
ً
  ۴۷۱احتماال

⍃  ۵۹۶، جبر ۱۲۴آینده  

 



 

 

 

 

 علیت باب هشت:
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شناسی، اتیولوژی، نسـبت علت ؛، تبعیت، سببیتعلیت [اسم]

ــناد  ــت، ِاس ــت ؛۱۵۸دادن عل ــانون علی ــت، ق ــل علی ــت و  ؛اص عل

تألیف، تصنیف، خلق، آفرينش، اختـراع، ابـداع، ابتکـار،  ؛معلول

 ؛۶۱۲ایجـاد، بـرانگیختن، تشـویق، انگیــزش  ؛ایجـاب ؛۱۶۴یـد تول

ـــی ـــاهر  ؛چرای ـــروز، تظ ـــدایی، ب ـــی ۴۴۵پی ـــازدهی ؛۵۲۲، تجل  ؛ب

 اکتشاف 

، دلیل، سبب، مسبب، موجب، زمینۀ خاص، عامـل، مایـه، علت

انگیــزه، غــرض، بابــت، جهــت، مقصــود، آرمــان،  ؛نیــروی محرکــه

محــرک  العلــل، علــت نخســتین،علت ؛نشــانه، آمــاج ،۶۱۷هــدف 

مــاده، اصــل، ريشــه،  ؛۹۶۵اول، کــردۀ نخســت، عقــل اول، خــدا 

وبـــانی، مؤســـس، بـــانی، باعـــث، باعث ؛علـــت غـــایی ؛▼منشـــأ

علـت موجبـه،  ؛عذر موجه، عذر، بهانـه ؛گذارگذار، پدر، پایهبنیان

ــه، زادوولــد  ؛علــت درونــی، علــت الزم ــی  ؛۱۶۷نطف  ؛۱۶۹والــد، ول

 ؛۶۱۲انگیزنـده، انگیـزه محرک، بر ؛۶۱۲مادۀ محرک، داروی محّرک 

 ؛۵۹۶الـزام، جبــر  ؛۱۵۵جبـین، سرنوشـت، تقـدیر  ؛۱۷۸اثـر، تـاثیر 

محــل  ،۶۲۹علــت کمکــی، محمــل، وســیله  ؛۷۴۰ضــرورت، اجبــار 

الخبائـث، االمـراض، امام ؛۶۳۰اسـباب، ابـزار  ؛▼نشوونما، مهد

 الفساد العلوم، امام

اه، ، منبـــع، خاســـتگ(محـــل پیـــدایش و صـــدور، علـــت آغـــازين)منشـــأ 

اساس، پایه، مبنا، مایـه، اصـلیت،  ؛۶۸سرچشمه، آبشخور، مبدأ 

نطفـه،  ؛مأخـذ ؛۶۳۲معدن، مخزن، انبـار  ؛▲محور، مصدر، علت

مــوطن، زادگــاه، خانــه  ؛هســته، هســتۀ اولیــه، خشــت اول، بــذر

منبـع، ظـرف  ؛۱۶۹شجره نامه  ◄مادر، تبار، نسب  ؛۱۹۲(معنوی) 

ـه ريشه، بن، شالوده، اساس، پایه /  ؛۱۹۴
َ
مقـدمات، آغـاز  ؛۲۱۴ت

 آغازگاه  ؛۶۳۱مواد اولیه، مواد  ؛۶۸

، زمینـۀ رشـد، محـیط مسـاعد، محـل مهد (محل نشوونما)

 ؛۶۸گهـواره، مبـدأ  ؛۱۹۲پـرورش، کـانون، مرکـز، کاشـانه، آشـیانه 

 زمینه زمینه، پس ؛۱۶۷انکوباتور، رحم، جنین، زادوولد 

ـــی [صـــفت]
ّ
، ، موجـــد، ایجادکننـــده، آفريننـــدهموجـــب ؛عل

ـد 
ّ
 ؛۱۷۸مـؤثر  ؛منجـر ؛بـانی، باعـث ؛۱۶۴پدیدآورنده، زاینـده، مول

، اصــلی ۷۴۰، الزامــی، وادارکننــده ۷۴۰ضــروری، واجــب، اجبــاری 

 ،۵۱۳مخترعانـــه، خـــالق  ؛۶۳۸، مهـــم ۹، باارتبــاط، مربـــوط ۴۹۴

الزم، ضــروری،  ،۶۴نخســتین، بــدوی، اولیــه، مقــدم  ؛۲۱نــوآور 

 سباب االمادر، مثمر، مسبب ،۶۲۷مورد نیاز 

ای، محوری، مرکـزی، ، بنیادین، زيربنایی، اساسی، پایهبنیادی

الزم، حیـاتی، اصـلی،  ؛ابتـدایی، مقـدماتی ؛کنندهقاطع، تعیین

مـــاهوی،  ؛ای، ارگانیـــک، ســـاختاریريشـــه ؛۶۳۸عمـــده، مهـــم 

 ملزوم  ؛۵فطری، ذاتی 

، موجـب شـدن، موجبـات چیـزی را فـراهم باعث شـدن [فعل]

آوردن، ایجـاد کـردن، خلـق  ال آوردن، بارکردن، اساس نهادن، با

وجود هســـتی دادن، آفريـــدن، بـــه ؛۱۶۴کـــردن، تولیـــد کـــردن 

دلیل  ؛۴۸۴ابداع کردن، اختراع کردن، کشف کردن  ؛۱۶۷آوردن 

ريـزی کـردن، ، پیافکنـدنپی ؛۱۵۸چیزی بـودن، توضـیح دادن 

راه انـداختن، بـرانگیختن، بـه ؛۶۸تأسیس کـردن، بنیـاد نهـادن 

 ؛۳۷۰کشـــت کـــردن، کاشـــتن  ؛۶۸دن، آغـــاز کـــردن شـــروع کـــر

جلـو انـداختن،  ؛۶۲۳ريزی کـردن مقدمات را مهیا کـردن، برنامـه

 ،۶۱۲تحريــــک کــــردن  ،۸۲۱تهیــــیج کــــردن  ؛۶۸۰شــــتابانیدن 

  ۱۷۸اثر گذاشتن، اثر داشتن  ؛۶۱۲وسوسه کردن  ،۶۱۲انگیختن 

، اثــر کمکــی داشــتن، تــاثیر داشــتن، ســهیم نقــش داشــتن

ردن، ایجاب کردن، سبب بودن، سهم داشتن، بودن، تقویت ک

وپر خــود گــرفتن، تشــویق تــرویج کــردن، زيــر بــال ؛منجــر شــدن

مستعد  ؛روحیه دادن، حمایت کردن ؛۹۲۷کردن، حمایت کردن 

سـزا داشـتن، دامـن زدن، سـهم به ؛۱۷۹کردن، گـرایش داشـتن 

ــردن  ــک ک ــردن، کم ــدید ک ــه ؛۷۰۳تش ــر ب ــتقیم اث ــر مس طور غی

 ؛۶۸آغــاز کــردن  ؛۵۲۳ن، اشــاره داشــتن داشــتن، متضــمن بــود

آب  ؛۷۰۳وسیله یـا موجبـات را فـراهم کـردن، درخـدمت بـودن 

لود بودن ازسرچشمه گل  آ

دلیل اینکـه، چـه ، زيرا، چه، چونکـه، بـرای اینکـه، بـهچون [قید]

 ؛کـه، از آن جا[کـه]علت آنکـه، ازآنجاییکه، بـهآن سببآنکه، به

ازبهـِر، بـراِی، بابـِت،  ؛۱۵۷علِت بـهمناسبِت، سبِب، بهدلیل، بهبه

ـــه ـــِت، ب  جه
ً
ـــدا ـــابراین  ؛۶۱۷منظور، عم ـــر، بن ـــذا، علی ؛۱۵۸آخ ه

 برای چه؟ چرا؟ یعنی چه؟  ؛روازاین

⍃ ۱۶۷، زادوولـد ۱۵۸◌ِسـناد ، اِ ۸۰، ویژگی ۶۸، آغاز ۵ عرضیت ،

، ۶۱۲، انگیخـتن ۱۷۸، تـأثیر ۱۷۶، شدت ۱۶۹، والیت ۱۶۸ومیر مرگ

  ۶۲۸وسیله بودن 
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محصــول،  ؛▼ثمــره، رویــش (جوانــه) ؛، اثــر، ثمــرمعلــول [اســم]

آورد، برآینـــد، عاقبـــت، بازتـــاب، نتیجـــه، دســـت ؛زاده، فـــرآورده

حاصـل، عایـدی، دخـل، ماحصـل،  ؛۶۷آمد فرجام کار، دنباله، پی

ــره  ــارکرد، به ــازده، ک ــده  ،۸۰۳ب ــود، فای ــع، س ــزایش  ،۶۴۰نف اف

 ؛۴۱مشـتق، فـرع، باقیمانـده  ؛۶۵تابعیـت، تـوالی  ؛۳۰۱سـرمایه 

 ؛۵۴۸ُمهــر، نشـــان، جــای پــا، رد، یادگـــار  ؛۱۵۴حادثــه، واقعــه 

ــخ  ــنش، پاس ــل ، عکس۴۶۰واک ــر متقاب ــل، اث ــه،  ؛۱۸۲العم خاتم

، ۷۸۰وراثـت  ◄[ارث، میـراث،  ؛۶۹سرانجام، پایان، غایـت، انتهـا 

[علیـل  ؛مـدلول ؛۶۷۶عمل، عملکرد، فعـل  ؛]۵ صفات موروثی

۱۶۳[ 

حاصل، َبر، بار، نتیجه، ثمر،  ؛نه، نمو، نتیجۀ طبیعی، جوارویش

 ◄[خـرمن، کشــت، محصـول، درو، برداشــت،  ؛۳۰۱ثمـره، میــوه 
 ] ۳۷۰کشاورزی 

متعاقـب،  ؛۱۵۸منسوب  ؛، معلول، ناشی، منجرمنتجه [صفت]

 ؛۷۴۵مشــروط، منــوط، موکــول، وابســته، تــابع  ؛۶۵متــوالی 

 مدلول  ؛محول

 ؛۵ راثتـی، مـادرزادی، ژنتیـک، مـوروثی، ارثـی، وارث رسیدهبه

 مندلی  ؛اجدادی، پدری

، برآمـدن، مشـتق شـدن، آمـدن، پیـدایش منـتج شـدن [فعل]

ـــتن،  ـــافتن)، برخاس ـــرفتن (ی ـــئت گ ـــدن، نش ـــی ش ـــافتن، ناش ی

ــایی ــوردن از ج ــرفتن، آب خ ــمه گ ــادر  ؛سرچش ــدن، ص ــرون آم بی

منجر شدن، منتهی شدن،  ؛۲۹۸شدن، پیدا شدن، ظاهر شدن 

ثــار چیــزی را داشــتن، نشــان دادن  ؛افتنتکامــل یــ ؛انجامیــدن آ

 عاید شدن، حاصل شدن ؛تراوش کردن ؛۵۲۲

، منوط بودن، موکول بودن، بسته بـودن، بستگی داشتن

مربوط بـودن، مـرتبط بـودن،  ؛۱۲درگرو چیزی بودن، تابع بودن 

 مشروط بودن، اما داشتن  ؛۷۴۵هم وابسته بودن به

  [قید]
ً
 ، بالنتیجه، درنتیجه، نهنتیجتا

ً
  ۱۵۸ بنابراین ؛۶۹ایتا

ــه ــی از، بهعلتب ــه، ناش ــر، ب ــر، براث ــۀ، دراث ــبِب، درنتیج برکِت، س

مناسبِت، باالِی، به، پِی، ازبهِر، بـراِی، خاطر، بهدلیل، بهازِقَبِل، به

 بابِت، جهِت، به
ً
  ۱۵۶چون  ؛۶۱۷منظور، عمدا

⍃  ۱۶۴ ، آفرينش۱۵۴، رویداد ۶۵تعاقب  
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، نسبت، نسبت دادن، منسـوب کـردن، عطـف، ِا◌ِسناد [اسـم]

حقـدار حـق به ؛خاسـتگاه ؛مبنـا، دلیـل، چرایـی ؛۹استناد، ارجاع 

 صفت نسبی  ؛دادن

 ؛مفــروض ؛شــده، معلــول، معطــوف، ارجاعمنســوب [صــفت]

 ]۰۱۱خویشاوند [≠  ؛مستند ؛توضیحی ؛قابل ردیابی، ناشی از

ِاسـناد دادن، منسـوب  ، حمـل کـردن بـر،نسـبت دادن [فعل]

ــردن، ردیــابی کــردن ؛کــردن ــه  ؛عطــف ک ــی دانســتن، توجی ناش

 کردن 

ــیح دادن موجــه کــردن،  ؛، علــت بــودندلیــل بــودن ؛توض

لود بودن آب از سرچشمه گل ؛تئوريزه کردن  آ

  ۱۵۷، منتج شدن ناشی بودن

ــد] ــابراین [قی ــذا، علیبن ــذا، دراین، ل ــسه ــورت، پ ــه ؛ص خاطر، ب

  ۱۵۶از، چون  ، ناشی۱۵۷علِت به

 چنان طوری، آنای، بهگونه، بهیکطور

⍃  ۱۵۶علیت   
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ــم] ــانس [اس ــادف، اتفــاق ش ــودن، عــدم  ؛۶۱۸، تص ــامعین ب ن

 ؛۶۶۱نشـــدگی، عـــدم قطعیـــت، ريســـک، خطـــر تعـــین، تعییین

هرچـه آیـدخوش  ؛۵۹۶بخـت، قسـمت، تقـدیر  ؛ناپذیریتوضیح

بندی، محاســـبۀ شـــرط ،۵۱۱فـــال  قرعـــه، شــگون، ؛آیــد، اقبـــال

  ۱۵۴ وقوع، واقعه ؛▼احتماالت

 ، شیرياخط، انتخاب منصفانه، فرصتشانس مساوی

، تئـوری احتمـاالت، محاسـبات اکچـوری، محاسبۀ احتمـاالت

آزمــایی، بخت ؛بیمــه، بیمــۀ اتکــایی ؛۸۶احتمــاالت رياضــی، آمــار 

ارمغــــان  ،۶۱۸بندی، گــــرو، قمــــار کشــــی، شــــرطالتــــاری، قرعه

  ۶۱۸بورس  ؛ستیبهزي

ای، کــاتوره ؛تصــادفی ؛۶۱۸، رانــدوم، شانســی اتفــاقی [صــفت]

ـــل، بیبی ـــببدلی ـــیح ؛▼س ـــامعین، توض ـــری ن  ؛۵۹۶ناپذیر، جب

 ۰۸۶آماری  ؛ناگهانی، ناآگاه

اساس، پایه، بیدلیل، بدون دلیل، بیجهت، بی، بیسبببی

ــدف بی ــدی  ؛۶۱۸ه ــزه، غیرعم ــدون انگی ــه ؛۶۱۸ب ــی، ب ناحق، الک

 علت رد، بیموبی

 وقــوع یــافتن [فعــل]
ً
 واقــع شــدن، آمــدنتصــادفا

ً
 ؛، اتفاقــا

ــردن ــورد ک ــر ؛برخ ــردن  خط ــار ک ــردن، قم ــه ؛۶۱۸ک ــه ب نامش قرع

 اصابت کردن 

  [قید]
ً
هرحال، طور اتفاقی، ناگهان، بـه، دست برقضا، بهاتفاقا

بختکـــــی)، ســـــاکن ، االبختکـــــی (هللابهابتدا ؛قیـــــد قرعـــــهبه

 ؛۵۹۶ن اراده، ازخودبیخـود، باالجبـار بـدو ؛جهـتموجب، بیبی

 ماشاءهللا 

⍃  ۶۱۸، اتفاق ۴۷۴، عدم قطعیت ۱۵۴رویداد  
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، نیرو، قوت، زور، قـوه، ُبنیـه (بنیـت)، تـوش، قـدرت توان [اسم]

ــرژی۱۶۲ ــایی ؛▼، ان ــق، توان ــارا، رم ــاب، ی ــی  ؛▼ت ــلط،  ؛۳۲بزرگ تس

سـی، اقتـدار قـدرت سیا ؛۳۴الجیشـی، برتـری غلبه، برتری سوق



   
 

 

اســتقامت، پایــداری  ؛۱۷۸تــأثیر  ؛۷۳۳اســتیال، حکمرانــی  ؛۷۳۳

جهــد، تــالش  ،۶۸۲کــار [تولیــدی]  ؛۱۶۲تــوان زيــاد، قــدرت  ؛۱۵۳

ــــار  ؛۶۸۲ ــــنگینی  ؛۷۴۰زور، اجب ــــابع)  ؛۳۲۲وزن، س ــــروی (من نی

مبــارزه، زورآزمــایی،  ؛۵۳۲اصــرار، تأکیــد  ؛۶۸۶انســانی، کارکنــان 

 ؛۷۱۱اعالن جنـگ  ◄جویی بارزهچالش، م ؛۷۱۶المپیک، مسابقه 

ِاعمــــال،  ؛۷۱۶، مبــــارز ۷۰۵حريــــف، رقیــــب  ؛۷۱۶دعــــوا، ســــتیز 

بـــازده، بـــازدهی،  ،۶۷۱مبـــادرت  ،۶۷۳کارگیری، اســـتفاده بـــه

  ۶۷۶عمل  ،۶۷۶عملکرد، فعل 

ُعرضـه،  ؛۱۸۰، قابلیت، پتانسیل، حساسیت، استعداد توانایی

نیــروی  ؛▲تــوان ،۶۰۰یــارا، بخــار، مایــه، مــدیريت، نــا، رمــق، ُبنیــه 

ــان  ــالقوه، امک ــوال،  ؛۴۶۹ب ــد ط ــا، ی ــد بیض ــارآیی، ی ــالحیت، ک ص

 ؛۲۴تطـابق، سـازگاری  ؛۶۹۴لیاقـت، کفایـت، ذوق  ؛۶۹۴مهـارت 

 ؛تاب، تحمـل ؛۷۵۶تفویض اختیار، اجازه  ؛۱۸۳توان، ُبرد، دامنه 

  ۷۳۳قدرت سیاسی، اقتدار 

پویـــایی،  ؛، پتانســـیل، میـــدان نیـــرو، تانســـیون، فشـــارانـــرژی

ــودن دی ــال ب ــرک، فع ــبش، تح ــابکی، جن ــم، چ ژول،  ؛۱۷۴نامیس

 ؛نیــرو، شــار ؛کــالری، اســب بخــار، نیــروی موتــور، بــازده، بــازدهی

فشار، نیـروی کشـنده،  ؛۳۲۸پذیری انرژی پتانسیل، فنر، کشش

 ۲۷۹، کوبش ۲۸۷، رانش ۲۸۸کشش 

، تأسیســـات ۳۸۵، ســـوخت فســـیلی، ســـوخت منبـــع انـــرژی

ای، خورشید، سوخت هسـتهئیدروالکتريک (هیدروالکتريک)، 

ســوخت فســیلی: زغــال، زغــال  ؛▼ایاورانیــوم، فیزيــک هســته

ــازوت،  ــت، م ــنگ، نف ــن  ◄[س ــزين۳۵۷روغ ــازطبیعی، بن  ؛]، گ

 نیروگاه 

صــاعقه، بــرق،  ؛، بــرق، کهربــا، رعــد و بــرق، نیــروالکتريســیته

الکتريسـیتۀ جـاری،  ؛۴۱۷قرمبه، آذرخش، شعاع نـورانی آسمان

نــــد، کاتــــد، رق ســــهبــــرق مثبــــت، بــــرق منفــــی، بــــ فاز، ارت، آ

ــت ــرون ؛ومنفیمثب ــدان  ؛الکت ــار، می ــان، ش ــدت جري ــان، ش جري

الکتريســـیتۀ ســـاکن (مالشـــی)، قـــوۀ کهربـــایی،  ؛الکتريکـــی

کشـــی، ســـیم، ســـیم بـــرق، رســـانی، برقبرق ؛الکترواســـتاتیک

بـاتری (بـاطری)، پیـل،  ؛کابل، دکل برق، شبکۀ سراسـری، گريـد

ـــ ؛قـــوه، خـــازن، انبـــاره ت، وات، کیلـــووات، مگـــاوات، ولتـــاژ، ول

ــاعتکیلووات ــم ؛س ــت، اه ــر، میلی ؛مقاوم ــرآمپ ــیل  ؛آمپ پتانس

پتانســیل، اخــتالف ولتــاژ، بــار الکتريکــی، اخــتالف  بــرق، اخــتالف

اتصـال  ؛سـوسی، جريان مسـتقیم، یکجريان متناوب، ای ؛فاز

الکتريکــی،  ؛▼الکترومغنــاطیس، الکترونیــک ؛بدنــه، اتصــالی

  ۶۳۰ینام، موتور الکتريکی، وسیلۀ برقی ژنراتور، د ؛برقکار

لترناتور، استارت، اسـتپ، ُپـل،  ؛۶۳۰ ◄وسیلۀ برقی  هویه، آ

ـــــه،  ـــــرق)، رل ـــــد (ب ـــــده ◄[کلی ـــــور، ۲۶۳بازکنن ـــــره، آداپت ]، مق

کوموالتـــور، ســـوکننده، آمپرمتـــر، آمپرســـنج، احســـاسیک گر، آ

 کننده، مدوالتور مدوله ،۶۳۲خازن، انباره، انبار 

، مـدار بسـته، مـدار بـاز، مـدارچاپی، برقـی مدار ؛الکترونیک

ــع، آی ــدار مجتم ــتور، دیــود،  ؛ســیم ــازن، مقاومــت، ترانزيس خ

مخــابرات  ،۵۳۱رادیــو، تلویزيــون، پخـش رادیــویی  ؛ترانسـفورمر

القــــــای  ؛الکترومغنــــــاطیس، برقــــــاطیس، ام.دبلیــــــو ؛۵۳۱

ــدانس ــی، امپ ــن  ؛الکترومغناطیس ــل و تلف ــیلۀ  ،۵۳۱موبای وس

خورانـد)، خـورد، پسازخور، بـازخورد، پسفیدبک (بـ ؛۶۳۰برقی 

  ۱۵۱تغییر متقابل 

کتور هستهایفیزيک هسته ای، نیروگاه اتمی، واکـنش ، رآ

ای، ای، شـــکافت اتمـــی، فیشـــن، همجوشـــی هســـتههســـته

کتـور گـداخت بمـب اتمـی، بمـب ئیـدروژنی، کالهـک  ؛فیوژن، رآ

ــته ــک هس ــی، کاله ــیل  ؛ایاتم ــی، گس ــه، واپاش ــو اکتیویت رادی

اکتیــو، قــارچ بمــب اتمــی، پرتــوافکنی، تشعشــع ابــر رادیوذرات، 

اتــم، ایزوتــوپ، هســتۀ اتــم، پروتــون، نــوترون، الکتــرون،  ؛۴۱۷

لفا، بتا، گامـا، پرتـو گامـا آب سـبک، اورانیـوم،  ؛ذرات اتمی، ذرۀ آ

 تیپیان ؛سازیغنی ؛۳۱۹پلوتونیم، عنصر 

ــا [صــفت] ــرزوتوان ــد، پ ــد، توانمن ــلط، نیرومن ــادر، مس ــل، ق ر، ، قاب

باُعرضـــه،  ؛، قـــدیر۷۳۳، مقتـــدر ۱۶۲پرقـــدرت، قدرتمنـــد، قـــوی 

دار، دارای نفـوذ، وپا، زرنـگ، باکـاره، بـاوجود، اسـتخوانبادسـت

 ؛۳۲بـزرگ  ؛۷۷۳مالـک  ؛۱۷۸اعتبار، پیـا، مسـلط، بـانفوذ صاحب

 ؛۷۲۷مـوثر، کـارآ، موفـق  ؛۶۹۴صـالح، خبـره  ؛۳۴افضل، برترين 

اری، حـاکم، غالـب، برقـرار فعال، جـ ؛۷۱۸متجاوز، زورگو، جنگجو 

ـــن،  ؛۷۴۰گريزناپـــذیر، وادار کننـــده، اجبـــاری  ؛۱۵۳ قـــاطع، خش

 ۰۳۶بالنده، افزاینده  ؛۱۷۶شدید 

، فعــال، پرتکــاپو، پرانــرژی، پرجنــب وجــوش، بــاحرارت، پرتحــرک

 ؛۶۸۲، زحمــتکش ۱۷۴ورجـه، پویــا، مشــتعل، چابــک، فعــال علی

ای، هسته ؛برقی، الکتريکی ؛۲۶۵متحرک  ؛۶۷۸دارای فعالیت 

  ۴۲۰پرتوزا، پرتوافکن، درخشان 

، قادر بودن، توانایی (یـارای) کـاری را داشـتن، توانستن [فعل]

ــردن  ــردن، ک ــرا ک ــتن ؛۶۷۶اج ــار داش ــتن، بخ ــه داش ــوان  ؛ُعرض ت

ســـر ســـاییدن، کفایـــت  ؛۶۷۶دســـت یـــافتن، کـــردن  ؛داشـــتن

ــودن  ــتن، مــاهر ب ــی  ؛۶۹۴(لیاقــت) داش ــردن، حکمران کنتــرل ک

 ؛۷۴۰یــل کــردن، اجبــار کــردن، مجبــور کــردن تحم ؛۷۳۳کــردن 

ازکسی آمدن، ازکسی کاری برآمدن، برآمدن از (ازدسـِت) کسـی، 

 یاری کردن  ؛چیزی بار کسی بودن

، توان بخشیدن، توانمند کردن (ساختن)، تقویت توان دادن

، اختیار دادن، اختیارات الزمه را دادن، تفویض کـردن، ۱۶۲کردن 

روشـن کـردن، راه انـداختن،  ؛کردن رشارژ کردن، پُ  ؛مسلح کردن

 استارت زدن 

⍃  فعال بودن ۱۷۳، عاملیت ۱۶۲، قدرت ۲۶، کمیت ۵عرضیت ،

  ۶۳۰، ابزار ۱۷۴

 



 

 ناتوانی 161

عجز،  ؛۱۶۳دفاعی، نارسایی، سستی، ضعف ، بیناتوانی [اسم]

کبرسن، کهولت،  ؛۶۹۵ناشیگری، عدم مهارت  ؛۷۲۸درماندگی 

ت، قطـــع نخـــاع، فلـــج، نابـــاروری، معلولیـــ ؛۱۳۱فرتـــوتی، پیـــری 

ــترونی  ــذیری  ؛۱۷۲س ــیب پ ــاد  ؛۶۶۱آس ــت، انقی ــت، تبعی مظلومی

ـــر ۷۴۵ ـــعاف، فق ـــی، بی ؛۸۰۱، استض ـــی بیهوش ـــی فیزيک حس

گرفتگـی عضـالنی،  ؛۶۵۱سکته، صـرع، ضـعف جسـمانی  ؛۳۷۵

صــغر، عــدم صــالحیت  ؛۴۹۹محجوريــت، بالهــت  ؛۶۷۷ســکون 

ـــوانی  ـــانونی، ج ـــی  ؛۱۳۰ق ـــالی، بچگ ـــالح، خ ؛۱۳۰خردس ـــع س ل

شـخص نـاتوان:  ؛انکسـار ؛۷۱۹غیرنظامی کردن، برقـراری صـلح 

، اختــه، خنثــا، ۱۶۳انســان ضــعیف  ،۶۵۱معلــول، شــخص بیمــار 

 النسل، عقیم، مترسک خواجه، مقطوع

فایـده بی ؛غـرور بیجـا ؛اثری، بطالت، بیهـودگی، بیتأثیریبی

خاصــــیت: بــــرگ چغنــــدر، فــــرد بیهــــوده، آدم بی ؛۶۴۱بــــودن 

 ۴۹۷ر محال ام ؛مترسک

رمق، افتاده، ناکـار، ، کم زور، بی زور، بی بنیه، بیناتوان [صـفت]

گیر، پا[ی]شکسته، درمانده، عاجز، افلیج، زمین ؛جان، ساقطبی

ـــث ـــه، مخن ـــو، اخت ـــته، بب ـــوک، بس ـــاربی ؛مفل ـــه، بی ؛اختی عرض

 ؛۱۲۷ازکارافتـــاده، کهنــه، قـــدیمی  ؛۱۶۳وپا، ضــعیف دســتبی

 ؛۶۷۹غیــر فعــال، بیکــار  ؛۶۴۱یــده فاخــراب، بی ؛۲۵نامناســب 

گرسنه، کم تغذیه شـده  ؛۷۲۱شده ، تسلیم۷۳۹تسلیم، مطیع 

 قاصر ؛۶۹۵ناشی  ؛۶۳۶

تنهـا، بیچـاره، درمانـده،  ؛، عقیم، عاجز، علیل، مضـطردفاعبی

 ؛۱۷۲ثمـر بی ؛۱۶۳ضـعیف  ؛۹۳۵مظلوم، بیگناه  ؛۸۸۳بیکس 

یـران، ح ؛۶۸۴درمانده، خسـته  ؛۳۷۵حس بیهوش، بی ؛۱۳۱پیر 

 ۶۶۱نشده، ناامن دفاع ؛۷۲۸ناموفق  ؛۶۰۱متزلزل، نامصمم 

نداشـتن، عـاجز بـودن،  ، عقـیم بـودن، نـاناتوان بودن [فعل]

نـاتوان  ؛بخار[ی] ازکسی بلنـد نشـدن، بازمانـدن ازامـری، مانـدن

رمق شدن، سست شدن، ازنـا افتـادن، دل کسـی ازنـا شدن، بی

 رفتن 

وپر کسی را شکسـتن، ازکـار ، ناتوان کردن، بالازکار انداختن

عقـیم کـردن،  ؛۸۵۴انداختن، انداختن، ازپا درآوردن، ترساندن 

 ساقط کردن ؛۱۷۲اخته کردن، سترون کردن 

 ۱۶۳ضعیف کردن  ،۶۸۴، خسته کردن حال کردنبی

⍃  ۶۵۵، زوال ۱۷۲، سترونی ۱۶۳ضعف  

 

 قدرت 162

دگی، شـدت، زننـ ؛۱۶۰، زور، اقتدار، یـارا، تـاب، تـوان قدرت [اسم]

ـــــا]  ـــــدی [محرکه ن
ُ
ـــــدگی، ت ـــــی  ؛۶۱۲گزن ـــــدار سیاس ، ۷۳۳اقت

تحمـــل، صـــالبت، اســـتواری، ســـختی  ؛۷۳۵دیکتـــاتوری، زور 

چســـــبندگی،  ؛۳۲۹اســـــتقامت، اســـــتحکام  ؛۳۲۶(ســـــفتی) 

  ۶۰۰بنیه  ؛۶۰۰پشتکار، پافشاری  ؛۷۷۸نگهداری 

  ۱۷۴ ◄شادابی 

، جـوانمردی، قهرمـانی، ورزشـکاری، ورزش باسـتانی، پهلوانی

 ؛۷۱۶زورآزمــــایی، مبــــارزه  ؛۶۸۲تمــــرين، زحمــــت  ؛۸۳۷ورزش 

، ســالمت، ۱۷۴طــراوت، بنیــه، شــادابی  ؛۷۲۴زورخانــه، میــدان 

وجوش، نشــاط، جنــب ؛۳۶۰ســرزندگی، زنــدگی  ؛۶۵۰تندرسـتی 

فربگـــی،  ؛۳۷۲مـــذکر  ،۸۵۵مردانگـــی  ؛۸۳۳وجــد، ســـرحالی 

 ۱۹۵درشتی 

فوتبالیست، ژيمناست، دونده،  ،۸۳۷، بازيکن آدم ورزشکار

زن، بوکســـور، ســـکی بـــاز، شـــناگر، تیرانـــداز، کمـــانگیر، مشـــتا

پهلـــوان،  ؛۷۱۶گالدیـــاتور، شـــخص مبـــارز  ؛باز، جودوکـــارکاراتـــه

شــتی
ُ

ــده  ؛۷۱۶گیر ک ــذکر  مــرد ؛۷۲۲تکــاور، رزمن  ؛۳۷۲جنگــی، م

  ۸۵۷گذشته جانپیشمرگ، از

ــت ــرو دادن، توانتقوی ــتحکام، تجدیــد قــوا، ، نی بخشــی، اس

 ؛۷۰۳امـداد، کمـک  ؛یروزایـی، دوپینـگامداد، نیرو بخشیدن، ن

ــفتی) اســتحکام، آهن  ؛۳۲۶کشــی، ســخت کــردن، ســختی (س

ــیج  ــک  ،۸۲۱تهی ــا  ؛۶۱۲تحري ــا، احی ــازپروری، ابق ــت، ب  ؛۶۵۶نقاه

  ۵۳۲تأکید  ؛۶۱۲مواد نیروزا، تقویت کننده، داروی محرک 

، دینامیــــــک، اســــــتاتیک، ئیــــــدرودینامیک، علــــــم نیــــــرو

، ترمودینامیــــــــــک، الکترودینامیــــــــــک، الکترواســــــــــتاتیک

 الکتروتکنیک، اصطکاک 

ــفت] ــوی [ص ــدر ق ــلط، مقت ــدیر، مس ــد، ق ــرزور، نیرومن ــد، پ ، زورمن

ــل۷۳۳ ــد ؛، قاب ــوان ▼تنومن ــا  ؛۱۳۰، ج ــد، توان ــدرت، قدرتمن باق

ــرين  ؛۱۶۰ ــل، برت ــر  ؛۳۴افض ــد، برت ــره،  ؛۳۴ارش ــب، چی ــاتح، غال ف

ـــق  ـــلطه ؛۷۲۷موف ـــاطع، س ـــتبد ق ـــده،  ؛۷۳۵جو، مس وادارکنن

آهنـین، فـوالدین، محکـم،  ؛۵۳۲مستدل، مؤکد  ؛۷۴۰اجباری 

تغییرناپـذیر  ؛۳۲۹آبدیده، نشکن، محکم  ؛۳۲۶سخت (سفت) 

ُپرقـوت، تیـز، تنـدوتیز، محـّرک  ؛۹۴۹آور گیرا، قوی، مسـتی ؛۱۵۳

 جان سخت ؛۳۲۴استوار، چگال  ؛۶۱۲

 ،۵۹۹سـرکش، متمـرد، مصـمم  ؛، پابرجا، سرسـختقدمثابت

ــن رویــین ؛۶۰۰ســمج  ،۶۰۲شــق کله  ؛۶۶۰تن، تســخیرناپذیر، ایم

ناپذیر، کوش، خسـتگیسخت ؛۷۲۷رکورددار، شکست نخورده 

  ۶۷۸ ساعی

دار، بهــــادر، اســــتخوان، رشــــید، برومنــــد، یــــل، بزنتنومنــــد

 ؛۶۷۸، دارای فعالیــــت ۱۷۴وکوپــــال، زبروزرنــــگ، فعــــال بایال

باال، قدبلنـد بلنـد ؛۱۹۵، چاق ۱۹۵الجثه عضالنی، هیکلی، عظیم

  ۲۰۹بلند  ◄

  ۶۵۰، سالم ۷۱۶، اسپرت، پهلوان، مبارز ورزشکار

  ۸۵۵دلیر  ؛۳۷۲نر  ؛، راد، بزرگوار، غیورمردانه



   
 

 

، زور داشـتن، قـدرت داشـتن، پـرزور بـودن، قوی بودن [فعـل]

ــودن  ــق ب ــتن، موف ــتقامت داش ــت ؛۷۲۷اس ــوای ازدس رفته را ق

تـازه شـدن  ،۶۵۶وپر گرفتن، بازسازی شدن دست آوردن، بالبه

 ۶۵۰لم بودن سا ؛۶۸۵

پشتیبانی کردن،  ؛۲۲۷کردن  ، ُپرتوپر کردن ؛تقویت کردن

کردن، جـــرأت دادن حمایـــت ؛۲۱۸حمـــل کـــردن، نگـــاه داشـــتن 

شارژ کـردن، نیـرو دادن  ؛۳۲۶آبدیده کردن، سخت کردن  ؛۸۵۵

ـــردن  ؛۶۱۲ ـــیج ک ـــردن  ؛۸۲۱تهی ـــازی ک ـــال ؛۶۵۶بازس وپر دادن، ب

، تأکیـــد ۳۶زودن افـــ ؛۱۶۰تـــوان دادن  ؛۶۸۵نیـــروی تـــازه دادن 

  ۵۳۲کردن 

 ، باشدت، محکم، دودستی، دوبامبی باقدرت [قید]

⍃  ۳۲۹، استحکام ۱۷۴، فعال بودن ۱۶۰، توان ۳۸جمع  
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 ؛۱۶۱، سستی، نااسـتواری، ازکارافتـادگی، نـاتوانی ضعف [اسم]

 ؛۳۲۷لطافـت، نـازکی، نرمـی  ؛۳۳۰گی شـکنند ؛زبونی، خواری

 ؛۱۳۱ضــعف پیــری، کهولــت، پیــری  ؛۱۵۲ثبــاتی، تغییرپــذیری بی

غـــش،  ؛۶۸۴خســـتگی  ،۶۷۹حـــالی بی ،۶۵۱ضـــعف جســـمانی 

رقـت، آمیختگـی  ؛۶۵۵کاسـتی، زوال  ؛۳۷۵حسی فیزيکی بی

 ؛۷۵۲اعتبـــاری قـــانونی، لغـــو تزلـــزل، ســـقط اعتبـــار، بی ؛۴۳

 ؛نفوذپـــذیری ؛۶۵۵تضـــعیف، تخريـــب، اخـــتالل، فرســـایش 

کـژی،  ؛لومیـتاستضـعاف، مظ ؛۸۴۵خدشه، تـرک، رخنـه، لکـه 

 انکسار 

بیچـاره،  ؛۶۵۱، بیمـار، مـريض، شـخص بیمـار انسان ضـعیف

النفس، آدم ضـــعیف ؛۱۳۲نـــوزاد، جـــوان  ؛۷۳۱آدم بدشـــانس 

مظلـــوم،  ؛۸۲۵زده مصـــیبت ؛۸۹۰دردانـــه، عزيـــز  ؛۸۵۶ترســـو 

 ۵۴۴بازيچۀ دست، آدم ساده 

، حیـــوان ضـــعیف، مـــور، مورچـــه، گنجشـــک، چیـــز ضـــعیف

ضـخامت ، کاغذ (به۲۰۶باريکی  ◄ک) چیز نازک (باري ؛سگتوله

  ۳۳۰شکنندگی  ◄چیز شکننده  ؛کاغذ)، ورق، پوست پیاز

، بی رمـق، زار، نـزار، نحیـف، سسـت، بیمارگونـه، ضعیف [صفت]

مانده، درمانده، افتاده، بیچاره، خوار و خفیف، افتان  ؛مسکین

وپا، ناتوان دستعرضه، بیبی ؛▼مالیم، ظريف، نازک ؛و خیزان

ــاع ، بی۱۶۱ ــی ؛۱۶۱دف زار، بیب ــاه آ ــه  ؛۹۳۵گن ــودک، بچگان  ؛۱۳۲ک

مایــه، خفیـــف، بی ؛۳۳ريـــز، کوچــک  ؛۳۳۰ظريــف، شــکننده 

ـــــُبک  ـــــک  ؛۳۲۳َس ـــــر، باري ـــــمم  ؛۲۰۶الغ ـــــزل، نامص  ؛۶۰۱متزل

ول، نــــامنظم،  ؛۳۲۷لطیـــف، نـــرم  ؛۶۵۱پريـــده، ناســـالم رنگ

فرتـوت، پیــر  ؛۳۸۷مـزه رقیـق، آبکـی، بی ؛۷۳۴سـازمان نیافتـه 

، ۶۸دنیا آمـده، آغـازين تازه بـه ؛۱۵۲ثبات هوار دررفته، بیز ؛۱۳۱

 ، یتیم ۱۳۰، جوان ۱۲۶نو 

پنچرشــده،  ؛رمــق، ناکــار، نحیــف، گرســنه، بیتضــعیف شــده

 ؛۶۷۳کهنــه، دســت دوم، مــورد اســتفاده  ؛۳۷پنچــر، کاهنــده 

پژمــــرده،  ؛۶۵۵، زوال یافتــــه ۲۴۶ريختــــه همبه ؛۶۸۴خســــته 

رمــق، جـان، بی، خنثاشـده، بینارســا ؛۵۱پوسـیده، تجزيـه شـده 

  ۴۳شده، مخلوط، آمیخته رقیق ؛۱۷۵حال، منفعل بی

نگ، درمانـده، نـاقص، دچـار علیل
َ
، معلول، افلیج، فلج، شل، ل

 جانباز  ؛۶۴۷معیوب، ناقص  ؛نقص عضو

الغـر، اسـتخوانی، اسـکلت،  ؛، لطیف، مالیم، مثل برگ گلنازک

پوشـــالی،  ؛زی، پوســـت پیـــا۲۰۶عضـــله، باريـــک الغرانـــدام، کم

 نفوذپذیر  ؛پفکی

بیمـار  ؛بادی بنـد بـودننداشـتن، بـه ، نـاضعیف بودن [فعل]

لنگیدن، سالنه سالنه راه رفـتن،  ؛شدنپژمردن، نرم ؛۶۵۱بودن 

ــتن  ــان داش ــوردن، نوس ــکندری خ ــتن ۳۱۷س ــته رف  ؛۲۷۸، آهس

رمق شـدن، سسـت شـدن، ازنـا ضعیف شدن، ناتوان شدن، بی

  ۶۵۵سوده شدن، زوال یافتن فر ،۶۸۴افتادن، خسته شدن 

کردن، هرزکردن، جدا  ، سست کردن، تضعیفضعیف کردن

ــردن  ــه ؛۴۶ک ــردن  ِل ــرم ک ــردن، ن ــلفلج ؛۳۲۷ک
َ

ــردن، ش کردن، ک

نــد کــردن [تیــزی]  ؛۱۶۱ازکارانــداختن 
ُ

دنــدان چیــزی را کشــیدن، ک

خنثا کردن، تقابل  ؛۴۳رقیق کردن، آمیختن  ؛۳۷کاستن  ؛۲۵۷

 ؛۷۵۲اعتبــارکردن، لغـــو کـــردن ، بیکردنســـاقط ؛۱۸۲داشــتن 

 ؛۶۵۵زدن، آسیب زدن صدمه ؛۱۶۵شکستن، تباه کردن  درهم

 آهک کردن 

⍃  ۶۵۵، زوال ۵۷۲، ضعف کالم ۳۳۰، شکنندگی ۱۶۱ناتوانی  
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، خلــق، آفــرينش، خلقــت، زایــش، ابــداع، ســاخت، تولیــد [اســم]

ایجـاد، پدیـدآوری،  ؛۴۸۴ابتکار، اختراع، اکتشاف، کشـف  ؛ُصنع

ــه  ــت، اندیش ــوآوری ۴۴۹خالقی ــالش ؛۲۱، ن ــری،  ؛ت ــرينش هن آف

 ،۵۵۳نقاشــی  ،۵۵۱تجســم  ،۵۸۶تــألیف، تصــنیف، نگــارش 

 ؛، هنرنمــایی۴۱۲ســرایندگی، موســیقی  ،۵۵۴ســازی مجسمه

، انجــام کــار، ۷۲۵اجــرا  ،۶۷۶عمــل  ،۶۷۲مأموريــت  ،۶۷۱مبــادرت 

تولیـد انبـوه، سـاخت، صـنعت،  ،۵۰ترکیـب  ؛۷۲۵انجام، اتمـام 

تشــــکیل، تأســــیس،  ؛وســــازســــازی، ســــازندگی، ساختانبوه

گـــذاری، مشـــارکت ريزی، بنیانگـــذاری، پایـــهســـازماندهی، پایه

ــارآوری  ؛۷۷۵ ــال، ب ــود  ؛۱۷۱استحص ــران، بهب ــداث،  ،۶۵۴عم اح

ماشـین،  ؛۶۸۷کارخانـه، کارگـاه  ؛▼عمارت، بناسازی، سـاختمان

الت ماشین   ۲۴۳شکل  ،۶۶۹آمادگی  ؛۶۳۰ابزار  ،۶۳۰آ

ــول ، مخلــوق، آفريــده، ســاخته، ســاختۀ دســت بشــر، محص

آفرينه، آفرينش، اثر، بار، میوه، ثمره، برآورده، نتیجـه، ماحصـل، 

صــنایع  ؛محصــول نهــایی، محصــول جــانبی (فرعــی) ؛فــرآورده



 

برداشـت، خـرمن، محصـول کشـاورزی  ؛۸۴۴دستی  دستی، کار

  ۱۵۷، رویش ۳۷۰کشاورزی  ◄

ــــاختمان ــــا،س ــــازه، بن ــــارات ، س ــــه، عم ــــارت، ابنی ــــرج،  ؛عم ب

 ؛]، بلـوک، مجتمـع مسـکونی۲۰۹آسمانخراش، [ساختمان بلند 

کاخ، قصر، دربـار، درگـاه، قلعـه،  ؛اهرام مصر، عجایب هفتگانه

ــارو ــادی]  ؛ب ــه [م ــال، خان ــان ۱۹۲وی ــوزه ؛۱۹۲، آپارتم ــاختمان  ؛م س

احــــداث، معمـــــاری، آرشــــیتکتور، عمـــــارت،  ؛۸۳۷تفريحــــات 

ــازی، خانآپارتمان ــوه هس ــد انب ــاختمان، تولی ــازی، س ــازی، بناس س

ســــــازی، ســــــازی، مجموعهمســــــکن، بسازوبفروشــــــی، برج

عمـران،  ؛سـازیوساز، بافت شـهری، شهرسـازی، محوطهساخت

کـاری، مصـالح نازک ؛۶۵۴سازندگی، آبادسازی، آبادانی، بهبـود 

  ۶۳۱ساختمانی 

ور، ، سازنده، سراینده، مصنف، نویسـنده، پیشـهتولیدکننده

ـــت ـــتادکاراس ـــدس ؛اد، اس ـــین، مهن ـــنعتگر، تکنیس ـــارگر، ص  ؛ک

 ؛دار، کاپیتالیســــت، کارفرمــــا، کــــارآفريندار، ســــرمایهکارخانــــه

بنـــا، معمـــار، ســـردار  ؛۸۰۰ســـرمایه، کاپیتـــال، انباشـــت، ثـــروت 

ســتا، اوســتا، اوســا، اوس
ُ
پدیدآورنــده،  ؛ســازندگی، آرشــیتکت، ا

 صانع، آفريننده آفريدگار 

د [صـفت]
ّ
 ؛خالق ؛وجود آورندهبخش، بههستیزا، ، هستیمول

 پدیدآورنده، صانع، آفريننده  ؛سازنده ؛زاینده، زایا

ــنوع ــاخته، ساختهمص ــده، خلق، س ــده، آفري ــده، زایی ــده، ش ش

اختراعـی، ابـداعی،  ؛مخلوق، پدیدآمده، آورده، برآورده، موجود

 ۶۳۱صفات ساختمان  ؛ساخِت، تولیِد  ؛صنعتی ؛ابتکاری

 ؛رسـت کـردن، سـاختن، تشـکیل دادن، دتولید کـردن [فعل]

آفريــدن، پدیــد آوردن، خلــق کــردن، اختــراع کــردن، سرشــتن، 

وجود آوردن، نـــوآوری کـــردن، هســـتی دادن، آوردن، بـــار بـــه

بنـا کـردن، عمـارت سـاختن، برپـا  ؛آوردن، برانگیختن، انگیخـتن

ــدن ــی افکن ــاال آوردن، پ ــردن، ب ــاد ک ــتن، ایج ــاد ؛داش ــردن،  آب ک

ســامان کــردن، مــنظم کــردن، به دن، پــرکــر معمــور کــردن، دایــر

آوردن، زراعت کردن، کشـاورزی کـردن،  بار ؛مرفه کردن ؛ساختن

ــتن  ــتن  ؛۳۷۰کاش ــرودن، نوش ــردن، س ــألیف ک ــد  ؛۵۸۶ت زادوول

ـــه۱۶۷کـــردن  ـــیدن ، بســـتن، ب  ؛۱۶۷وجود آوردن، هســـتی بخش

کنـارهم قـرار دادن، متصـل کـردن قطعـات،  ؛۵۰ترکیب کـردن 

  ۲۱۲طح را برداشتن س ؛تراشیدن ؛۴۵پیوستن 

وجود آمــدن، شــکل گــرفتن، بــه ؛آمــدن ، بــارمحصــول دادن

 پدید آمدن 

⍃  ۱۷۱، بارآوری ۱۶۷، زادوولد ۱۵۷، معلول ۷۴، تجمع ۲۱نوآوری ،

  ۹۹۰، معبد ۶۲۲، اشتغال ۲۴۳شکل 
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، انهــدام، برانــدازی، خرابکــاری، معــدوم ســازی، تخريــب [اســم]

، ویـران سـازی، ▼برانـدازی، ویرانـیانقراض، قلع و قمـع، بنیـان 

رفـع، زدایـش، امحـا، محـو  ؛سرکوب، فرونشانی، اتالف، تضـییع

ـــابودی ؛۵۵۰ ـــدم۲ ن ـــو  ؛۲ ، ع ـــا، لغ ـــازی،  ؛۷۵۲الغ ـــون س واژگ

 ؛۳۰۰اخـراج، طـرد  ؛۵۱پاشی، تجزيه تالشی، ازهم ؛۲۲۱وارونگی 

 ؛۷۰۲ســابوتاژ، کارشــکنی، منــع  ؛۳۶۲، کشــتار ۷۸۸تــاراج، غــارت 

 ازاله 

 ؛۱۷۲، محل تخريـب، خرابـه، آوار، برهـوت، وادی، بیابـان انهویر

زده، زلزلــه، بــال، خشــونت منطقــۀ زلزلــه ؛۳۶۲مســلخ، کشــتارگاه 

زده، منطقـۀ محل انفجـار، محـل موشـک ؛۶۵۹، مایۀ هالک ۱۷۶

، بمبـاران ۱۶۸ومیـر عامـل مرگ ◄زده، محل بمباران شـده جنگ

محشـر،  ؛۱۲۷ ها، قدمت، کهنگـیخرابه ؛۷۲۴میدان جنگ  ؛۷۱۲

 مردگی  ؛۱۶۸رک ویرانگر  ؛زدهبیغوله، محل فالکت ؛۶۹آخر 

، هالکـــت، تبـــاهی، فنـــا، هـــالک، ۲ ، خرابـــی، نـــابودیویرانـــی

فروپاشی، انقـالب  ؛۷۳۱، شکست، ادبار، فالکت ۲ نیستی، عدم

 ؛۶۵۵زوال  ،۶۵۵شکستگی، فروريزی، اضـمحالل کشتی ؛۱۴۹

  ۲۷۹ناک آوت، ضربه 

کن، بربـاد دهنـده، کننـده، بنیـانگـر، تباه، ویرانمخرب [صـفت]

کشــنده  ؛۱۷۶خشــن  ؛۸۱۱کن، گــران خانمــان برانــداز، خانــه خــراب

  ۶۴۵زيانبار، آزارده، مضر  ؛۱۴۹خرابکار، برانداز، انقالبی  ؛۳۶۲

، ویــران، تبــاه، ضــایع، معــدوم، نــابود، ســاقط، منهــدم، خــراب

 ؛وعلفآببی یزرع،بایر، موات، لم ؛ویرانه، پا[ی]مال، پا[ی]کوب

ازبــین رفتــه، تخريــب شــده، نــابود شــده، معــدوم، تبــاه شــده، 

مســتهلک، ازکارافتــاده، ســوخته، ســاقط،  ؛محوشــده، مخروبــه

  ۴۴۶نیست، ناپدید مفقود، سربه ؛۶۵۵زائل، فرسوده 

، ازمیان بردن، به(بر) باد دادن، خراب کـردن، تباه کردن [فعـل]

باطـل کـردن، بـی اثـر ازبین بردن، ضـایع کـردن، بـه هـدر دادن، 

ــتن ــردن، برداش ــی ک ــردن، ملغ ــار  ؛ک ــفحۀ روزگ ــابودکردن، ازص ن

، برانــداختن، معــدوم کــردن، اثــری ۲ محــو کــردن، نیســت کــردن

ــردن ــب ک ــتن، تخري ــاقی] نگذاش ــزی) [ب ــی (چی ــم  ؛▼ازکس دره

ـــا  ـــا درآوردن، ازپ ـــردن، ازپ ـــمحل ک ـــردن، مض ـــتن، خردک شکس

ا را پنبـه کـردن، رشته هـ ؛انداختن، ناکار کردن، درخود فروبردن

آتش کشـیدن، بـه ؛۲۹۹بلعیدن، جذب کردن  ؛۱۴۸رجعت دادن 

هــالک کــردن،  ؛۶۹پایان رســاندن بــه ؛۳۸۱آتـش زدن، ســوزاندن 

از  ؛۹۰۶رحم بـودن رحم نکردن، بی ؛۳۶۲معدوم کردن، کشتن 

پـاک کـردن، محـو  ؛۳۰۰میان برداشتن، طردکردن، دفـع کـردن 

ــردن  ــردن  ؛۵۵۰ک ــو ک ــردن، لغ ــل ک ــداختن،  ؛۷۵۲باط ــنگ ان س

ـــزل کـــردن  ؛۷۰۲مـــانع شـــدن  ـــع کـــردن، ع ـــه ؛۷۵۲خل بطالت ب

ازنـوی  ؛۶۳۴ضایع کردن، هدردادن  ،۶۳۴گذراندن، تلف کردن 

مســتهلک کــردن،  ،۶۵۵انــداختن، معیــوب کــردن، آســیب زدن 



   
 

 

 ؛۶۷۳ساییدن، مصرف کردن، اسـتفاده کـردن  ،۶۵۵فرسودن 

 اقط کردن برداشتن، ازبین بردن، زایل کردن، حذف کردن، س

، ازبیخ و بن برافکندن، باخـاک یکسـان کـردن، تخريب کردن

 ؛۳۱۱، انــداختن ۲۱۶، لــه کــردن، همــوارکردن ▼ازآبــادی انــداختن

بمـب انـداختن،  ؛۲۲۱فروريختن، سرنگون کـردن، وارونـه کـردن 

منفجرکــردن،  ؛۷۱۲توپ بسـتن، تیــر انــداختن شـلیک کــردن، بــه

ــرد کــردن، شکســتن 
ُ

نــوی انــداختن،  از ؛۴۶منهــدم کــردن، خ

ــیب زدن  ــردن، آس ــان ک ــردن، داغ ــوب ک ــردن  ؛۶۵۵معی ــف ک تل

 ۶۳۴ضایع کردن، هدردادن  ،۶۳۴

، خوابانـدن، ۷۳۵، سـتم رانـدن، سـرکوب کـردن فرونشاندن

پایمــال کــردن، در نطفــه از بــین بــردن،  ؛۴۱۸خــاموش کــردن 

تـودهنی زدن،  ؛تارومار کردن، شکست دادن، درهـم کوبیـدن

ساکت کـردن، مشـت محکـم بـه دهـان دهان کسی را بستن ، 

آب برآتش ريختن، خفه کردن، اطفای حريق کـردن  ؛کسی زدن

پاســار  ؛۵۲۵مخفــی کــردن  ؛۲۱۶لــه کــردن، همــوار کــردن  ؛۳۸۲

 کردن، لگدکوب کردن 

ـــداختن ـــادی ان ـــاک ، بهازآب ـــه در آوردن، باخ ـــورت مخروب ص

جـاروکردن، خـالی  ؛یکسان کردن، منهدم ساختن، ویران کردن

چاپیــدن، چپــاول کــردن، تــاراج کــردن، غــارت کــردن  ؛۳۰۰کــردن 

  ۱۷۶ ترکتازی کردن، وحشی بودن ؛۷۸۸

ــدن ــراب ش ــاِد خ ــیدن، ب ــدن، فروپاش ــایع ش ــدن، ض ــف ش ، تل

هواشدن، به(بر) باد رفتن، ازمیان رفتن، برافتادن، پـاک شـدن، 

 ؛۳۱۳، غــــرق شــــدن ۳۶۱محــــو شــــدن، ازبــــین رفــــتن، مــــردن 

ازکـار  ؛۲ شدن، نیسـت شـدنتباه  ؛۶۵۵فروريختن، زوال یافتن 

 افتادن 

⍃  شـتن ۱۷۶شدت  ،۵۱تجزيه
ُ

، ۶۵۵، زوال ۶۳۴، اتـالف ۳۶۲، ک

  ۷۱۸جنگ 
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، تناسـل، تکثیـر، جفتگیـری، لقـاح، انعقـاد تولیـد مثـل [اسم]

 ؛۸۸۷ورزی ، عشـــق▼هماغوشـــی، جمـــاع ؛۱۶۷نطفــه، بـــاروری 

 ؛لقــــاحا ؛رســــتاخیز، بــــازآفرينی ؛۱۶۷زایــــش، توالــــد، زادوولــــد 

 گردافشانی

، نزدیکـــی، مقاربـــت، جفتگیـــری، برخـــورداری، وصـــال، جمـــاع

ــام ــع، ک ــی، تمت ــتری، هماغوش ــوت، همبس ــزش، خل جویی، آمی

ـــق ـــاح، جفتعش ـــتبازی، لق ـــی، مجامع ـــکس، وط ـــدن، س  ؛ش

دخـول  ؛۸۹۴پیونـد، ازدواج  ؛دورگه ؛نژادی، اختالطآمیزش بین

ــــــوازش  ؛۲۹۷ ــــــقه، الس، ن ــــــه،  ،۸۸۹معاش ــــــه، مغازل معانق

 تجاوز ؛تمکین ؛۳۷۸تماس جنسی، لمس  ؛۸۸۷ورزی شقع

زادوولد  ؛عشقبازی کردن ؛، سرشتنتولید مثل کردن [فعل]

  ۱۶۷کردن 

، نزدیکــی کــردن، درهــم افتــادن، ســکس عشـقبازی کــردن

ـــرفتن، هم ـــام برگ ـــدن، ک ـــت ش ـــتن، جف ـــردن، داش ـــی ک آغوش

دیگری دیگری رسیدن، بـهوصال رسیدن، بههمبستر شدن، به

ــتن، ه ــدنپیوس ــآغوش ش ــردن  ؛م ــوازش ک ــام دادن،  ؛۸۸۹ن ک

وصلت دادن،  ؛وصال رساندن، تمکین کردنآرزو رساندن، بهبه

  ۸۹۴ازدواج کردن  ؛۹۰جفت کردن 

⍃  ۸۸۷، عشق ۸۸۹، نوازش ۱۶۷، زادوولد ۱۰۶تکرار 
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ــد [اســم] ــهزادوول ــد، بچ ــش، توال ــدن، زای ــد،  ؛دار ش والدت، تول

 القاح، انعقاد نطفه  ؛۱۶۶ل تناسل، تولید مث ؛میالد

 ؛دورۀ بـارداری ؛شکم، بـار ؛، بارداری، آبستنی، حاملگیباروری

رشــد و تکامــل جنــین،  ؛جنــین، جفــت، نطفــه، مــایع آمنیوتیــک

ــل ؛ویــار، ویارانــه ؛زاییانــدام
ُ
ت

ُ
 ◄بــاروری گیــاهی و جــانوری  ؛ا

  ۱۷۱بارآوری 

 ؛، فـارغ شـدن، راحـت شـدن، نـاف بريـدن، نـاف افتـادنزایمان

بیماريهــای دوران بــارداری و بعــد از زایمــان:  ؛ســزارين، طبیعــی

ــی، پراکالمســی ــه ؛اکالمس ــقط جنــین،  ؛خوار)خوره (بچــهبچ س

 کورتاژ 

بری، نـاف بريـدن، نـاف ؛، مامـای روسـتا، قابلـهمامـا ؛مامایی

 بند بری کردن، نافناف

لت تناسلی لت، اسافل اعضا، پایینآ تنه، عـورت، شـرمگاه، ، آ

دان، بطــن، َرِحــم، زه ؛ودبرقبــل ؛تگاه تولیــد مثــلعــورتین، دســ

ـــه ـــهبچ ـــک، نطف ـــم، ؛دان، واژن، اوول، تخم ـــه، تخ ـــه، خای  بیض

ــبالن، ــر دن ــل، ای ُب
َ
ــل، ا ــتن، احلی ــر، آن ــه، آب، آب  ؛ذک ــپرم، نطف اس

 وسیلۀ تولیدمثل جانوران، تخم  ؛بکارت ؛پشت

زا، پابــه ؛دار، حاملــه، آبســتن، زائــو، بچــهبــاردار ؛بــارور [صــفت]

 القاح شده، منعقد  ؛ماهپابه

  ۱۷۱حاصلخیز  ◄، زایا گذار (جانوری)تخم ؛▲القاح شده

بار ، ثمـــر دادن، محصـــول دادن، بـــهزادوولـــد کـــردن [فعـــل]

آوردن، بار آوردن، زياد شدن، افزایش یافتن، تکثیر شدن، بچه 

، بارور کـردن، ۱۶۶وجود آوردن فرزند، تولید مثل کردن کردن، به

باردار شدن، آبستن شدن،  ؛خودرا بازآفرينی کردنالقاح کردن، 

شــکم داشــتن، نطفــه گــرفتن، هســتی دادن، بــارور شــدن، بــار 

اش شـدن، بچـه پـس داشتن، اجـاق کسـی روشـن شـدن، بچـه

آبســـتن بـــودن، حاملـــه  ؛انـــداختن (راه انـــداختن)، بچـــه آوردن

  ۱۷۱بار آوردن  ◄جانوری  ؛بچه انداختن، سقط کردن ؛بودن

ــاد بــه ،هســتی بخشــیدن وجود آوردن، هســتی دادن، ایج

زاییــدن،  ؛سرشــتن ؛۱۶۴ســاختن، تولیــد کــردن  ؛کــردن، آفريــدن

دار شـدن، زمین گذاشـتن، زادن، بچـهبه دنیا آوردن، بـار بـهبچه



 

ــدنبــه ــه ش ــاحب بچ ــد شــدن، ص ــد، دارای فرزن  ؛دنیا آوردن فرزن

  ۱۷۱آوردن  تخم (بذر) پاشیدن، ِکشتن، بار

⍃  بارآوری ۱۶۹، والیت ۱۶۶، تولید مثل ۱۶۴، آفرينش ۱۵۶علیت ،

  ۳۶۰، زندگی ۱۷۱
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الموت، هـادم لـذات، ، ملـکعزرائیـل ؛ومیرعامل مرگ [اسـم]

ت  ؛۳۶۱مرگ 
َ

زهـر  ؛۳۹۳خورنده، اسید  ؛۶۵۹بید، زنگ، خوره، آف

بالیای طبیعی، ویرانی، زلزله، آتـش، سـیل، طوفـان، مایـۀ  ؛۶۵۹

ـــه  ،۶۵۹هـــالک  ـــگ ۷۰۰ه مخمصـــ ؛۶۶۳ورط ـــه، جن ، ۷۱۸، فاجع

ــــتار  ــــالح ۳۶۲کش ــــلحه، س ــــوادمنفجره۷۲۳، اس ــــد  ؛، م مفس

فساد، گـذر  ؛دارومرگ ؛خرابکار، آنارشیست، انقالبی ؛االرضفی

  ۱۱۱زمان 

  ۱۶۵تخريب  ،۵۵۰، امحا (محو) ۳۶۱، مرگ ۲ ، نابودیومیرمرگ

، مهلـک، کشـنده ۱۶۵آور، ویرانگـر، مخـرب ، مـرگمرگبار [صـفت] 

  ۶۵۹گین ، زهرآ۳۶۲

⍃  ۳۶۱، مرگ ۲ ، نابودی۱۵۶علیت  
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 ؛کفالت، حضانت ؛ابوت، پدری، بابایی ؛، قیمومتوالیت [اسم]

  ۹۶۵حکومت الهی  ،۶۸۹امامت، هدایت 

اولیــا، پــدرومادر، والــدین،  ؛قهــری ، قــیم، کفیــل، ولــِی ولــی

 پــدران، آبــا، ،]۶۶ســرآغاز  ◄[نیاکــان، اجــداد،  ؛بزرگترهــا، ابــوین

ـــالف  ـــینیان، اس ـــتگان، پیش ـــته  ◄گذش ـــرين،  ؛۱۲۵گذش بزرگت

 ؛۱۳۳زاد، اکبـر، کبـرا، شـخص پیـر ترين، بزرگ خاندان، اولمسن

 ۰۱۱اقوام  ؛۶۹۰رهبر 

ل نبـــوت،  ؛۷۸۰وراثـــت  ؛نامه، تبارنامـــه، نســـبنامهشـــجره آ

 خاندان 

 ؛پدراندر، پدرخوانده ؛، ابوی، بابا، پاپا، اب، باب، والد، جد، نیاپدر

با، باباجی  ؛۱۳۳د، پدربزرگ، شخص پیر پدرج
َ
 آتا، ا

مـادربزرگ، پیـرزن  ؛غريـزۀ مـادری ؛، ام، مامان، مام، مامیمادر

 نامادری، مادرخوانده، مادراندر  ؛۱۳۳

ولی  ؛والیتی ؛۱۱خویشاوند  ؛، مادری، آبا و اجدادیپدری [صفت]

 ۶۶۰، حامی ۷۰۳یاور  ◄

⍃  ۱۶۷، زادوولد ۱۵۶، علیت ۱۳۳، پیر ۱۱، خویشاوندی ۵عرضیت  
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ــران، اعقــاب [اســم] ــا، فرزنــدان، پســران، دخت ، اوالد، ســالله، ابن

ـــه ـــات، بچ ـــدگان، وراث، بقایـــا ؛۷۸۰ارث، وراثـــت  ؛هابن  ؛بازمان

بازمانده، فرزنـد، عقبـه، خلـف،  ؛▼آیندگان، نسلهای بعد، نسب

، فــرد ۱۵۰جانشــین  ؛۱۱نــژاد  ؛۷۷۶ولیعهــد، وارث، ذینفــع  ؛وارث

  ۶۷، آیندگان ۱۵۰جایگزين 

 ؛نوه، نبیـره، نتیجـه، ندیـده ؛، نسل، بچه، زاد، ولد، صبیفرزند

پســـر، پـــور، ابـــن، دختـــر، دخـــت، بنـــت، جگرگوشـــه، نورچشـــم، 

دختربچـه، پسـربچه،  ؛]، آقـازاده، ببـه۸۹۰عزيز  ◄[نورچشمی، 

 ۱۳۲حیوان جوان  ◄جوجه، بچۀ حیوانات  ؛۱۳۲جوان 

ل، دودمان، نسب آینـدگان، نسـلهای بعـد، نسـل،  ؛خانـدان، آ

قـوم، قبیلـه،  ؛]۱۶۹ولی  ◄[اجداد، نیاکان  ؛۳۷۱گروه اجتماعی 

 ۱۱نژاد 

  ۱۱، دختری، پسری، خویشاوند فرزندی [صفت]

عزيـز  ◄راه، ناخلف، [حالت اسمی ، خلف، سربهصفات فرزند

۸۹۰ [ 

⍃  ۱۳۲، جوان ۱۱خویشاوندی  

 

 بارآوری 171

ــم] ــارآوری [اس ــلخب ــاروری ، حاص ــول  ؛۱۶۷یزی، ب ــار، محص  ؛۱۶۴ب

ـــاورزی  ـــت، کش ـــی، کش ـــری، تخمتخم ؛۳۷۰بذرپاش ـــی، گی کش

 گذاری ريزی، تخمکگذاری، تخم{جانوری} تخم ؛پرورش نژاد

 ، انباری، بار، کود شیمیایی، فسفات، نیتراتکود

، وفـور نعمـت، نعمـت، انبـوهی، کثـرت، فراوانـی، وفـور برکت

 ؛۸۰۰بســیاری ثــروت، ثــروت  ؛افزونــی نعمــت، کثــرت خیــر ،۶۳۷

 مائده  ؛۷۷۵مالکیت مشاع  ◄انفال، منابع طبیعی 

ـد ۱۶۷، پربار، زایا، بارور حاصلخیز [صفت]
ّ
وافـر  ؛۱۶۴، برومند، مول

 گذار (جانوری)زا، تخمتخم ؛۶۳۷فراوان  ،۶۳۷

، بارور کردن، تخم (بـذر) پاشـیدن (افشـاندن، بار آوردن [فعل]

تکثیــر کــردن،  ؛۳۷۰کاشــتن  افکنــدن)، ِکشــتن، کشــت کــردن،

 ؛▼محصــول دادن، بــار دادن، میــوه دادن ؛۱۶۴تولیــد کــردن 

  ۱۶۷، زادوولد کردن ۱۶۶تولید مثل کردن 

دار شدن، شکوفا شدن، بار بار نشستن، میوه، بهمیوه دادن

ــه ــرفتن، ب ــار گ ــتن، ب ــار دادنداش ــول دادن، ب ــدن، محص  ؛بار آم

ــانوری: تخم ــد ج ــم گذزادوول ــردن، تخ ــزی ک ــتن، ري ــردن ~اش  ؛ک

  ۱۶۷زادوولد پستانداران: زادوولد کردن 

⍃  ۳۷۰، کشاورزی ۱۶۷، زادوولد ۱۶۴آفرينش  
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اضـطرار  ◄قحطی  ؛، نابارآوری، ناباروری، نازاییسترونی [اسم]

 ؛۶۵۸پیشــــگیری  ◄استريلیزاســــیون، ســــترون کــــردن  ؛۶۲۷

 یائسگی 

زار، برهـوت، وادی، یـزرع، شـوره، کویر، ريگـزار، دشـت لمبیابان

کـویر لـوت،  ؛۳۴۲بادیه، بـِر بیابـان (برهـوت، برهـود)، خشـکی 

 دشت کویر 



   
 

 

سترون، نازا، نابـارور، عقـیم،  ؛حاصل، خشک، بیثمربی [صـفت]

 ؛اســـتريل، پاســـتوريزه ؛النســـل، اختـــه، خنثـــا، خواجـــهمقطوع

 نابرومند، ناشکوفا 

دن، حاصل بودن، عقیم بودن، نزایی، بیسترون بودن [فعل]

 نازا بودن، اجاق کسی کور بودن (ماندن) 

 عقیم کردن  ؛، پاستوريزه کردن، استريل کردنسترون کردن

⍃  ۶۴۱فایده بودن ، بی۶۳۴، اتالف ۳۴۲، خشکی ۱۶۱ناتوانی  
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وکار، مشغله، کسب ؛۱۵۶کار، علیت  ،۶۷۶، عمل عاملیت [اسم]

ش، فعـال بـودن زحمت، کوشـ ؛۱۷۸ِاعمال، تأثیر  ؛۶۲۲اشتغال 

ــــــالش ۱۷۴ ــــــل  ؛۶۸۲، ت ــــــر متقاب ــــــل، اث ــــــول،  ؛۱۸۲تعام حص

، انجـــام، ۲۹۵آوری، دســـتیابی، ورود دســـتســـازی، بهفراهم

کـارآیی،  ؛۶۲۸خدمت، وسیله بودن  ؛۷۲۷، موفقیت ۷۲۵اتمام 

، ۷۲۵نگهـــداری، اجـــرا  ؛۱۷۸، تـــأثیر ۱۶۰بـــازده، بـــازدهی، تـــوان 

ربری، اســتفاده کــا ؛۶۸۹، فــرآوری، مــدیريت ۷۲۵انجــام، اتمــام 

 ،۶۲۲شـغل  ؛۱۴۱فرآیند، پروسه، گـردش کـار، امـور، چرخـه  ؛۶۷۳

 ۶۸۶اپراتور، مباشر، عامل  ؛۷۳۳ِسَمت، منصب 

رئـیس  ،۶۹۰مـدیر  ؛۱۶۴کننـده ، کنندۀ کار، کاشف، تولیدفاعل

ــده  ؛۷۴۱ ــوران، رانن ــان، لکوموتی ــدا، خلب ــل ۲۶۸ناخ ــور، عام ، اپرات

۶۸۶  

  ۷۷۹، واگذارده ۴۵۸، مسکوت، واگذاشته غیرمفعول

فعـال  ؛۱۷۸کـارآ، مـؤثر  ؛عملـی، کـاربردی ؛، فاعلعامل [صفت]

ــار ۱۷۴ ــغول ک ــده، کننــده،  ؛۶۷۶، مش ــده، اثرگذارن ــت دهن حرک

ـــــوافکن، انجام ـــــده پرت ـــــدهفرمان ،۶۷۶دهن ـــــه،  ؛دهن متوج

  >انگیزهیجان<انگیز -،  >آور-نهیجا<آور - ؛کنندهروی

مـؤثر واقــع  ؛ماشـین ، کــارکردن، کـارکردنعمـل کـردن [فعـل]

  ▼فاعل بودن ؛۱۷۴فعال بودن  ؛جنبیدن ؛شدن

ــودن ــل ب ــزی، حــرارت دادن، پرتــو فاع ــل کــردن روی چی ، عم

ــــت دادن  ــــدن، حرک ــــردن ۲۶۵افکن ــــردن  ؛۶۷۶، ک  ؛۳۰۳فروک

  ۱۶۴تولید کردن  ◄ساختن 

⍃  ۱۷۸، تأثیر ۱۶۰توان  ،۸۶شمارش 
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ــم] ــودن [اس ــال ب ــافع ــرک، آم ــابکی، تح ــل بــودن، چ  ؛دۀ عم

ـــزم  ـــرارت، ع ـــور، ح ـــرزندگی، ش ـــب ؛۵۹۹س ـــت، جن وجوش، زحم

انـرژی  ؛زرنگـی، زبروزرنگـی ؛۶۷۸جنبش، بیـداری  ،۶۷۸فعالیت 

  ۶۲۲حرفه، شغل، شغل  ؛، نیرو، زور، زورمندی۱۶۰

  ۶۱۲انگیزش  ،۸۲۱تهییج  ،۶۱۲تحريک  ◄فعال کردن 

ـــواس] ـــزی [ح ـــزی، تحريکتی ـــدی و تی ـــواس، ، تن ـــذیری ح پ

لــرژی، واکــنش ســريع، حساســیت فیزيکــی حساســیت،   ؛۳۷۴آ

دهــم، شـامۀ (چشــایی، ...) قــوی، گــوش تیـز، بینــایی (دیــد) ده

گی، وتیزی محرکهـا (گزنـد[تنـدی ؛خـارش ؛حواس تیـز، تیزبینـی

 ] ۶۱۲ ◄گی، شدت، ...) زنند

ــرک ــواس داروی مح ــدۀ ح ــروزا) (تیزکنن ــّرک  ◄، نی داروی مح

  ۶۸۵نیروبخش  ،۶۱۲

ــادابی ــش ــرحالی، ط ــالمت ، س ــه، س ــرزندگی،  ؛۶۵۰راوت، بنی س

ــــدگی  ــــرارت، زن ــــور، ح ــــرحالی  ؛۳۶۰ش ــــد، س ــــاط، وج  ؛۳۳نش

 ؛۱۹۵درشتی / عظمـت  ◄فربگی  ؛۸۵۵جوانمردی، مردانگی 

  ۶۵۴سرسبزی، آبادانی، عمران، بهبود 

ــفت] ــال [ص ــادابفع ــور، ش ــک، ســرزنده، پرش  ؛، چــاالک▼، چاب

، پرتحـرک، ۲۷۷ فرز، تند، سريع ؛، پرزهره۱۶۲نیرومند، پرزور، قوی 

ـــده ـــت، ورزي ـــگ، تردس ـــر و زرن ـــمم  ؛زب ـــاری،  ؛۵۹۹مص ـــر، ج دای

 چست ؛۶۷۶مشغول کار 

بانشـــاط،  ،۶۸۵، ســـرحال، باحـــال، ســـرزنده، تروتـــازه شـــاداب

  ۶۵۴سرسبز، آبادان، بهبود یافته  ؛۱۲۶باطراوت، تر، تازه، نو 

پـذیر، تیـز، قـوی، دقیـق، حسـاس ، تحريکتندوتیز [حواس]

شــده، ملتهــب، ســوخته، رک بــاز، گــرم، تحريک، تأثیرپــذیر، ۳۷۴

تنـدوتیز  ◄[صفات محرکهـا (گزنـده، زننـده، نیشـدار، ...)  ؛۳۷۴

 ] ۶۸۵، نیروبخش ۳۷۴برانگیزندۀ حواس  ،۶۱۲

روشـن بـودن [دسـتگاه]،  ؛، چابـک بـودنفعال بودن [فعل]

 ۳۷۴حس کردن  ؛آنتن دادن

 ۱۷۳فاعل بودن  ◄، فاعل بودن

  ۶۱۲نیرو دادن  ◄، قوت بخشیدن، نیرو دادن

⍃  ــوان ــدرت ۱۶۰ت ــدت ۱۶۲، ق ــدت۱۷۶، ش ــالم ، ش ، ۵۷۱وحدت ک

  ۸۲۱، تهییج ۶۷۸فعالیت 
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، ۲۶۶حرکتی، عدم تحرک حالی، بی، اثرپذیری، بیانفعال [اسم]

گازهـای  ؛نـاروانی ؛مانـد، اینرسـی، جمـود ؛تنبلـی ؛۶۷۷سکون 

 اثر نادر، بی

عروسـک،  ؛کسـِب نورکننـده مستنیر، ؛۴۵۲، موضوع مفعول

ــوب،  ــار، مغل ــرض، دچ ــتخوش، درمع ــه، دس ــت، بازيچ ــت دس ل آ

 ؛۳۴۴زمـین  ؛زده)هیجان ∊(زده - ؛۹۳۵تحت سیطره، مظلوم 

لـــوآش مطیـــع  ،۸۲۵زده مصـــیبت ،۵۹۶مجبـــور  ؛▼منفعـــل ؛آ

 ۷۲۸خورده ، شکست۷۴۵، تسلیم، تابع ۷۳۹

ـــفت] ســـاکن،  ؛▲اراده، مفعـــولحـــال، بـــی، بیمنفعـــل [ص

تحـــرک، سســـت، رمــق، کمجـــان، بیجنبش، بیت، بـــیحرکــبی

، لخـت، مــرده ۳۷۵حس رفتـه، بـیضـعیف، کـرخ، کرخـت، خواب

 ؛>پذیرشـکل<پـذیر، - ،>قابل ستایش < ،-قابل ؛اجرایی ؛۳۶۱

  ۶۷۷فعال اثر، غیرمؤثر، غیربی ؛شور و اشتیاقبی ؛بطئی



 

حرکـت بـودن، اراده نداشـتن، حـال ، بیمنفعل بودن [فعـل]

  ۶۷۷عمل نکردن  ؛۲۶۶اشتن، آرام بودن حرکت ند

، مــورد عمــل قــرار گــرفتن، درمعــرض مفعــول واقــع شــدن

ــیاه  ــدن، س ــور دی ــوردن، ن ــاب، ...) خ ــرفتن)، (آفت ــرار گ ــودن (ق ب

 پذیرفتن  ؛شدن

⍃  ــــدم تحــــرک ــــکون ۲۶۶ع ، ۶۷۹، عــــدم فعالیــــت ۶۷۷، س

  ۸۲۰عاطفگی بی
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ر، خشــونت، عنـــف، ، فراوانـــی، فــرط، زيـــادی، زوشــدت [اســم]

گری، ســــبعیت، وحشــــی ؛۸۹۱تشــــدد، تنــــدی، تغیــــر، خشــــم 

، ۷۳۵سـختگیری  ؛، وحشی بـودن، تـوحش۹۵۴شکنی قانون

تروريسـم، تروريسـم  ؛۳۶تشدید، افـزایش  ؛۷۴۰تحمیل، اجبار 

 ۷۱۶، ستیز ۷۰۹دعوا  ؛۷۳۵، زور ۷۳۳دولتی، اقتدار 

 ؛سـیل، جـوش و خـروش ؛۲۹۸، طغیـان، فـوران، قلیـان شیوع

ــد ــزایش تش ــدمی  ؛۳۶ید، اف ــار، بســط،  ؛۶۵۱فراگیــری، اپی انتش

ـــاعه ـــادت  ؛اش ـــداول، رواج، ع ـــاربرد،  ،۶۱۰ت ـــودن، ک ـــارف ب متع

  ۶۷۳، استفاده ۷۹استعمال، عمومیت 

تندباد، گردباد،  ؛طوفان دريایی، تایفون ؛۳۱۸، تالطم طوفان

 هاريکین، تورنادو 

 ؛هیـوال، لولـو، گـودزيال ؛، دیـو، وحشـی، گـرگموجود خشن

 ، تروريست ۷۳۵دیکتاتور  ؛۸۹۲سلیطه 

  ۷۳۵شاق  ؛▼خشن ؛، مبرم، غالظشدید [صفت]

 ؛۷۳۵مسـتبد  ؛۸۸۸توز خوار، کینـه، وحشی، سبع، آدمخشن

 بیابانی ؛وارگسیخته، وحشیعنان

  ۵۰۳دیوانه، مجنون  ،۸۹۱، عصبانی خشمناک

، بـاال گـرفتن، شـدت پیـدا کـردن، افــزون شـدت یـافتن [فعـل]

 ۰۳۸دن شدن، اضافه ش

، ۷۸۸، وحشی بودن، ترکتازی کردن، غارت کردن خشن بودن

باتنـــدی و خشـــونت رفتـــار کـــردن، برآشـــفتن،  ؛چپـــاول کـــردن

 ۷۳۵سرکوب کردن  ؛۵۰۳دیوانه بودن  ؛۸۹۱عصبانی شدن 

، آوار کسی ۷۴۰، تحمیل کردن، مجبور کردن کار بردنزور به

 ۷۳۵سخت گرفتن  ؛۶۱۲انگیختن  ؛شدن، برخورد کردن

، تشدید کردن، متالطم کردن، تکان دادن، بخشیدنشدت 

  ۳۶افزودن  ؛۳۱۸هم زدن، آشفتن جنباندن، به

 ازفرِط  ؛تندی، باخشونت، وحشیانه، بهشدتبه [قید]

⍃  حملـه ۳۵۲، بـاد ۱۷۴، فعـال بـودن ۱۶۵، تخريب ۱۵۶علیت ،

  ۷۱۸، جنگ ۷۱۲
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راِه  ◄[روی ، میانـــه۳۲۷، نرمـــی ۹۴۲، اعتـــدال مالیمـــت [اســـم]

، ۳۹۹سـکوت  ،۸۳۴متانـت، وقـر، سـنگینی، وقـار  ؛]۶۲۵میانه 

ـــبر  ـــاری، ص ـــش، تهییج ،۸۲۳بردب ـــذیری آرام ـــدیل،  ؛۸۲۳ناپ تع

 ؛۷۳۴نــرمش  ؛۲۸، تســاوی ۲۸تعــادل  ؛۸۳۱اصــالح، تســکین 

 ] ۲۴۹، مستقیم ۲۵۸صاف بودن  ◄[همواری 

بخش، التیــام ؛۷۲۰میــانجی  ؛کننــده، معتدلکننــدهتعدیل

  ۴۷مهارکننده، افسار، کمند  ؛۸۳۱دهنده تسکین

ــفت] ــم [ص ــف مالی ــادل، منعط ــدل، متع ــول،  ؛۳۲۷، معت معق

مــوقر  ،۸۲۳صــبور  ،۸۲۳ناپــذیر تهییج ؛۶۲۵رو هنجار، میانــهبــه

 کننده معدل، تعدیل ؛۳۹۹ساکت  ،۸۳۴

ـــــــهمرهم ن، آرامگون
ّ

ـــــــک ـــــــش، آرامش، ُمَس ـــــــش، بخ بخ

ــــکین ــــده،تخفیف ،۸۳۱دهنده تس ــــب دهن ــــدخارشت  ؛بر، ض

 نرم  ؛موجب آرامش خاطر، دالرام، دلنواز

رو بـودن، افراطـی نبـودن، باوقـار ، میانـهمالیـم بـودن [فعل]

 ۸۳۱مالیم شدن، آرام شدن  ؛۸۲۳صبور بودن  ،۸۳۴بودن 

، آب بـرآتش زدن، ۳۲۷، َسُبک کـردن، نـرم کـردن مالیم کردن

  ۸۲۳آرامش دادن، آرام کردن 

، معتدل کردن، آسوده ▲یم کردن، مالتخفیف دادن [درد]

کــردن، آرام کــردن، تخفیــف بخشــیدن، تســکین دادن، بهبــود 

  ۸۳۱دادن 

 نرم نرم ؛اعتدال، خیراالموراوسطها، بهبامالیمت [قید]

⍃ امسـاک ۸۳۱، التیام ۸۲۳، تهییج ناپذیری ۷۳۶گیری آسان ،

۹۴۲  
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 ؛، چیرگـی، احاطـه، اثر، نفوذ، گیرایی، توانایی، تسلطتأثیر [اسم]

ــل  ــۀ عم ــو، دامن ــاب، پرت ــازدهی ؛۷۴۴بازت ــارآیی، ب ــوان  ؛ک ، ۱۶۰ت

، ۸۶۶نامی خوش ؛۲۹۲، دافعه ۲۹۱جاذبه  ؛۳۲، بزرگی ۳۴برتری 

نقــش عمــده، عامــل مــؤثر، فــاکتور، وزنــه، اهــرم،  ؛۷۳۳اقتــدار 

طلســـم،  ؛۷۰۳، نقـــش، ســـهم، کمـــک ۱۵۶علـــت  ،۶۱۲موجـــب 

، القـا، هیپنـوتیزم، اغـوا، اثرگذاری، اعمـال نفـوذ ؛افسون، لعن

  ۱۷۵اثرپذیری، انفعال  ؛۶۱۲افسونگری، انگیزش 

، مسـلط، مسـتولی، چیـره، غالـب، پیـروز، موفـق بانفوذ [صفت]

دار، نافـذ، صـاحب پرقدرت، اسـتخوان ؛، مظفر، فیروز، قاهر۷۲۷

  ۱۶۰، توانا ۷۳۳، مقتدر ۷۴۱رتبه اعتبار، متنفذ، عالی

تأثیرگــذار، تأثیرکننــده، اثــربخش،  ، اثرگــذار، گیــرا، آتشـین،مـؤثر

کننــده، اثرگذارنــده، متوجــه، روی ؛۶۳۸قابــل توجــه  ؛باحالــت

 ۱۷۳عامل 

 ؛، اثر داشتن، ارتباط داشتن، ُبـرد داشـتنتأثیر داشتن [فعـل]

حرفش گــوش دادن، نفــوذ داشــتن، حــرفش دررو داشــتن، بــه



   
 

 

اثر گذاشتن (بخشیدن، کردن)، کـارگر بـودن،  ؛۶۳۸مهم بودن 

 یر نبودنتأثبی

دسـت گـرفتن، ، جـا انـداختن (خـود)، قـدرت را بهغالب آمـدن

 دست گرفتن، درچنگ خود داشتن کنترل کردن، کنترل را به

⍃  ۶۱۲، انگیخــتن ۱۵۶علیــت  ،۵۸، داخلــی بــودن ۳۴برتــری ،

  ۷۳۳، اقتدار ۶۳۸اهمیت 
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رونـد  ؛رونـد، میـل ؛۶۰۵، تمایل، تـرجیح، انتخـاب گرایش [اسم]

وابستگی،  ؛۷۶۶نیت، روح، مفاد  ؛۴۵۵عطف، توجه  ؛رشدروبه

 ؛۲۲۰، شـــیب ۲۸۱جهـــت  ؛۱۸قرابـــت، شـــباهت، تشـــابه  ؛تعهـــد

، دیـن ۴۸۵، باور ۴۸۵بینی اعتقادات، جهان ؛۸۱۷خمیره، خوی 

۹۷۳  

منسـوب، وابسـته،  ؛، منجربه، مایـلموجب ؛متمایل [صفت]

 ۷۶۶ )مفاد(مشروط  ؛۴۵۵معطوف، متوجه  ؛بسته

، تمایـل داشـتن، مایـل بـودن، تـرجیح یش داشـتنگرا [فعل]

 متعهد بودن  ؛۶۰۵دادن، انتخاب کردن 

 ۴۸۵ ، تمایل پیدا کردن، گرویدن، قانع شدنگراییدن

⍃ ۶۱۰، عادت ۱۸۰، استعداد ۷ ، حالت۵ عرضیت  
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، قابلیت، پتانسـیل، آمـادگی، مسـتعد بـودن، استعداد [اسم]

احتمال،  ؛۱۶۳ضعف  ،۶۶۱پذیری آسیبحساسیت،  ؛۱۶۰توانایی 

توانایی، شایستگی، بالقوه بودن، نهان بـودن، عامـل بـالقوه، 

ُعرضه، یارا، بخار، مایه، مدیريت، ُبنیه، توان  ؛۴۶۹ذخیره، امکان 

 ،۶۹۴صالحیت، کفایت، کارآیی، ید بیضـا، یـد طـوال، مهـارت  ؛۱۶۰

تــاب،  ؛۱۸۳تــوان، بــرد، دامنــه  ؛۲۴تطــابق، ســازگاری  ؛۶۹۴ذوق 

اســـتطاعت،  ؛۱۷۹تمایـــل، تعهـــد، گـــرایش  ؛۱۶۲تحمـــل، قـــدرت 

 بضاعت 

، دستخوش، تأثیرپـذیر ۲۹۹، پذیرا ۱۷۹، متمایل مستعد [صفت]

 ،۵۲۳نهانی، ذخیره، پنهـانی، نهفتـه  ؛۶۶۹دراختیار، آماده  ؛۸۱۹

 ؛۷۴۵تــــابع  ؛۱۶۰دار، توانــــا مایــــه ؛۴۴۴ناپیــــدا  ،۵۲۵مخفــــی 

 ۶۶۱ پذیرآسیب ؛۶۶۱خطرناک 

ــل][ ــودن فع ــتعد ب ــزی را مس ــایی چی ــتن، توان ــادگی داش ، آم

متعهــد بــودن، گــرایش  ؛۱۶۰داشــتن، تــوان داشــتن، توانســتن 

 ۵۲۳بالقوه بودن، نهفته بودن  ؛۱۷۹داشتن 

⍃  ۱۷۹گرایش  
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، تشــريک مســاعی، ۷۰۶همکــاری  ؛، جمــع علــلقــران [اســم]

ــق ــاهنگی، تواف ــارمونی، هم ــینرجی، ه ــات م ؛س ــترک، عملی ش

فـال  ◄شـگون  ؛، همیاری۷۰۶تالش جمعی، مساعی، شراکت 

 ۱۲۳همزمانی  ؛۵۱۱

ــرين ــان ، یاریق ــون  ؛۷۰۶رس ــس  ،۵۱۱میم ــوازی  ؛۵۱۱نح ، ۲۱۹م

  ۱۲۳مصادف، همزمان 

ـــدن ـــرين ش ـــت بهق ـــردن، ، دس ـــاری ک ـــم دادن، ی ـــت ه دس

 مصادف شدن، منطبق بودن  ؛۷۰۶همکاری کردن 

⍃  ۷۰۶همکاری  ،۸۹، همراهی ۲۴سازگاری  
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، تعامـــل، کـــنش و واکـــنش، عمـــل و اثـــر متقابـــل [اســـم]

ـــل، قطبیـــتعکس ، ۱۴آنتاگونیســـم، تضـــاد، مغـــایرت  ؛العم

ــدیت  ــل، ض ــنش، عکس ؛۷۰۴تقاب ــرواک ــل، اث ــوس،  العم معک

برخـورد، برخـورد عقایـد، مباحثـه  ؛۴۶۰انعکاس، بازتـاب، پاسـخ 

جاد توازن، ای ؛بازدارندگی ؛۳۳۳اصطکاک  ؛۴۷۵، مناظره ۴۷۵

 ؛کنش، انـدرکنشبـرهم ؛عملکـرد ؛۱۵۲موازنه، تغییـر متقابـل 

  ۲۴۰ روبرو

ـــفت] ـــل [ص ـــترکمتقاب ـــه، مش ـــه، دوجانب ـــادلی،  ؛، دوطرف تع

 ؛۷۰۴مخـالف، ضـد، روبـرو، متضـاد  ؛متعادل کننـده، واکنشـی

ـــده ـــده  ؛بازدارن ـــه ش ـــده، مبادل ـــویض ش ـــدلی  ؛۱۵۲تع  ؛۵۹۱ج

 ۲۲۱برعکس، وارون، وارونه، واژگون 

ــ ــتن ل][فع ــل داش ــر تقاب ــرهم اث ــتن، ب ــل گذاش ــأثیر متقاب ، ت

، خنثی کردن، ۷۰۴مخالف عمل کردن، ضدیت کردن  ؛گذاشتن

اصــطکاک  ؛نتیجــه گذاشــتناثــر کــردن، عقــیم گذاشــتن، بیبی

 ۳۳۳داشتن 

 علیه  ؛هذا، علیرغم، باز، باوجوداین، معاگرچه [قید]

⍃  ۷۰۴، ضدیت ۱۴مغایرت  

 

 



 

 

 
 

 

 

 فضا طبقۀ دو:

 

 

 فضای عام ب یک:با
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ـــای فضـــا [اســـم] ، ســـطح، مســـاحت، وســـعت، پهنـــا، حجـــم، فض

، ▼ســاحت، حــريم، محوطــه، آســتان، عرصــه، دامنــه ؛بعدیســه

ــه  ــالء  ؛۲۳۲احاط ــوم، خ ــمان  ؛۱۹۰وکی ــاق، آس ــک، آف ــر ؛۳۲۱فل  ؛اثی

، ۱۸۵، محل ۱۸۴منطقه  ؛۳۲۴جسم  ◄احجام  ؛۲۰۳بسط، امتداد 

 ۱۹۲منزل 

ــاس ــل، مقی ــدازه ، اش ــل۱۹۵ان ــه، کی ــاد  ؛، پیمان ــاد، ابع ــد، ابع ُبع

، ارتفــاع، بلنــدی ۲۰۵، عــرض ۲۰۳گانه)، طــول هندســی (ثالثه،ســه

  ۴۶۵معیار  ؛۲۱۱، عمق ۲۰۹

 ؛، گستره، پهنـه، بسـتر، مـدار، حیطـه، افـق، سـاحت، عرصـهدامنه

ــول  ــش، ط ــرد، کش ــایی، ُب ــترس، رس ــۀ  ؛۲۰۳دس ــد، پهن ــدان دی می

 ؛ ۴۳۸انداز چشم ؛۷۴۴نۀ عمل ، عمق، دام۷۲۴دسترسی، میدان 

  ۱۸۵محل  ◄فضای محدود، محدوده، محوطه  ؛حريم، آستان

فضــای خـــالی ، گنجـــایش، ظرفیــت، فاصـــله، امکــان جـــا دادن، جــا

 ؛اتاق خالی، صندلی خالی، میز رزرونشده، خانـه ؛فضا اسـتفاده،قابل

کندن   ؛۶۲۲اشـتغال  ◄موقعیت شغلی  ؛۵۴ُپرکردن  ◄اشغال، آ

انــدازه،  ؛۷۴۴، دامنـۀ عمـل ۷۴۴وبال بــاز، آزادی تفضـای بـاز، دسـ

 ۱۸۶، موقعیت ۱۸۵محل  ؛۲۳۶حّد 

 ؛دوبعـدی، بـدون عمـق ؛بعدیزمانی، سه-، فضافضایی [صفت]

 جا همه

، پهنـاور، درندشــت، گســترده، فــراخ، گشــاد، عظــیم، جــادار وســیع

مـرز، ، بی۷۴۴حفـاظ، نامحصـور، آزاد ، بسیط، باز، نامحـدود، بی۱۹۴

دلبـــاز، باصــــفا، دلگشــــا،  ؛۳۲وواز، فراگیــــر ، ولنــــگ۲۰۵عـــريض 

 ۱۹۷منبسط  ؛۶۵۶بازسازی کننده  ◄منظره خوش

، کشـیده شـدن، بسـط داشـتن، آمـدن، تـا امتداد داشتن [فعل]

  ۶ عینیت دادن ؛جایی آمدن

⍃  ۱۹۹، دوری ۱۹۵، درشتی ۱۰۷نهایت ، بی۲۶کمیت 
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، ▼، ناحیه▼طعه، اقلیم، سرزمین، فضای معین، قمنطقه [اسم]

محـل  ◄فضـای محـدود، محـدوده، محوطـه  ؛▼شهرستان، شـهر

اراضــی، ناحیـــۀ (منطقــۀ) جغرافیـــایی، ناحیــۀ کوهســـتانی،  ؛۱۸۵

عناصـــر  ؛۳۴۴جغرافیــا  ◄ناحیــۀ بیابــانی، ناحیـــۀ معتــدل خـــزری 

، ۳۴۴، قــاره، خشــکی، زمـــین ۳۴۳جغرافیــایی، دريــا، اقیــانوس 

 ۱۸۳عرصه، حیطه، دامنه  ؛۲۰۹کوه  ، شبِه جزيره،۳۴۹جزيره 

، اقلیم، خطه، ُملک، کشـور، ارض، قلمـرو، دیـار، سـامان، سرزمین

ــوم ــیهن، مــوطن، مرزوب ــت  ؛وطــن، م ــرفات، مملک  ◄کشــور، متص

زمین، بــاخترزمین، مشــرق ؛وادی، بیغولــه ؛۷۳۳ســازمان سیاســی 

 ۱۹۲خانه (معنوی)  ◄زادگاه  ؛اقالیم ؛زمینمغرب

استان، فرمانداريکل، ایالت،  ؛بخش، بلوک ، حوزه، منطقه،ناحیه

حـوالی،  ؛تقسیمات کشوری، تقسیمات جغرافیـایی ؛والیت، امارت

ده، دهسـتان،  ؛نواحی، اطراف، اکناف، مرز، اراضـی سـرحدی، مرکـز

  ۱۸۵محل  ◄ساحت، محوطه  ؛بخش، قريه، دهکده، آبادی

د، مدینه، مادرشهر، ابرشهر، متروپلشهر
َ
یس، ، شهرستان، بلده، َبل

قصبه، بخش، منطقۀ شـهری، شـهرک  ؛تهران بزرگ، مرکز، پایتخت

شهر، باالِی شهر، پایین شهر، تـِه  ، حوالی شهر، حومۀ شهر، مرکز۱۹۲

 بافت شهری  ؛محله، محلۀ بازار ؛شهر، وسط شهر

 ؛نشــینمسلمان ؛ای، محلــی، کشــوری، ناحیــهایمنطقــه [صــفت]

 ۸۸۰دوست  ؛والیتیهموطن، هم

⍃  ۳۴۴، زمین ۱۸۷تقرار ، اس۱۸۵محل 
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، محوطه، محدوده، جا، حیاط، صـحن، انـدرونی، حـرم، محل [اسم]

ـــأمن  ـــريم، م ـــاردیواری ۱۹۲ح ـــا  ؛۱۹۲، چ ـــه، فض ـــاحت، عرص  ؛۱۸۳س

 ؛ســالن سرپوشــیده، فضــای بســته ؛۱۸۴منطقــه (فضــای معــین) 

، ۱۹۲مسـکن  ؛محوطۀ پنالتی (جريمـه، هجـده قـدم، شـش قـدم)



 

، گوشـه، سـلول ۷۶، کـانون ۲۲۵، مرکـز ۱۸۴محله، ناحیـه  ؛۱۹۲خانه 

وادی،  ؛۱۹۴ظــــرف  ؛۱۸۶مکـــان، موضــــع، مقــــام، موقعیــــت  ؛۱۹۲

  ۱۸۷، استقرار ۱۸۷قرارگاه  ؛۲۳۰اماکن، امکنه، محیط  ؛بیغوله

  ۲۰۰ها، همسایگی، فاصلۀ کوتاه ، نزدیکیجایی

⍃  منـزل ۱۸۷، اسـتقرار ۱۸۶، موقعیت ۱۸۴منطقه: فضای معین ،

  ۲۳۵، دیوار ۱۹۲

 

 موقعیت  186

، موقعیــت جغرافیــایی، موضــع، موقــع، محــل، موقعیــت [اســم]

]، ۱۸۷قرارگــاه ◄مقـام، جایگــاه، معــرض، نشـانی، آدرس، مکــان، [

نقطـه،  ؛کجـایی، جـا، محـل احتمـالی، محـل دقیـق، نشـانی دقیـق

محــل  ؛۱۴۳تغییــر  ◄نقطــۀ عطــف، نقطــۀ بحرانــی، مرحلــه، فــاز

جـا درکتـاب،  ؛ه، پادگان، ناحیـۀ انتظـامیمأموريت، جایگاه، پاسگا

پایه، مقام،  ؛عطف، ارجاع، فصل، باذکر مأخذ و منبع، باسوره و آیه

 مثابه  ؛۷۳۳منزلت، مرتبه، منصب 

جهت، جهـت  ؛، طول و عرض جغرافیاییمختصات جغرافیایی

 ۵۵۱ نقشه ؛۲۸۱قطبنما، میل، انحراف، جهت 

گیر، در، مترتـب، جـای، واقـع، واقـع در، قـرار گرفتـه مسـتقر [صفت]

 شهرنشین  ؛۱۸۷مستقرشده 

، منـزل داشـتن، اقامـت داشـتن، سـکونت مستقر بـودن [فعل]

 داشتن، بودن

⍃  ۲۸۱، جهت ۱۹۲، منزل ۱۸۷، استقرار ۱۸۵، محل ۷۳ردیف  
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ــتقرار [اســم] ــیاس ــدمان، ل ــتن، چی ــادهی، گذاش ــت، ج  ؛آوت، کاش

ــراق)، ا ــراق( ات ط
ُ
ــکان، ا ــغالاس ــت، اش ــدگی،  ؛قام ــل زن ــین مح تعی

 ؛گیـری، سـکنا، سکونت، منزل۲۶۷مهاجرت، کوچ  ؛تبعید، اسکان

 ؛۷۷۵گیری، برقـــــراری، مشـــــارکت تأســـــیس، تشـــــکیل، شـــــکل

  ۶۲۲، اشتغال ۷۵۱کارگماری، استخدام، انتصاب کارگذاری، به

، محل اسکان، جایگاه، ایستگاه، مرکز، محل، مسند، مقر، قرارگاه

نشـــین، مســـتعمره، ه، تخـــت، پایتخـــت، پایگـــاه، کوچدربـــار، درگـــا

ـــــغالی ـــــرزمینهای اش ـــــاه،  ؛س ـــــان، اقامتگ ـــــاه، اردو، پادگ اردوگ

، انبــار ۳۰۱انبــار غـذا  ؛۱۹۲گاه، میعادگــاه، پـاتوق وعـده ؛آسایشـگاه

  >رایشگاهآ<گاه، -مکان کسب یا ...،  ؛۶۳۲

گزيده، مقیم، متحصن، ، مأمورشده، اقامتمستقرشده [صفت]

ــده)،  ؛۱۸۶ه، مســتقر ســکنایافت ــته، چیده(شــده)، گذاشته(ش کاش

 مترتب ؛جاداده(شده)

دادن، گنجانـدن،  دادن، چیدن، جـا ، گذاردن، قرارگذاشتن [فعل]

 نهادن، هشتن، هلیدن ؛، کار گذاشتن۳۷۰کاشتن 

بنیـاد  ؛کـوچ دادن، تبعیـد کـردن ؛، اسـکان دادنمستقر کردن

 ۷۷۵نهادن، تأسیس کردن 

ذاردن، برکنـار کـردن، تـرک اسـتفاده کـردن ، کنار گگذاشتن کنار

ــــدن،  ،۶۳۲درانبــــار گذاشــــتن، انبــــار کــــردن  ،۶۷۴ جــــا دادن، چی

 دور ريختن  ؛بندی کردن، درصندوق گذاشتنبسته

 ۱۵۰جا کردن جابه ◄، جایگزين کردن

گـرفتن، لنگـر انـداختن،  ، ایستادن، قرار گرفتن، جاشدن مستقر

دن، ســاکن شــدن، اقامــت گزيــدن، منــزل کــر ؛۲۶۶متوقــف شــدن 

از سفر بازآمـدن، ازگـرد  ؛خوش کردن، جا گرم کردن، اتراق کردن جا

سـکونت  ؛، آشیان گـرفتن، آشـیانه کـردن ۲۹۵راه رسیدن، رسیدن 

ــردن  ــت ک ــداختن، اردو زدن، اقام ــار ان ــتن)، ب ــدن، داش ــردن (گزي ک

گنجیـدن،  ؛بنـد شـدن(داشتن، گرفتن، گزيدن)، مقیم شـدن، پای

ستن  ؛۵۴، کامل کردن ۲۲۷ کردن گرفتن، ُپر جا
َ

  ۳۱۱ِنش

⍃  محل (فضای محدود) ۱۸۴منطقه (فضای معین)  ،۶۲تنظیم ،

  ۲۸۱، جهت ۲۰۰، نزدیکی ۱۹۲، منزل ۱۸۶، موقعیت ۱۸۵
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ــم] ــان [اس ــل مک ــهنق ــت ، جاب ــذر  ؛۲۶۵جایی، حرک ــر  ؛۳۰۵گ تغیی

ــی، اثاثمحــل، اسباب ــدیل بهکش ــالکشــی، تب ــک  احســن، انتق مل

ـــی  ؛۷۸۰ ـــافرت زمین ـــافرت، مس ـــایی ۲۶۷مس ـــافرت دري  ؛۲۶۹، مس

 انزوا، قطع ارتباط ؛۳۰۵آیندوروند، ترافیک 

، نقـل، ۲۷۲جا کردن، منتقـل کـردن، حمـل (انتقـال) ، جابهانتقال

 ؛۲۷۲ونقــل، بــاربری، ترابــری حمل ؛▲تغییــر محــل، نقــل مکــان

بندی، تهبسـ ؛اخـراج ؛مخـابره ؛اعزام، ارسـال ؛۳۰۵عبورومرور، گذر 

ــل ــردن، تحوی ــالی ک ــار، بارخ ــۀ ب ــارگیری، تخلی ــد ؛ب ــراج بل ــد، اخ  ؛تبعی

ســُمز
ُ
کننـــده منتقل ؛۳۰۰پناهنـــده  ،۶۶۷آواره، شـــخص فـــراری  ؛ا

  ۲۶۵حرکت  ؛۲۷۲شده ، جسم منتقل۲۷۲

ــفت]  ــول [ص ــه، منتقل، انتقالمنق ــده، جابهیافت  ؛جاشــدهش

  ۲۶۵آینده، متحرک  ؛کن شدهکن، ريشهريشه

شــده، ســردرگم، زده، غريــب، گمدر، جنــگرگردان، دربــه، ســآواره

الخونونشـــــــان، آســــــــماننامبی الخــــــــون، جل، آ واالخـــــــون، آ

[حالت  ؛۵۹وطن، مستأصل، خارجی خانمان، بیسروسامان، بیبی

 ] ۲۶۸کننده ، کوچ۳۰۰پناهنده  ◄اسمی 

 ؛مـوردمحل، درجای نامناسب، درجـای غلـط، بیجا، بی، بیجانابه

ــده ــاروانابرازن ــته ؛، ن ــم، گمگش ــدجا ؛گ ــب، مجهول ؛ب ــان، غري المک

 دورافتاده ؛الهویهمجهول

جا کـردن، حرکـت دادن ، آوردن، بـردن، جابـهانتقال دادن [فعل]

بار زدن، بار کـردن، بـار کشـیدن، بـار  ؛ازخط خارج کردن [قطار] ؛۲۶۵

 مخابره کردن  ؛رساندن، تحویل دادن ؛۲۷۲گرفتن، منتقل کردن 

، گم کردن، درجای عوضی گذاشتن، درجای شتناشتباهی گذا

ــزی ــای چی ــرار دادن)، ج ــتن (ق ــب) گذاش ــط (نامناس ــوش غل را فرام

 کردن 

⍃  ۳۰۰، طرد و دفع ۲۷۲، انتقال ۶۳اغتشاش  
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فراگیـری، اشـباع، نفـوذ، ُپـر بـودن،  ؛، بـودن۱ ، وجـودحضور [اسم]

فــــراهم بــــودن، دسترســــی، قابلیــــت  ؛۵۴ُپــــر  ◄ ۵۴سرشــــاری 

، ۱۸۷ســـکنا، اقامـــت، اســـتقرار  ؛خـــدمت ؛تیابی، نقـــد بـــودندســـ

]، ۷۸۶اخــذ ◄[، ۷۷۳ســکونت، اشــغال، تصــرف، قبضــه، مالکیــت 

، تـداول، رواج، ۱۷۶انتشار، شـیوع  ؛۹۶۵ذات خداوندی  ؛۱۴۵توقف 

، ۷۹عمومیـت  ،۶۷۳متعارف بـودن، کـاربرد، اسـتعمال، اسـتفاده 

 ؛ار، اطرافیـان، حضـ۴۴۱شاهد، گـواه، تماشـاگر، بیننـده  ؛۶۱۰عادت 

ـــج) ـــان (ع ـــام زم ـــرکردن، به ؛ام ـــار، حاض ـــور آوردن استحض  ◄حض

  ۱۹۲، منزل ۲۳۷، جلو ۲۰۲مجاورت  ◄محضر  ؛۲۹۹پذیرش 

، باشــنده، حضـــوردارنده، ۴۶۶، حاضــر، حاضــريراق، شــاهد درجــا

 حاضرحی

همـــه  ؛، شـــاهد، ســـاکن، جـــاری، نافـــذ۱ ، موجـــودحاضـــر [صـــفت]

ــر  ــر، فراگی ــه۳۲جاحاض ــپخش ؛گیر، هم ــدمیک، ش ــر، اپی ونده، واگی

  ۶۵۱ُمسری 

 ؛، حاضر بودن، اینجا بودن۱بودن  ؛، ماندنحضور داشتن [فعل]

 ؛فـراهم بــودن، دردســترس بــودن، دم دســت بــودن، نقــد بــودن

 باشیدن 

کـردن  ، ُپـر۲۲۷کردن  ، گنجیدن، جا گرفتن، برداشتن، ُپرفراگرفتن

  ۵۴(تکمیل کردن) 

، پراکنده یزی)پخش شدن (در چ ؛منتشر شدن (درچیزی)

 ۲۲۷کردن  ُپر ؛، سرایت کردن۲۹۷کردن  ، نفوذ▲فراگرفتن ؛شدن

 جا، هرجا ، آنجا، همهاینجا [قید]

 ! بمان!باش [شبه جمله]

⍃  ۲۹۵، ورود ۱هستی  
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کمبود، نارسـایی،  ؛۴۴۴، غیبت، عدم حضور، ناپیداییغیاب [اسم]

شـدن، ناپدیـدی  ناپدیـد ؛۶۴۷نقیصه، نقص  ،۵۵کسری، نقصان 

ــدان، ۲نیســتی، نبــود، عــدم  ؛غیبــت صــغرا، غیبــت کبــرا ؛۴۴۶ ، فق

ــران  ــد، خس ــاب  ؛۷۷۲فق ــره، اجتن ــایی ؛۶۲۰طف آدم غایــب،  ؛گريزپ

فــراری، تحــت تعقیــب، شــخص غایــب، مالــک غایــب، آدم گريزپــای 

ـــیچکس ؛۶۲۰ ـــه ؛▼ه ـــا، گوش ـــرک دنی ـــا،  ؛۸۸۳گیری ت ـــارک دنی ت

  ۸۸۳دیرنشین، معتکف، آدم تنها 

ــالء ــالیخ ــوم، خ ــودن ، وکی ــره  ؛ب ــوراخ، حف ــه، ۲۵۵س ــه، رخن ، روزن

فضـای خـالی، جـای خـالی، اتـاق خـالی، جـا  ؛۲۰۱، فاصله ۲۰۱شکاف 

 ؛۳۰۰خالی کردن، تخلیـه  ؛هیچستان ؛۱۷۲قحطی، نابارآوری  ؛۱۸۳

  ۸۸۳ گیریتنهایی، گوشه

 ای، احدالناسی، احدی، هیچ احدی، هیچ تنابندههیچکس

گريزپـا،  ؛بدون نماینده ؛مقیم اپدید، غیر، مفقود، نغایب  [صفت]

ــــــه  ــــــزان، گريخت ــــــراری، گري ــــــود  ؛۶۶۷ف ــــــتثنی،  ؛۲غیرموج مس

نایــاب،  ؛۵۷خــورده، محــروم، مســتثنی شــده، خطگذاشتهبیرون

 کمیاب 

وآمـد، آرام، رفتجمعیـت، کمخلـوت، دنـج، کم ؛، تهی، عاریخالی

تهی، دوجــداره، توخــالی، پــوک، پــوچ، مجــوف، میــان ؛۳۹۹ســاکت 

نشـده، غیرمسـکون، اشغال ؛سـفید، نانوشـته ؛فاقد، عاری ؛مخال

نشــده، لخــت، تجهیزنشــده مبلمان ؛، بــدون ســکنه۷۷۹متــروک 

، ؛بالمتصـــدی ؛۲۲۹لخـــت، عـــور، عريـــان، نپوشـــیده، برهنـــه  ؛۶۳۶

تنهـا  ؛۵۱۵معنـا) معنی (بیمغز، بیبی ؛۴۴زينت و زيور، ساده بی

۸۸  

 ؛۲۹۶کردن، رهسپار شـدن ترک  ؛، تخلیه کردنخالی کردن [فعـل]

  ۶۲۰کردن، اجتناب کردن  شانه خالی کردن، حذر

دور مانـدن، دور  ؛، شـرکت نکـردن، حضـور نداشـتنغایب بودن

حضــور نیــافتن، غایــب  ؛جــایش خــالی بــودن ؛بــودن، دوری کــردن

ناپدیـد شـدن  ؛شدن، بیرون آمدن، ترک کردن، غیبت کردن، نرفتن

۴۴۶ 

 جز به ؛نهاِی ، فاقِد، عاری از، مبدون [قید]

⍃  ۲۹۶، خروج ۱۰۳، صفر ۵۵، ناقص ۲نیستی 
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 ؛مهـاجر ؛گزيـده، اهـل، بچـه، سـاکن، مسـتقر، اقامتمقیم [اسم]

 اهالی، سکنه، ساکنان، ساکنین، جمعیت، اقوام

بومی، محلی، اهـل،  ؛، ساکنان اولیه، عشایر، ایالتاهالی بومی

کننــده تی، ایلــی، کوچنشــین، بــدوی، چادرنشــین، ایلیــابلــد، بیابان

ــژاد  ؛۲۶۸ ــیره، ن ــبط، عش ــه، س ــل، طایف ــه، ای ــت، قبیل ــوم، اقلی  ؛۱۱ق

ــاری،  ــر، عــرب، بختی ــی، کــرد، ل ــرک، آذربایجــانی، آذری، ارمن اقــوام: ت

زرتشـــتی، برهمـــایی، گبـــر،  ؛قشـــقایی، بلـــوچ، تـــرکمن، آشـــوری

پرست، مسیحی، عیسـوی، یهـودی، جهـود، کلیمـی، عبرانـی، آتش

 ؛افغـــان، ازبـــک، مغـــول، اعرابـــی، یـــانکی، ... ؛۹۷۳دار آدم دیـــن

 مشهدی،  مکی، اصفهانی، ...  ؛غربی، مشرقی  ؛ها، تازيانآريایی

ــفت] ــومی [ص ــاکن، مهــاجر، ب ــیم، س ــان]، مق ــی، مــادری [زب ، محل

 ای، ملی، قومی، نژادی، ایلیاتی، ایلی مردمی، خلقی، توده

⍃  (فضای معین) ۱۹۲، منزل ۱۸۴منطقه  

 

 کنا یا زندگی منزل: محل س 192

گاه، مـأوا، ، زيستگاه، محـل سـکونت دائـم، سـکونتمنزل [اسم]

بوم، خانه، دار، بیت، حريم، سرا، سرای، آسـتان، آسـتانه، دولتسـرا، 

، کشور، ۱۸۴شهر  ؛آدرس، نشانی ؛، کوچه۱۸۴محله، منطقه  ؛دربار

اردوگـاه، پایگـاه، مقـر، قرارگـاه  ؛▼، مـوطن، خانـه [معنـوی]والیت

۱۸۷  



 

 
َ

ـــک ـــت، اقامتنَمس ـــل اقام ـــت، مح ـــکان موق ـــل اس ـــاه، ، مح گ

ـــان ـــاره▼آپارتم ـــۀ اج ـــازمانی، خان ـــۀ س ـــادی]، خان ـــه [م  ؛▼ای، خان

پانســیون، خوابگــاه، اســتراحتگاه، آسایشــگاه، محــل اســتراحت 

پــالژ، تفريحگــاه، محـــل  ؛▼مســافرخانه، هتــل، مهمانســرا ؛۶۸۳

خانه سازمانی،  ؛▼خانۀ شخصی، منزل، خانه [مادی] ؛۸۳۷تفريح 

 ◄نشـین مسـتاجر، کرایه ؛۷۷۶مالـک  ◄موجر، صاحبخانه  ؛پادگان

 پول پیش ؛۷۸۵استقراض  ◄رهن، اجاره، کرایه  ؛۷۷۴ملک بی

، چهاردیواری، سقف، غار، سرپناه ، خانۀ درختی، کلبۀ چاردیواری

 سرخپوستی، چادر مغولی، خیمه، ایگلو 

خۀ ، النه، کنام، سـوراخ، کنـدوی عسـل، شـفیره، پیلـه، شـاآشیانه

 قفس  ؛▼دامداری، اصطبل ؛درخت، النۀ مرغ، مرغداری

، کانون گرم خانواده، دار، بیت، کاشانه، آشـیان، معنوی -خانه 

 ؛، مـأوا، سـرا▲منـزل ؛آشیانه، موطن، زادگاه، والیت، وطن، مـیهن

 الرأس خانۀ دل، دیار، یارودیار، مسقط

، ۱۶۴، مسـتغالت، اعیـانی، عمـارت، بنـا، سـاختمان مـادی -خانه 

، ویــال، خانــۀ ▼هــاوس، آپارتمــان، ســرای، کوشــک، پنت۷۷۷ِملــک 

ــانی،  ــۀ اعی ــارات، خان ــرج، عم ــوک، ُب ــکونی، بل ــع مس ــی، مجتم ویالی

، ۱۹۴تــاالر  ؛ملــک اســتیجاری ؛خانــۀ کلنگــی ؛ســرا، قصــر، کــاخدولت

 ۱۹۴اتاق  ◄بهارخواب، ایوان، تراس، بخشهای خانه 

لونـکخانۀ کوچک ، بیغولـه، چـادر، ، کلبه، کلبۀ حقیرانـه، زاغـه، آ

، پنـاه، انکـس، غرفـه، حجـره، اتـاق ▼اتاقک، باجه، دکـه، کیوسـک

 ،۶۶۲پناهگـاه  ؛کابین، کوپه ؛کاراوان ؛پیشخوان ؛۶۸۷، کارگاه ۱۹۴

  ▼گاراژ ؛۴۲۱حفاظ  ،۶۶۲پناه جان

، محله، کـوی، بـرزن، حومـه، حومـۀ شـهر، شـهرک اقمـاری، شهرک

نشـین، اد، محلـۀ زاغهآبـاد، حصـیرآببلوک آپارتمانی، مجتمـع، حلبی

ــۀ  ــهر، محل ــاالی ش ــین، ب ــۀ فقیرنش ــهر، محل ــوب ش ــهر، جن ــایین ش پ

 ؛۱۸۴ده، دهستان، بخش، قريه، دهکـده، آبـادی، ناحیـه  ؛اعیانی

 نشینی، بافت شهریحاشیه ؛۱۸۴مرکز، پایتخت، شهر 

کوچـه، کـوی، محلـه، خیابـان، پاسـاژ، جـاده بسـت، پس، بنکوچه

ــ ،۶۲۴ ــیع، پی ــان وس ــوار، خیاب ــوارهادهبول ــراه، آزادراه، رو، س رو، بزرگ

ــــان، راه  ــــوره ؛۶۲۴اتوب ــــر] ک ــــه،  ؛۶۲۴راه، رد [معب ــــان یکطرف خیاب

 عبورممنوع، کوچۀ فرعی

هـاوس، ، سـوئیت، اسـتودیو، دوپلکـس، باالخانـه، پنتآپارتمان

اشـــکوب  ؛چندواحـــدی ؛بـــرج، بلـــوک آپارتمـــانی ؛طبقـــه، واحـــد

 ۱۹۴(اشکوبه)، انکس، اتاق 

ــه، اصــطبل ــل، طویل ــور، آغ ــیانه ؛آخ ــۀ  ؛▲قفــس، آش ــل تغذی مح

  ۳۰۱(حیوانات) 

، ۲۷۲، محل توقف یا نگهداری وسایل نقلیه، ترمینال، پایانـه گاراژ

ــف  ــل توق ــد ۱۴۵مح ــداز،  ؛۲۹۵، مقص ــکله، باران ــدرگاه، اس ــدر، بن بن

 فرودگاه، آشیانۀ هواپیما  ؛شکنلنگرگاه، موج

نخانـــه، ، کاروانســـرا، هتـــل، متـــل، مهمانپـــذیر، مهمامهمانســـرا

 ۸۸۲مهمانی  ؛گاهفندوق، قافله

ــــه ــــتوران، قهوهکاف ــــه، رس ــــابی، کاف ــــه، چلوکب ــــا، خان تريا، تري

میخانـه  ؛۳۰۱کافه، محل تغذیه نت، نتشاپ، کانتین، کافیکافی

 چایخانه ؛]۹۴۹مستی  ◄[

گاه، محـل قـرار، وعـده ؛۷۶، باشگاه، انجمن، کلوب، کانون پاتوق

 میعاد، میعادگاه

الچیــق ۳۷۰گلســتان، پــارک جنگلــی، بــاغ  ، پــارک،بوســتان  ؛۱۹۴، آ

 ۳۶۶جنگل  ؛۶۱۹شکار  ◄شکارگاه 

الچیـق کیوسـک خانــۀ  ؛۱۹۴، دکـه، اتاقـک، گیشـه، باجـه، غرفـه، آ

  ▲کوچک

خلوتگاه، کـنج عزلـت، گوشـۀ خلـوت،  ،۶۶۲، َبست، پناهگاه مأمن

جــای تحصــن، ملجــأ، مــأوا، حــرم، حــريم  ؛گوشــۀ انــزوا، گوشــۀ دنــج

 حرز  ؛شده، محدودۀ ممنوعهطقۀ حفاظتمن ؛مقدس، محراب

 ، جای زندگی، مسکونمسکونی [صفت]

شهرنشـین،  ؛ای، محلـی، اسـتانی، مرکـزیمنطقه ؛، مدنیشهری

 نشین مرکزنشین ، اهل پایتخت، پایتخت ؛متمدن

 ، دهاتی ،غارنشینروستایی

 ؛کالسیک، رومی ؛ساز، مهندسی، آرشیتکتی، مهندسیمعماری

 یبنایی، بساز و بفروش

، زيستن، اقامـت گزيـدن، سـکونت گزيـدن، زندگی کردن [فعـل]

، صاحب بودن ۷۸۶تصرف کردن  ؛۱۸۷آشیانه کردن، مستقر شدن 

 ماندن، ساکن محلی شدن ؛۷۷۳

ــاد ــردن آب ــاختن، ک ــهرک س ــردن، ش ــکونی ک ــردن، مس ــران ک ، عم

ــردن، شهرک ــر ک ــردن، دای ــور ک ــعه دادن، معم ــردن، توس ــازی ک س

 ؛ردن، برپــا کــردن، ســاختمان کــردنســاختن، برافراشــتن، بــاال آو

 ساخته شدن، باال رفتن  ؛نوکردن، نوسازی کردن

⍃  ۱۹۱، مقـیم ۱۸۷، اسـتقرار ۱۸۶، موقعیـت ۱۸۵، محـل ۷۶کانون ،

  ۶۲۴، راه ۳۶۹دامداری 
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مفــاد، مضــمون، منــدرجات،  ؛، محتویــات، محتــوامظــروف [اســم]

امل، عناصر، عامل، مواد متشکله، اجزا، اجزای سازنده، عو ؛مطالب

قطعـات  ؛۵۸عنصر، مادۀ ترکیبی، جـزء سـازا، جـزء سـازنده، قطعـه 

موجودی، موجـودی انبـار، فهرسـت اقـالم،  ؛دیکیمنفصله، سی

 ؛۲۶۷محمولــه، بـــار  ؛۶۳۳آذوقــه، خواروبـــار، تهیــه  ؛۸۷فهرســت 

الیــی، پوشــال، ُپرکردگــی، تــویی  ؛۲۷۲شــده رســوب، جســم منتقل

 بارگیری  ؛۲۲۷

ــل] ــدنگن [فع ــارجان ــر ، ب ــردن، ُپ ــردن  ک ــار ۲۲۷ک ــردن، ب ــارگیری ک ، ب

ــل  ــت را تکمی ــرفتن، ظرفی ــا گ ــدن، ج ــار زدن، گنجی ــردن، ب ــتی ک کش



   
 

 

بندی کـردن، پوشـاندن بسـته ؛۵۴کردن (تکمیل کـردن)  کردن، ُپر

۲۲۶  

⍃  ۲۷۲، انتقال ۵۸داخلی بودن  
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 ؛، صـندوق، کـانتینر، محفظـه، حفـره▼، مخـزن، جعبـهظرف [اسم]

[نامگـذاری ظـروف طبـق سـفال، کريسـتال  ؛ینی، طبق، کازيۀ اوراقس

-دار، - ظروف:پیشوندها و پسوندهای مربوط بـه ؛جنس یا مواد سازندۀ آن]

قـاب،  ؛گیر، شـمعدان، قلمـدان، جاشـمعی، جامـدادی-، -دان، جا

سفینه، کشتی، ناو  ؛، هیئت۲۴۳، قالب، بدنه، شکل ۲۱۸چارچوب 

ــادر ؛۲۷۵ ــوش م ــان، آغ ــه ش ؛دام ــدار، پای ــی، نگه ــس،  ؛۲۱۸اس قف

پیلـه، جلـد،  ؛۲۲۲تور، سـبد، شـبکه  ؛۲۳۵حصار، دیوار  ؛۷۴۸زندان 

 ؛۲۶۳گشـودگی  ؛۲۶۲پريز، تـورفتگی، شـیار  ؛۲۲۶بندی مواد بسته

سـینک آشـپزخانه، محـل فاضـالب  ؛۶۳۲خزانه، مخزن، منبـع، انبـار 

، ▼، گنجـه▼، سـلول▼، معـده▼کیسـه ؛۲۲۶َمشک، پوست  ؛۶۴۹

، ▼، دیــگ▼، کاسـه▼، بشـکه▼، جیـب▼، کیـف▼عبـه، ج▼سـبد

الچیق▼، زيرزمین▼، تاالر▼، اتاق▼، بشقاب▼لیوان   ▼، آ

ــه ــفکیس ــاب، ک ــه، حب ــالن ؛، چنت ــک، ب ــابدان،  ؛بادکن ــه، پیش مثان

شفیره،  ؛تیوب، تویی ؛▼خیک، بشکه ؛آبدان، کیسۀ هوا، کیست

، تـوبره، ▼جیـب ؛۲۵۳پسـتان، سـینه  ؛۲۵۳تـاول، برآمـدگی  ؛پیله

غـالف  ؛▼پـاالن، انبـان، خـورجین، کیـف ؛رویش، کشـکولکیسۀ د

 دبه ؛۲۲۶بندی ، مواد بسته۲۳۰

ـــده ـــکمع ـــکم، دل، خی ـــن ؛، ش ـــا،  ؛بط ـــوارش: امع ـــتگاه گ دس

المعده، اسفنکتر، کیسـۀ ، حلق، مری، باب۲۶۳واحشا، دهان امعا

صفرا، اثناعشر، طحال، رودۀ کوچک، رودۀ بزرگ، آپاندیس، مقعد، 

 سیرابی، شیردان ؛۲۳۴، آستانه ۲۶۳ورودی  راه ؛۲۲۴اندام داخلی 

 ؛پیله ؛بانی، اتاقک، اتاقک دیده۷۴۸، خانه، قفس، زندان سلول

، حجره، داخل مسـجد ▼اتاق ؛۲۰۷طبقه، الیه  ؛کنج ، گوشه ؛کشو

 ؛سلول زنده، تخم، تخمک، اجزای سلول زنده: مژک، انـدامک ؛۹۹۰

 ۲۵۵ غار، حفره ؛۱۹۲دکه، کیوسک 

بوفـه، بـار،  ؛۲۱۸قفسـه، طاقچـه، بخـاری، رف  ؛ه، کمد، دوالبگنجه

ـــاردکس ـــودار،کابینت، ک ـــۀ کش ـــی،  ؛گنج ـــواری، جالباس ـــۀ دی گنج

 جارختی، اشکاف، صندوقخانه، پستو 

 ؛طبق، خوانچه، تبگ، سـینی، شـانه ؛▲، زنبیل، ساک، کیسهسبد

سـبد  ؛گهواره، ننـو، قنـداق، قنداقـه، تخـت نـوزاد، تختخـواب بچـه

دار، ســـاک، کیســـۀ ســـبد دســـته ؛حصـــیری، حصـــیر، ســـبد لبـــاس

 ؛کیســه خــواب ؛دار، جــوال، تــوبره، کیســه، پاکــت، گــونیدســته

ــهکوله ــه، بخچ ــتی، بقچ ــگتی ؛پش ــو ؛ب ــطل، دل ــتی،  ؛س ــرخ دس چ

 متیل، تفت

، قوطی، مکعب، بسـته، کـارتن، صـندوق، کپسـول، جعبـۀ جعبه

اتاقــک، خانــۀ کوچــک  ؛۷۷۹گاوصــندوق، قلــک، خزانــه  ؛▼کوچــک

 ؛کشو، جامیزی، بایگـانی ؛۳۶۴ابوت، کفن ت ؛▼چمدان، کیف ؛۱۹۲

 ؛۷۲۳پوکــه، مهمــات  ؛صــندوق عقــب اتومبیــل، خــورجین، باربنــد

 قوطی کنسرو

نمکـدان،  ؛، کارتن، قوطی، حلبی، کپسـول، پوکـهجعبۀ کوچک

پاکت (سیگار)، بسـته، جعبـۀ  ؛جعبه کبريت ؛داندان، انفیهسرمه

، کلمن، یخدان ؛کپسول گاز ؛کاردکس ؛مقوایی، جعبۀ پالستیکی

دوات، اســتامپ، اســتوانک، عودســوز، عطــردان، غــالف،  ؛فالســک

 آمپول، سرنگ ؛محوره

باروبنـه،  ؛▲دان، صندوق، ساک، بقچه، سبد، چمدان، جامهکیف

کیـف بغـل، کیـف  ؛انبان، خورجین، جـوال ؛۶۳۲، باگاژ، انبار ۲۶۷بار 

 کیف اداری، پورتفوی، سامسونیت  ؛پول، کیف زنانه، کیف دستی

 ؛، همیـان، کیسـۀ چرمـی، انبـان▲آسـتین، گريبـان، کیسـه، جیب

  ▲کیف ؛جیب بغل، جیب عقب، جیب کوچک

ـمبشکه
ُ

چلیـک، حلبـی، پیـت، دبـه، گـالن، دلـه، الوک،  ؛، خمره، خ

لگــن،  ؛۶۳۲ســیفون، تانــک، انبــار ؛خیــک ؛۴۶۵مترولــوژی  ؛درام

تانـک، تـانکر، شویه، فالشسطل، دلو، آب ؛تشت، تغار، وان حمام

 الش تاپو ، ف

محـیط شـفاف  ◄، کوزه، گلدان، بطـری، شیشـه، کريسـتال کاسه

پـارچ ،  ؛بانکه، لگن، لگنچه ، آبدان، آفتابـه لگـن، بادیـه، دبـه ؛۴۲۲

نگ، مشربه، قدح، جام، لیوان
ُ
بطـری، صـراحی، گالبـی، قرابـه،  ؛▼ت

ـــیر ـــۀ ش ـــک، شیش ـــاروره، فالس ـــی، ق ـــۀ  ؛بغل ـــا، شیش ـــۀ مرب شیش

آفتابـه، آبپـاش،  ؛ی، سفالکوزۀ سفال ؛گشاد، قوطی کنسرودهن

ـــــغالدانی،  ـــــیگاری، آش ـــــغال، زيرس ـــــطل آش ـــــو، س ـــــطل، دل س

دســــت گــــودکرده، دســــت  ؛دانشــــهرماخانۀما، مزبلــــه، مزبلــــه

 ؛۴۶۱ی آزمایشـگاهی، عامـل آزمـایش شیشـه ؛شده، ُمشـتکاسه

اسـتامبولی (اسـالمبولی)،  ؛۶۴۹سینک آشپزخانه، محـل فاضـالب 

 مرتبان بالن، ُبتر، اشکی، بلورجات، مردنگی، 

، دیگچه، دیگ مسی، قابلمه، ماهیتابه، تفلـون، کاسـرول، دیگ

کن، دمسماور، کتری، قـوری، پیـرکس، قـوری برقـی، قهـوه ؛پاتیل

 بخارپز، پلوپز، تیان ؛۳۸۳بخاری  ؛جوش، فالسک آبجوشقهوه

ــوان ، قــدح، تنــگ، جــام، کــوزه، بــاده، پیالــه، ســاغر، گــیالس، لی

و نعلبکی،اســتکان شســتی، اســتکان، فنجــان، پیمانــه، اســتکان 

 ؛▲، کـوزه▲کاسـه ؛استکان کمرباريک، انگاره، گیره، جااسـتکانی

پ
ُ

دار، لیـوان دسـته ؛خوریخوری، سرویس قهوهسرویس چای ؛ک

 ماگ

 ؛لگن، قدح، ظرف، قاب، نعلبکی، آفتابه▲، دیس، کاسهبشقاب

بشـقاب چـوبی، بشـقاب توگـود، بشـقاب  ؛سینی، آبکش، صـافی

ی، بادیــه، مجلــس، دیــس بــزرگ، مجمعــه دســتخوری، پیشســوپ

ــه ــه)، مجموع ــی،  ؛(مجم ــرویس چین ــرویس، س ــقاب، س ــه بش کاس

 سفره آفتابه لگن، اسباب



 

خوری، قاشـق قاشـق سـوپ ؛چنگال، چاقو، کـارد ؛، قاشقمالقه

فرقــون،    ؛بیــل، چمچــه، ســرطاس ؛خوریمربــاخوری، قاشــق چــای

 ، آبگردان۲۷۴گاری 

اتاق خواب، حجله،  ؛سالن، هال، حجره، غرفه، دفتر، اتاق (اطاق)

 ؛اتـاق اسـتراحت ؛کابین، اتاق فرمان، کاکپیت ؛خوابگاه، شبستان

 ◄ایـوان  ؛اتاق پـذیرایی، اتـاق نشـیمن، میهمانخانـه، سـالن، هـال

حمام، دستشویی، محـل شستشـو  ؛▼زيرزمین ◄سرداب  ؛▼تاالر

ــت ،۶۴۸ ــت، دس ــبخ ؛۶۴۹آب بهتوال ــپزخانه، مط  ؛۱۹۲آپارتمــان  ؛آش

دکـه، کیوسـک  ؛۶۸۷مطالعه، اتـاق کـار، دفتـر، آتلیـه، کارگـاه اتاق 

ــار  ؛۷۹۲ ــاری، انب ــاراژ، انب ــت ؛۶۳۲گ ــاق رخ نات
َ

ــیروانی،  ؛ک ــاق زيرش ات

 پستو، صندوقخانه  ؛بام، باالخانههاوس، اتاق پشتپنت

، سالن، سرسرا، داالن، هال، تاالر ورودی، سـردر، راهـرو، البـی، تاالر

گـاه، رواق، یوان، تراس، ایوانـک، ایوانبهارخواب، بالکن، ا؛کريدور

 راهرو سرپوشیده، ساباط  ؛ ۲۳۴، آستانه ۲۶۳راه ورودی 

انبـار، قنـات، کـاريز، تونـل ، هشتی، سرداب، سـردابه، آبزيرزمین

ــی ؛۲۶۳ ــاه زيرزمین ــاه، پناهگ ــنگر، پناهگ ــار  ؛س ــاری، انب ــتو، انب پس

 دخمه، سـیاهچال، ؛۶۴۹تأسیسات، فاضالب، محل فاضالب  ؛۶۳۲

 غار، مغاک، مغار، کهف  ؛۷۴۸دهلیز، زندان 

  ۳۷۰، گرمخانه، باغ ۲۲۶، سایبان آالچیق

 ، انگوردان، بادگیر سایر ظروف

 ؛۵۴ُپـــر  ؛، پرظرفیـــت، پرگنجـــایش، عمیـــق، گشـــادجـــادار [صـــفت]

 زيرزمینی ؛ای، کیفیکیسه

 داراتاق، کندویی، کیسه، اتاقخانهخانه

⍃  ۷۹۹داری ، خزانه۲۳۵دیوار ، ۲۰۷، الیه . صفحه ۷۷طبقه بندی  
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طـر، جثـه۱۸۳، ابعاد، اشـل، قیـاس، مقیـاس اندازه [اسم]
ُ

حـد،  ؛، ق

، پایـه، عیـار، مایـه، معیـار ▼، درشـتی۲۶قدر، مقـدار، میـزان، کمیـت 

 ؛۲۱۱، عمـق ۲۰۹، ارتفاع، بلندی ۲۰۵، عرض ۲۰۳طول  ؛پیمانه ؛۴۶۵

  ۱۸۳ فضامساحت، حجم، 

نهایــت  ؛، عظمــت، بزرگــی، وســعت، حجــم، بزرگــی ابعــاددرشــتی

 ۲۰۵ضخامت  ؛وزن، چاقیاضافه ؛جثه ؛بزرگی، غایت بزرگی

تپـه  ؛۶۳۲، انبوهـه، انبـوه، خـرمن، انبـار ۲۵۳، کومه، پشـته توده

۲۰۹ 

غـول، تانـک، نهنـگ، فیـل، مـاموت، ، کـوه، غـول، نرهچیز عظیم

 کنگ، گولیاتدایناسور، کینگ

ـــفت ـــت ][ص ـــزرگ درش ـــیع ۳۲، ب ، درندشـــت، ۱۸۳، گســـترده، وس

، کــالن، هنگفــت، معتنابــه، بــدقواره، یغــور، ۱۹۴پرظرفیــت، جــادار 

 ۰۳۲، ماکروسکوپی، عظیم ۲۰۵دکل، گنده، عريض 

ــهعظیم ــولالجث ــد، غ ــالن، ، تنومن ــاور، ک ــزرگ، پهن ــیار ب پیکر، بس

 پیکر، ارنئوت، مردانهآسا، کوهغول

]، درشت، ۲۰۵عريض ◄[کلفت، ضخیم، ، فربه، پروار، قطور، چاق

وچلـه، گنـده، خیکـی، مپـل، چاقوزن، تپـل، گوشـتالو، تپلسنگین

، دکــل، چهــارپهلو، چهارشــانه، تنومنــد ۱۹۷گــامبو، چاقــالو، متــورم 

 پرواری، ُپرگوشت ؛دار، سنگین و کند، استخوان۳۲۲سنگین  ؛۱۶۲

، بـزرگ بـودن، گنـده بـودن، خیکـی بـودن، بـودن درشت [فعـل]

 بودن دکل

⍃  ــوهر ــی ۳ج ــا ۳۲، بزرگ ــاط ۱۸۳، فض ــخامت ۱۹۷، انبس ، ۲۰۵، ض

  ۳۲۲، سنگینی ۲۵۳تحدب 
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ُ

 خ

ردی [اسم]
ُ

، ۳۳، کوچکی اندازه (جثه)، کوچکی ابعاد، کـوچکی خ

پســوندها و پیشــوندهای نشــانۀ  ؛۲۰۴قــدی، َپســتی، کوتــاهیکوتاه

ـــغیر ـــردی و تص ـــه-ک، - :خ ـــه، تول ـــه-چ ـــه، -، جوج لوچ ـــرک، آ ، پس

 ؛۲۰۶الغــری، بـــاريکی  ؛۱۰۵کمــی، قلــت  ؛اردکســگ، جوجــهلهتو

  ۱۳۰بچگی 

چیــز ريــز، سرســوزن، اتــم، قطــره، پــودر، ذره،  ؛ای بــودن، ذرهريــزی

که، اپسیلون، مقدار کم ۳۳نقطه، چیزکوچک 
ُ
  ۳۳، ناز

ــاتور ــابلوی مینی ــف، ت ــز و ظري ــویر ري ــک، تص ــیار کوچ ــویر بس ، تص

عکـس، کنتاکـت،  مینیاتوری کـردن، کوچـک کـردن ؛۵۵۳نقاشی 

ـــی  ـــرح کوچک ؛۵۵۱عکاس ـــدهط ـــت،  ؛ش ـــودن، ظراف ـــاتوری ب مین

 ، نازکی ۲۰۶باريکی

]، ۸۳۷وسـیلۀ بـازی  ◄[، گیاه یا جانور پاکوتاه، عروسـک کوتوله

  ۹۷۰وجبی، فسقلی، جن نیم

سـلولی، میکـروب، بـاکتری، قـارچ، ، حیوان تکمیکروارگانیسم

ـــتاف ـــترپتوکوک، اس ـــخ، اس
ُ

ـــیل ک ـــروس، باس ـــیل، وی یلوکوک، باس

ــالمونال  ــت  ◄س ــپش،  ؛۶۵۱عفون ــاس، ش ــک، س
َ

ــک، ک ــانور کوچ ج

  ۳۶۵، ِکْرم ۳۶۵خوره، مورچه، حشره 

ورنیـه،  ؛، میکروسـکوپ، میکروسـکوپ الکترونـیبینیفن ذره

 میکرومتر

، ترانزيستور، دیـود، تراشـه، چیـپ، مـدارهای میکروالکترونیک

 ابزارهای نانو ؛بسیار ريز، میکروپروسسور

ــرد [صــفت]
ُ

کوچولــو،  ؛۱۶۳، ظريــف، حقیــر، ضــعیف ۳۳کوچــک ، خ

الغــر،  ؛۳۳محقـر، جزيـی، نـاچیز  ؛۱۶۳انـدام، نـازک ريـزنقش، باريک

رد، به ؛۲۰۶باريک 
ُ

ردخ
ُ

  ۲۷۸آهستگی خ

ــــز ــــروري ــــولی، میک ــــی، مولک ــــف، اتم ــــکوپی، ظري ، ┅، میکروس

 ؛۴۴۴نـامرئی  ؛کمترين، حداقل، کوچکترين، مینـیمم ؛مینیاتوری

 انچوچکی، ريزنقش 

ــرد ل][فعــ
ُ

بــودن،  بــودن، کوچولــو ، کوچــک بــودن، ريــزبــودن خ

 ذره بودنفسقلی بودن، یک

⍃  ۳۶۵، حیوانات ۲۰۴، کوتاهی ۱۹۸، انقباض ۳۳کوچکی  
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ــم] ــاط [اس ــدازهانبس ــدن ان ــزرگ ش ــط، ب ــورم، بس ــداد  ؛، ت  ؛۲۰۳امت

تـــورم، التهـــاب، بـــاد داشـــتن،  ؛۶۵۴گســـترش، توســـعه، بهبـــود 

ــاد ــط، از ؛آوردن ب ــزایش بس ــاد، اف ــمان ؛۳۶دی گراندیس ــت،  ؛آ تقوی

دیاستول، دایلتیشن، دیسـتنژن،  ؛۱۷۶سازی، تشدید، شدت فزون

 ؛۳۸اضافه شدن، جمـع  ؛اتساع، آماسیدگی، گشادشدگی، فراخی

ــاد  ــدن، ب ــدن، دم، بادش ــدگی ؛۳۵۲دمی ــیل،  ؛۲۵۳ورم، برآم تفص

طغیـان،  ؛۵۴۶، بزرگنمـایی، غلـو، اغـراق ۴۸۲شرح و بسـط، مبالغـه 

ــشکــش آمــدن، کش ؛۶۳۷ل، وفــور ســی  ؛۳۲۸پذیری ســانی، کش

  ۸۳۵شادمانی  ،۸۳۳شادی 

یافته، یافته، توســعه، متــورم، ُپربــاد، انبســاطمنبســط [صــفت]

بســیط، بــاز،  ؛۳۶یابنده، درحــال انباشــت، افزاینــده بســط ؛بازشــده

ـــیع  ـــترده، وس ـــاور، گس ـــريض  ؛۱۸۳پهن ـــت، ع ـــخیم ، کلف  ؛۲۰۵ض

شــده، بزرگ ؛۶۶۹، شــکوفا، رســیده ، شــکفته۱۳۴رشــدیافته، بــالغ 



 

زده، پرآبلـــه، تـــاول ؛۲۵۳محـــدب  ؛۱۹۵برآمـــده، بـــادکرده، درشـــت 

لود، ُپفی، محدب پرورده، ُپف  ۲۵۳آ

ــل] ــافتن [فع ــاط ی ــافتنانبس ــعه ی ــافتن، توس ــترش ی دراز  ؛، گس

ــافتن ــداد ی ــدن، امت ــودن،  ؛ش ــورم ب ــردن، مت ــاس ک ــردن، آم ــاد ک ب

، بزرگ شدن، بـاال ۲۵۴مدن آماسیدن، باال آمدن، برجسته شدن، برآ

زدن، گشاد شدن، فراخ شدن، ورم کردن، ُپف کردن، متورم شدن، 

ضخیم کردن، ضخیم  ؛۳۶افزایش یافتن  ◄گستردن، رشد کردن 

فراگـرفتن،  ؛۷۵پاشیدن، پخش شـدن، متفـرق شـدن  ؛۲۰۵بودن 

 ۱۷۱شکوفا شدن، میوه دادن  ؛۲۲۶پوشاندن 

ورم کــردن، ُپــف ، بــزرگ کــردن، بســط دادن، متــمنبســط کــردن

ـــردن ـــاد ک ـــردن، ب ـــردن  ؛ک ـــاال ب ـــردن  ؛۳۱۰ب ـــیدن، دراز ک  ؛۲۰۳کش

وســعت بخشــیدن، توســعه  ؛۳۸هــم گذاشــتن، جمــع کــردن روی

بـاد کـردن، فـوت  ؛۳۶دادن، گسترش دادن، زياد کردن ، افـزودن 

پـروردن، پـروار  ؛۲۲۷کـردن  چپاندن، ُپر ؛۳۵۲کردن، نفس کشیدن 

بـزرگ کـردن،  ؛۵۴۶غـراق کـردن غلـو کـردن، ا ؛۳۰۱کردن، خورانـدن 

 ۶۳۸اهمیت دادن 

⍃  ۲۵۳، تحدب ۲۰۵، ضخامت ۱۹۵، درشتی ۳۶افزایش  

 

 انقباض  198

 ؛تنگـی، قیـد، محـدودیت ؛، تراکم، قبض، تکـاثفانقباض [اسم]

انقبــاض عضــالنی، اسپاســم،  ؛۳۷کــاهش، کــم کــردن، تقلیــل 

ـــان ـــی، درد زایم ـــورم ؛گرفتگ ـــالی، ت ـــی م ـــت انقباض زدایی، سیاس

ــاهش ــورم ک ــکی  ؛ت ــدگی، خش ــی، چروکی ــی، آبرفتگ  ؛۳۴۲پژمردگ

ناپروری، خشـکی،  ؛۵۹۲تلخیص  ؛۲۰۶تنگنا، باريکی  ؛۲۰۴اختصار 

 تغلیظ، چگالیدن، متکاثف کردن  ؛آتروفی، پژمرده شدن

فشـار  ؛، تراکم، فشار، سنگینی، تحمیـل، تنگنـا، تنگـیفشردگی

استنوســــیس، اختنــــاق، خفگــــی،  ؛۳۴۰هــــوا، هــــوای فشــــرده 

آبگیری، اعتصار،  ؛تنگی نفس، آسم ؛۳۴۰زی، فقدان هوا ساخفه

  ۲۳۶محدودیت  ؛۳۴۲سازی خشک ؛لمبو کردنآب

کننـده، کننـده، منقبضکننده، جمعکننده، متراکم، ِلهکمپرسور

گیری، چــرخ، افشــرنده، پاالینــده، دســتگاه آبمیــوه ؛دســتگاه پــرس

 چگالنـــده، کندانســـور، مبـــرد، ؛کـــامیون کمپرســـی ؛گیریعصـــاره

 ؛۲۱۶کننده ، صـاف۲۵۸کن وردنـه، غلتـک، صـاف ؛۳۸۴سردکننده 

رســت،  ؛۴۷کمربنــد  ؛۶۵۸کمپــرس آب گــرم، پوشــش طبــی 
ُ

گــن، ک

 غلتبان ؛۳۴۲کننده خشک ؛۹۶۴وسیلۀ شکنجه  ؛۲۲۸لباس زير 

 ۳۰۴اسانس  ◄، عصاره افشره

شــده، مچالــه، تنــگ، چســبان، ، فشــرده، کوچکمنقــبض [صــفت]

شده، چروکیـده، غر، نزار، خشک، خشکنحیف، ال ؛۲۰۶نازک، باريک 

 ؛آبرفتـه، افشـرده ؛۶۵۵یافتـه دیـده، زوالپژمرده، پالسیده، لطمه

متـراکم، متکـاثف، چگـال  ؛۳۳شـده، کوچـک شـده، کوچکِلـه، ِله

  ۴۵سفت  ؛۳۲۴

کننده، آور، خشـککننـده، یـابس، یبوسـت، گـس، متراکمقابض

  ۳۴۲خشک 

خشک شدن،  ؛نشدن، جمع شد ، کوچکمنقبض شدن [فعـل]

پژمـــرده شـــدن،  ؛۳۷تحلیـــل رفـــتن، کـــم شـــدن، کـــاهش یـــافتن 

پالسـیده شـدن، پژمـردن، پالسـیدن، خشـکیدن، پوسـیدن، تجزيـه 

لخته شدن، دلمه شـدن، متـراکم شـدن  ؛۷۴جمع شدن  ؛۵۱شدن 

 ۲۹۳متقارب شدن  ؛تاسیدن ؛۳۲۴جامد بودن  ◄

، کوچـک کـردن، ازحجـم چیـزی کاسـتن، متـراکم منقبض کردن

فشردن، تحت فشار قرار دادن، فشـار  ؛، متکاثف کردن۳۲۴کردن 

آوردن، چالندن، فشرده کردن، افشـردن، پـالودن، عصـاره گـرفتن، 

اسانس گرفتن، تقطیر کردن، آب گرفتن، پـرس کـردن، آب چیـزی را 

جمـع کـردن  ؛۳۰۴کشیدن، غلیظ کردن، استخراج کـردن، درآوردن 

، محـدود کـردن تنگ کردن، عرصه را تنگ کـردن، مقیـد کـردن ؛۷۴

ــتن  ؛۲۳۶ ــردن، کاس ــم ک ــردن ۳۷ک ــق ک ــرکردن،  ؛۳۲۵، رقی مختص

هم فشــردن ِلــه کــردن، بــه ؛۳۲۳ســبک کــردن  ؛۲۰۴کوتــاه کــردن 

غلـیظ  ؛۳۰۰را خالی کـردن، خـالی کـردن پنچر کردن، باد چیزی ؛۲۰۶

زور بـه ؛۳۲۴دلمه کـردن، متـراکم کـردن  ؛۳۳۸کردن، تبخیر کردن 

ــار ــدن، ب ــادادن، چپان ــردن  ج ــدن  ؛۱۹۳ک ــیدن، بري ــه  ؛۴۶تراش مچال

  ۲۶۱کردن، تا کردن، خم کردن 

⍃  ۳۰۴، استخراج ۲۰۶، باريکی ۱۹۶، خردی ۳۷کاهش  

 

 دوری  199

ــل  ؛، ُبعــد مســافتدوری [اســم]  ؛۲۴۰قطــب مخــالف، جهــت مقاب

نقطـۀ  ؛۲۲۳الیۀ بیرونی، پیرامون، بیـرون  ؛۸۸۳گیری انزوا، گوشه

، کنـاره ۲۳۶قاط، افق، مرز، حّد دوردست، خارج ازمیدان دید، اقصان

  ۴۶دوری ازوطن، غربت، هجران، جدایی  ؛۲۳۴

درازا،  ؛۱۸۳، وسـعت، فضـا ۱۸۳، ُبـرد، دامنـه ۲۰۱، فاصـله مسافت

حــدود، ُدور، حاشــیه، محــیط  ؛۲۳۸افــق، زمینــه، عقــب  ؛۲۰۳طــول 

  ۲۶مقدار، کمیت  ؛۲۳۳طرح کلی ؛۲۳۰

 ؛ر، ازراه دور، دوربـردراه دو ؛دار، بعیـد، فاصـلهدور (فراتر) [صـفت]

دورتــرين،  ؛دورتــر، آنســوتر، فراتــر، عقــب ؛محیطــی، پایــانی، نهــایی

، نـامرئی، ناپیـدا ۴۴۶خارج ازدید، ناپدیـد  ؛منتهاالیه، اقصا (اقصی)

  ۶۴۸َبری، مبری، منزه، پاک  ؛۲۰۳طوالنی  ؛۴۴۴

نیافتنی، ، دوردست، َپـرت، غیرقابـل دسـترس، دسـتدورافتاده

آنطرف دنیا، خارجه، فراسـوی درياهـا،  ؛خلوت دورازدسترس، دنج،

 جدا ؛ماورای بحار
ً
 محروم  ؛کامال

 ، فاصله داشتن، بعید بودن دور بودن [فعل]

ــد] ــه [قی ــهدورازب ــرين نقط ــرف، دردورت ــوی، آن ؛، آنط ــوِی، فراس س

 ؛خارج ازدید، خارج ازبرد، خـارج میـدان ؛پشِت، عقِب، ماورای، فراتراز

 دورازدسترس، دور

⍃ ۲۰۳، درازی ۱۸۳، فضا ۴۶تگی گسیخ  



   
 

 

 

 # ۲۰۰نزدیکی  200

ــم]  ؛۲۰۲همســایگی، مجــاورت  ؛، کوتــاهی فاصــلهنزدیکــی [اس

ـــه ؛۴۸۰تقريـــب، بـــرآورد، تخمـــین  ؛۱۱قرابـــت، خویشـــاوندی  هم ب

، تالقـی، برخـورد ۲۹۳، تقـارب، همگرایـی ۲۸۹نزدیک شـدن، تقـرب 

 حضیض  ؛۱۶۶جماع  ؛۲۷۹

رف، همــین جــا، همــین طــســر، این، دم دست،اینفاصــلۀکوتاه

 هادوروبر، همین نزدیکی

 ۱۹۲، کوچه ۱۹۲پاتوق  ؛، همسایگی، محلهمحل نزدیک

دسـت، پـیش، جلـو دسـت، دم، دوروبر، بغل، بغلنزدیک [صـفت]

، ۴۶۵گیری شــده ، انــدازه۴۸۰تقريبــی، بــرآوردی، تخمینــی  ؛۲۳۷

 ۲۸۹شونده نزدیک ؛مقرون، قرين ؛۵۱۲فرضی 

ـــل] ـــودن [فع ـــک ب ـــیشنزدی ـــودن، ه، پ ـــایه ب ـــودن، همس م ب

نزدیـک  ؛۲۰۲محلی بودن، کنار هم قرار داشتن، مجاور بـودن هم

  ۲۸۹شدن 

 آوردن، پیش آوردن ، جلونزدیک آوردن

  [قید]
ً
، نزدیکتقريبا

ً
 به ، حدودا

⍃  ۲۸۹، نزدیک شدن (تقرب) ۲۰۲، مجاورت ۱۸۷، استقرار ۲۸برابری 

 

 فاصله 201

درز،  ؛فاصل، بادخور، خـالل ، وقفه، فرجه، فترت، حدفاصله [اسـم]

اسـتراحت  ،۶۸۱آنتراکت، زنگ تفريح، مجال  ؛۱۴۵درنگ  ؛▼شکاف

 ؛۲۰۳زيـاد، درازی، طـول  فاصـلۀ ؛۲۰۴کـم، کوتـاهی  فاصلۀ ؛۶۸۳

، گنجایش، ظرفیت، فضای خالی، جـا ۷۴۴آزادی عمل، دامنۀ عمل 

  ۲۶۳افتتاح  ◄گشایش و گشودگی  ؛۲۳۶اندازه، حّد  ؛۱۸۳

ــکاف ــه، دهش ــاچ، دره ، رخن ــَرک، ق
َ
ــاک، ت ــه، درز، چ ــذ، ۲۵۵ن ، منف

 ؛شـــقاق ؛۴۶، پـــارگی، دريـــدگی، قطـــع ۲۵۵ســـوراخ، تلـــه، حفـــره 

، آسـتانه ۲۶۳مدخل، راه ورودی  ؛۲۳۱گسیختگی، انقطاع  ؛تخلخل

تـراوش [≠  ؛۲۵۵تقعـر  ؛▲فاصـله ؛۲۶۳، دهان ۲۹۸، خروجی ۲۳۴

 ] ۲۹۸قلیان  ◄

قــاچ، چــاک، قاچ، شــکافته، چاکــدار، چــاک، چاکدارفاصــله [صــفت]

 ؛۴۶، جـدا ۴۶دارای ترک، ترک برداشته، شکسـته  ؛۲۶۳گشوده، باز 

دار متخلخـل، سـوراخ ؛۲۵۵تهی، مقعـر توخالی، پـوک، پـوچ، میـان

۲۶۳ 

شـکافتن،  ؛۴۶، ازهـم بـازکردن، جـدا کـردن فاصـله دادن [فعل]

مکــث  ؛۴۶، بريــدن ۴۶چــاک دادن، قــاچ کــردن (دادن)، پــاره کــردن 

  ۶۸۳ ، آسودن۱۴۵کردن 

  ۴۶ ، ترک خوردن (برداشتن)، جدا شدنفاصله یافتن

⍃  ۲۶۳، گشودگی ۱۴۵، توقف ۷۳، ردیف ۵۵ناقص 

 

 مجاورت  202

 ؛۲۰۰، همســـــایگی، چســـــبیدگی، نزدیکـــــی مجـــــاورت [اســـــم]

تمــاس، لمــس  ؛نهشــتی، تــداخلپوشــانی، همپوشــی، همهم

جـــوار، محضـــر،  ؛االشـــتراک، وجـــه مشـــترکمابه ؛۲۸۹، تقـــرب ۳۷۸

 ۲۳۰حوالی، محیط  ؛۱۹۲، منزل ۲۳۷جلو  ◄آستان حريم، 

هم، بالفصـــل، بالفاصــله، کنـــاری، ، چســـبیده بــهمجــاور [صــفت]

نهشــت، هم ؛همسـایه ؛مشــترک ؛۲۳۰پهلـویی، جــانبی، محیطـی 

َپهلوِی، درجوار، درپـِی قبلـی، کنـار،  ؛۴۳متداخل، متقاطع، آمیخته 

 سرهم پشت

، ۲۰۰ودن ، کنـــار هـــم بـــودن، نزدیـــک بـــمجـــاور بـــودن [فعـــل]

نیمـه روی هـم وجـوه مشـترک داشـتن، نیمه ؛سرهم بـودنپشت

 ؛۳۷۸لمـس کـردن  ؛هـم افتـادن، همنهشـت بـودنافتادن، روی

 ۲۹۳، متقارب شدن ۲۸۹درجوار حضرتش بودن، نزدیک شدن 

، مجاور کردن، کنارهم گذاشتن، کنارهم پهلوی هم گذاشتن

 ۲۰۰چیدن، نزدیک آوردن 

  ▲اور، َپهلوِی، مجدرجوار [قید]

⍃  ۳۷۸، تماس ۲۰۰، نزدیکی ۷۱، تداوم [در ترتیب] ۹ربط  

 

 درازی (طول) 203

قطـر،  ؛۲۰۹، درازا، طول جغرافیایی، درازی، قـد، بلنـدی طول [اسم]

کشش، ُبرد،  ؛طول موج ؛۲۳۰، شعاع، محیط ۲۰۵کالیبر، ضخامت 

، میدان دید، پهنۀ دسترسـی، میـدان ۱۸۳رسایی، دسترس، دامنه 

وتفصـیل [کـالم] طول ؛۲۰۱، فاصـله ۷۴۴امنـۀ عمـل ، عمق، د۷۲۴

، ســاختمان ۲۰۹مخلــوق بلنــد  ◄چیــز طویــل  ؛۵۷۴وتــاب آب ،۵۷۰

  ۲۰۹بلند 

، جـوهر ۳۱۹عینیـت، جسـمیت، مادیـت  ؛، بسـط، گسـترشامتداد

ــل،  ؛۱۸۳حجــم، فضــا  ؛۴۴۹ادراک ≠ ، ۳۱۹، شــیء ۶ ، عــارض۳ تطوی

 استطاله  ؛۱۱۳تمدید 

که، محور، لین، نوار، باريکه، رشته، ناخط
ُ
کـش، میلـه، میـل، خط ؛ز

خط، ضلع، خط، نیمخط مستقیم، خط راست، خط منحنی، پاره ؛تیر

  ۵۸۶خطاطی  ◄ای خط نویسه ؛وتر، شعاع، قطر

 ؛۴۶۵، متر، کیلومتر، سـال نـوری، پارسـک، مترولـوژی واحد طول

پـا، فـوت، یـارد،  ؛گز، ذرع، وجب، فرسنگ، فرسخ، قدم، گره، قبضـه

آر،  ؛گـــره دريـــایی ؛متـــر، میکـــرونمتر، میلیســـانتی ؛مایـــل، میـــل

مترولـوژی  ◄واحدهای اوزان و مقادیر  ؛۸۸واحد شمارش  ؛آرشین

۴۶۵ 

، کشیده، طویل، ممتـد، بعیـد، دور ۲۰۹، دراز، بلند طوالنی [صفت]

المــدت، مدیــد، درازمـدت، طویل ؛بامسـافت بســیار، باوســعت ؛۱۹۹

ترده، مطول، مفصل، مبسوط، گس ،۵۷۹غرا، فصیح  ؛۱۱۳متمادی 

ــالم]  ــل [ک ــروح، طوی ــگ ؛۵۷۰مش ــد، لن ــد، قدبلن ــول، درازق دراز، اط

 ازطول  ؛۱۶۳باريک، نازک  ؛درازدست ؛۲۰۹بلند  ◄باال باالبلند، بلند



 

 ؛۴۳۷راه دار، مخطــط، راهخــط ؛بعــدی، کشــیده، دراز، یکخطــی

 ۵۸۶کتبی 

دسـت  ؛، دراز (کشیده) بودن، طوالنی بودنطویل بودن [فعل]

، پـا ازگلـیم خـود فـرا ۹۱۶، حق نداشتن ۲۹۷راز کردن، تعدی کردن د

  ۳۰۶نهادن 

کـش  ؛، قـد کشـیدن، رشـد کـردن، اسـتخوان ترکانـدندراز شدن

درازا کشـیدن، طـوالنی شـدن [زمـان] ، کشیده شدن، به۳۲۸آمدن 

۱۱۳  

تر کــردن، ممتــد ، دراز کــردن، کشــیدن، طــوالنیطــوالنی کــردن

  ۱۱۳ تمدید کردن ؛کردن، کش دادن

عمق دید  ؛، دوردست را دیدن، فاصلۀ زياد را دیدنافق را دیدن

نگر بـودن داشتن، دورانـدیش بـودن ،دیـد عمیـق داشـتن، آینـده

  ۴۹۸بصیرت داشتن، باهوش بودن  ،۵۱۰

⍃  ۴۶۵، سنجش ۱۹۹، دوری ۱۱۳دیرگذری  
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، کوتـاهی فاصـله، کـم بـودن مسـافت، نزدیکـی کوتـاهی [اسم]

، ۴۵۸اهمــال درکــار، غفلــت  ؛۲۱۰اع کــم، َپســتی، پــایینی ارتفــ ؛۲۰۰

 حضیض  ؛۹۱۸نشناسی، فقدان وظیفه وظیفه

 ؛نویســـی، مخفـــف کـــردنکوته ؛۵۹۲، ایجـــاز، تلخـــیص اختصـــار

حـروف اول اسـم  ؛بنـدینگاشت، جمعنوشت، کوتهمخفف، کوته

ص  ،۵۵۸
ّ
ل

َ
 مخ

 ارتفـاع، پـخ، َپسـت،کم ؛۲۰۰، کم، نزدیک کوتاه [فاصله] [صفت]

مختصـــر،  ،۵۹۲مخفـــف، خالصـــه  ؛طبقـــه، ویالیـــی، یک۲۱۰پـــایین 

ـــص، منتخــــب 
ّ
ل

َ
 ؛اجمـــالی، اختصـــاری، چکیــــده ،۵۹۲حـــذف، مخ

رد ۱۹۶کوتوله  ؛اختصاربه
ُ

 ۱۹۶، خ

 ، طول کمی داشتن کوتاه بودن [فعل]

 ۵۹۲، کشیدن، زدن، مختصر کردن، تلخیص کردن کوتاه کردن

⍃  ردی ۴۲رقم کاهنده
ُ

  ۵۹۲ تلخیص، ۵۶۹، ایجاز ۱۹۶، خ
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فتی، قطر، شعاع، پهنا، کالیبرضخامت [اسـم]
ُ
ل

ُ
درشـتی  ؛، َعرض، ک

  ۳۲، بزرگی ۱۹۵

ــر، جــادار عــريض [صــفت] فــت، پهــن، ُپرَب
ُ
ل

ُ
، پهنــاور، ۱۹۴، ضــخیم، ک

، بــزرگ ۱۹۵قطــور، درشــت، چــاق  ؛۳۲۴نــاتراوا، چگــال  ؛۱۸۳وســیع 

 ازعرض ؛عرضی ؛۱۹۷کرده، منبسط ورم ؛۳۲

 ، کلفت بودن ضخیم بودن ][فعل

⍃  ۱۹۷، انبساط ۱۹۵درشتی  

 

 باريکی 206

چیـز  ؛نفوذپذیری ؛، الغری، نازکی، تکیدگی، ظرافتباريکی [اسم]

ضـــخامت: کاغـــذ چیـــز کم ؛باريـــک و الغـــر: مـــو، دوک، خـــالل، نـــی

  ۵۷۵ظرافت کالم  ؛ضخامت کاغذ)، ورق، پوست پیاز(به

َرّد  ◄تنگه، کتل، راه باريـک ، گلوگاه، تنگنا، باريکه، گردنه، گردن

 گلو، سیب آدم، غبغب  ؛۶۲۴(معبر) 

 ؛۱۶۳انـدام، نـازک انـدام، نازک، الغـر، ظريـف، باريکباريک [صـفت]

قلیـــان، نحیـــف، نـــزار، اســـکلت، اســـتخوانی، مـــدادی، تکیـــده، نی

نـگ،  ؛آب لمبـو، ِلـه ؛بـدنلطیـف، نازک ؛ترازموباريک ؛۱۶۳ضعیف 
َ
ت

  ۵۷۵م] ظريف [کال ؛نفوذپذیر ؛چسب

کردن، تکیدن، کوچک  ، الغرباريک شدن ؛باريک بودن [فعل]

 ۱۹۸شدن، منقبض شدن 

 ، نازک کردن باريک کردن

 ۱۹۸، ِله کردن، کوبیدن، فشردن، منقبض کردن هم فشردنبه

⍃  ۱۹۸انقباض  
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، غشاء، قشـر، فـیلم، غـالف، چینـه، پوسـته، رگـه، ال، درز، الیه [اسم]

که، صفحهورق ؛رگ
ُ
 ؛سـکو، عرشـه، کـف، طبقـه، اشـکوب ؛▼ه، ناز

ـــت  ـــس، پوس ـــی ؛۲۲۶فل ـــال، آبآب ؛الی ـــره، آبط ـــاب، -نق ، الک، لع

 ۲۲۶ روکار

رویـــه، روکـــش،  ؛، ورق، اســـلب، تختـــال، فویـــل، کویـــلصـــفحه

ــش  ــار ۲۲۶پوش ــوش۲۲۶، روک ــپ]،  ؛، روپ ــه، [چی ــده، تراش ــل، رن الم

سـاندویچ، پیـاز، حلـب، الیـه: چیـز الیه ؛پوسته، رگـه، ال، ورقـه، نازکـه

 ◄صـفحۀ گرامـافون  ؛الحلبی، آهِن گالوانیزه (سفید)، تختـۀ سـه
، ۴۶۵مختصــات دکــارتی  ◄فضــای دوبعــدی  ؛۵۴۹ضــبط  وســیلۀ

 ۴۶۵هندسه 

ــردن ــه ک ــیرو، رویچندالی ــاری، ش ــتن: آبک ــم گذاش کوبی، انیه

 کوبی کوبی، آهنورق

یــــه، الپوســــته، چنــــدال، مطبــــق، الیه، پوستهچندالیــــه [صــــفت]

 ۲۲۶پوشیده  ؛بندی شدهمنطقه ؛ورقه، متورقورقه

ــل] ــردن [فع ــش ک ــیدنروک ــه کش ــن  ؛، ورق ــدن، په ــم چی روی ه

  ۲۲۶ انداختن، فرش کردن ؛کردن، نهادن، گذاشتن

، برداشـتن، پوسـت کنـدن، بــرش الیـه ازروی چیـزی برداشـتن

 دادن 

⍃  ۲۳۱، میان ۲۲۶، پوشش ۱۹۴ظرف  
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، الیاف ريسیده (تابیده)، نخ تابیده، ۴۷، نخ، طناب ، تاررشته [اسم]

، مژه، مژگان، ريش، مژک، ريشه، ۲۵۹مو  ؛▼الیاف، فیبر ؛چله، پود

 ۲۲۲بافت متقاطع  ؛موی بافته ؛سیم، فیالمان ؛۲۵۹زبری 



   
 

 

ــرک، ابريشــم، مــو، فیبــر
ُ

، الیـاف طبیعــی، الیــاف حیــوانی، پشــم، ک

 ؛کنـف، غـوزه [پنبـه]الیـاف گیـاهی: پنبـه، کتـان،  ؛آنقوره، کشـمیر

الیـاف مصـنوعی:  ؛الیاف معدنی: طال، سیم، آزبست (پنبـۀ نسـوز)

ــنوعی ــم مص ــون، ابريش ــه، ري ــک، بادل کريلی ــایلون، آ ــی،  ؛ن نخريس

کشی، کشـاورزی کاری، ابريشمتولید الیاف، ابريشم ؛▼ريسندگی

۳۷۰  

 ، اسکاچ ۲۲۲، نخ، بافته، منسوج ▲دار: رشتهمحصول الیاف

چسـب، شـالق،  داژ، روبان، تسمه، تسمه پروانـه، نـوار، باند، باننوار

 نایلونی، کاست، ویدیو ، نوار۴۷، طناب ۴۷کمربند 

تابنــــده،  ؛تابیريســــی، ابريشــــمريســــی، پشم، نخريســــندگی

 ۲۲۲بافندگی  ؛پیچچرخ نخريسی، دوک، ماسوره ؛ريسنده

رکی، نخدارالیاف [صفت]
ُ

ريش،  ؛مانند، پشمی، نخی، ابريشمی، ک

کننده ای، پیونـدی، وصـلابريشمین، زهـی، سـیمی، رشـته ؛نمانخ

۰۴۵  

، ۲۲۲بــافتن ≠  ؛ريســی کــردن، تابیــدن، ريســیدن، نخرشــتن [فعـل]

  ۲۲۲تنیدن 

⍃  ۲۵۹، زبری ۲۲۲، تاروپود: بافت متقاطع ۴۷پیوند و اتصال  
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قــد،  ؛۲۰۳ل ، ارتفــاع، طــول عمــودی، تــراز، درازا، طــوبلنــدی [اســم]

 ◄قامت، باال، قدوباال، قدوقواره، قدوقامت، اندام کشیده، اندام 

هــوا، ارتفــاع  ؛فــراز، علــو ؛بــاال، رو، ســطح رویــین ؛۳۷۱بــدن انســان 

بـاال  ؛۳۰۸بـاال رفـتن، صـعود  ؛▼چیز باالرونده، َمّد [موج]  ؛سنجی

  ۳۱۰بردن، ترفیع 

 ؛دی، مشرف، ارتفاعات، باالبلن▼، کوه▼، فالت، تپهزمین مرتفع

ه (رأس) 
ّ
 ۲۱۳قل

 ۱۹۵، توده ۲۵۳، تل، کومه، پشته تپه

البــرز، زاگــرس، هیمالیــا، دماونــد،  ؛جبالکوه، سلســله، رشــتهکــوه

حفـره  ◄دره  ؛الرأس کوه، قلـه، صـخرهیال، خط ؛آتشفشان ؛الوند

 یخچال طبیعی ؛۲۵۵

ــد ــاختمان بلن ــارو، س ــه، ب ــرج، ارک (ارگ)، قلع ــتون، ب ــاره، س ، من

 ؛آنـتن، دکـل، ابرقـارچی ؛خراشرام، برج ایفل، آسماناه ؛آتشگاه

 ▲چیز بلند: نردبان، نیزه، خدنگ، کوه

، زرافــه، فیــل، غــول، ســرو، نخــل، شمشــاد، (شــاخ مخلــوق بلنــد

  ▲۲۰۹ساختمان بلند  ◄چیز طویل  ؛شمشاد)، نهال

متمـوج، دارای مـوج،  ؛، سـونامی۳۵۰، باال آمدن آب دريا، مـوج َمّد 

 مواج

کشــیده، فلکرتفــع، رفیــع، متعــالی، بــاال، سربه، مبلنــد [صــفت]

ــا، ســرْو  ؛ســرکش ــالق، رعن ــد، دراز، دی ــد قدبلن ــد، بلن ــد، باالبلن باال، ق

 ؛۲۰۳دراز، اطـول، طـوالنی ، دراز قد، لنگ۲۰۶کشیده، نازک، باريک 

معلــق، آویــزان، برفــراز،  ؛کوهســتانی ؛۱۶۲رشــید، برومنــد، تنومنــد 

م
َ

ـــه، شـــامخ،  ؛۲۶۱شـــده مشـــرف، خمیـــده، خ منیـــع، واال، بلندمرتب

باالتر، باالیی، باالدست(ی)، علیا،  ؛۷۴۱تر، عالیرتبه گرانقدر، بلندپایه

 هوایی  ؛، زبرين، برين، مافوق۲۱۳، باالترين ▼فوقانی، رویی

 ؛شــدهنصب ؛، درحــال اهتــزاز، افراختــه، قدبرافراشــتهافراشــته

 ۲۰۳طوالنی 

رومیــزی،  ؛مــافوق ، زبــرين،۲۱۳، بــاالیی، فوقــانی، بــاالترين رویــی

  ۵۲۲عیان، آشکار  ؛روکار

 جایی بودن ، ارتفاع داشتن، مشرف بهبلند بودن [فعل]

 ، برفرازِ، ازفرازباالِی  [قید]

⍃  ه . راس ۲۰۳درازی
ّ
، ترفیـع ۳۰۸، صـعود ۲۱۵، عمـودی ۲۱۳، قل

  ۹۹۰، معبد ۳۴۴، زمین ۳۱۰
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محـل َپسـت:  ؛ین بـودن، مرتفـع نبـودن، َپستی، پـایپایینی [اسم]

دره، دره  دست، دامنۀ کـوه، تـِه های پست، پایینسطح دريا، زمین

زمین، چاه، حفره  اعماق زمین، زير ؛۳۴۳، کف دريا، اقیانوس ۲۵۵

ف، زيـر، ُبـن،  ؛۳۵۹شناسی معدن ◄، معدن ۲۵۵
َ

سطح زيرين، ک

حضـیض،  ،۲۱۸، شکم، پایین، زمین، قاعده، بیخ، تحت، پایـه ۲۱۴ته 

 ؛۳۱۱پـایین آوردن، تنـزل  ؛۲۱۸اسـاس، اصـل، بنیـاد  ؛۲۱۱قعر، عمـق 

ــقوط  ــدن، س ــایین آم ــق  ؛۳۰۹پ ــی  ◄اف ــی،  ؛۲۱۶افق ــار زيرزمین قط

 >فرودست، فرومایه<، -فرو ؛غارنوردی ؛مترو

ــفت]  ــایین [ص ــده پ ــم، خوابی ــت، خ ــاف ۲۱۶، َپس ــطح، ص ، ۲۵۸، مس

ـــی  ـــی، تحت ؛۲۱۶افق ـــیزيرزمین ـــایینی ؛االرض ـــرين، پ ـــانی، زي ، تحت

طبقـــه، یک ؛۲۱۴ترين دســـتی، پـــایینســـفلی، فرودســـت، پایین

 ۳۱۱آورنده پایین ؛۳۰۹نزولی  ؛۲۰۴ارتفاع، کوتاه ویالیی، کم

ــل] ــایین [فع ــودن پ ــرب ــودن، زي ــزی ب ــر چی ــدن،  ، زي ــودن، خوابی ب

پایین  ◄ >فروآمدن، فروافتادن<، -فرو ؛۳۱۱خزيدن، پایین آوردن 

 ۳۰۹آمدن 

 تحت، ذیل ، پایین،زير [قید]

⍃  ه ۲۱۱عمق
َ
  ۹۷۲، جهنم ۳۱۱، تنزل ۳۰۹، سقوط ۲۱۴، ت
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ـف، سـطح زيـرين  ؛۲۵۵، ژرفا، گودی، تقعر عمق [اسم]
َ

 ◄قعـر، ک
اعمـاق،  ؛۲۵۵دره  ؛ویل، غار چاله، چاه، چاه عمیق، چاه ؛۲۱۰پایینی 

قعـــر جهـــنم،  ؛۳۵۹شناســی گوشـــته، زمین ؛۶۶۳پرتگــاه، ورطـــه 

 غارنوردی ؛زيردريایی ؛۳۱۳شیرجه  ◄غواصی  ؛۹۷۲جهنم 

دار، ريشـه ؛۲۵۵بـازکرده، گـود، مقعـر ، ژرف، دهانعمیق [صفت] 

  ۱۵۳تغییرناپذیر 

ــهعمیــق بــودن [فعــل] 
َ
ــتن،  ، عمــق داشــتن، ژرف بــودن، ت نداش

  ۳۱۱عمق بردن، پایین آوردن به ؛کردن بودن، دهان باز گود

⍃  ۳۴۳، دريا ۳۱۱، تنزل ۲۱۰َپستی  
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، پوســـته، رویـــه، ۲۳۹، رو، زيـــر، کنـــار ســـطح ؛عمقـــیکم [اســم]

عمـــق: جــای کم ؛خـــراش، راش جزيــی ؛۲۲۳، بیــرون ۲۲۶پوشــش 

ــذر  ــدار، گ ــوض، گ ــه ۳۰۵ح ــش  ؛۳۴۶، درياچ ــودن، دان ــطحی ب س

ــکاری،  ؛۶۳۹، عــدم اهمیــت ۴۹۱ســطحی  برداشــتن ســطحی، تراش

 کاری، براده برداری رنده

خـت، صـاف ۲۰۶يـک ، سـطحی، نـازک، بارعمقکم [صفت]
َ
 ؛۲۵۸، ت

 ۲۵۴تراشیده، برجسته، برآمده  ؛۶۳۹اهمیت بی

، تراشـــیدن، تـــراش دادن (کـــردن)، ســـطح را برداشـــتن [فعـــل]

برداشتن، خراشـیدن، رنـده کـردن، پوسـت کنـدن، پوسـت گـرفتن، 

دار کردن ، دندانه۲۶۲شیارکشیدن  ؛خط انداختن ؛زدودن، ستردن

کـم کـردن  ؛تراشـاندن ؛۵۵۵کاری کردن، گراور ساختن کنده ؛۲۶۰

 ضخامت 

⍃  ۲۲۶، پوشش ۲۲۳بیرون  

 

ه . رأس  213
ّ
 قل

ه [اسم]
ّ
، اوج، قطـب، بـاال، فـوق، تـاج، افسـر، نـوک، ▼، رأس، َسـرقل

هــر  ؛باالباالهــا (باالبــاال)، تــارک
ُ

، نقطــۀ اوج، رأس درخــت، رأس ۱۲۸ظ

ــــۀ ــــی، نقط ــــوج، اوج منحن ــــدی  م ــــف، بلن ــــارو،  ؛۲۰۹عط ــــرج، ب ب

ــــتحکامات  ــــان ؛۷۱۳اس ــــاالی نردب ــــاال، پنت ؛ب ــــۀ ب ــــاوس، طبق ه

 ؛۷۴۳تاج، نشان سـلطنت  ؛۲۰۹، زمین مرتفع ۲۲۶بام، سقف پشت

 باالدست، سرچشمه ؛۲۰۹اورست، دماوند، کوه  ؛۷۴۱رئیس 

ه، مغز، جمجمه، مخ، مخچـهَسر
ّ
 ؛پوسـت سـر، پیشـانی، جبـین ؛، کل

ـــرق۲۵۹تـــارک، زلـــف، مـــو  ؛۲۰۶گـــردن  ؛باالخانـــه
َ

 ؛مـــالج، مـــالز ؛، ف

 ۴۴۷ِدماغ، شعور  ؛وتاالموس، هیپوفیزهیپ

، بـاالیی، فوقـانی، زبـرين، باالدسـتی، ۲۰۹، رویی باالترين [صـفت] 

هـوایی، رفیـع، متعـالی،  ؛تـاپ، سـوپر ؛۳۴علیا، برين، مافوق، برتر 

ــه،  ؛۶۳۸مهــم  ،۶۴۴نیکــو  ؛۲۰۹بلنــد  شــامخ، منیــع، واال، بلندمرتب

  ۷۴۱تر، عالیرتبه گرانقدر، بلندپایه

بـودن،  بـودن، رو بـودن، بـاال ، دراوجررأس قرار داشتند [فعل]

ـه رسـیدن، بـهبه ؛۳۴برتر بودن 
ّ
، ۷۲۵اوج رسـیدن، انجـام دادن قل

نیمــه ظهــر شــدن، آفتــاب پهــن بــودن، روز به ؛۵۴کامــل کــردن 

  ۷۳۳رئیس بودن، رياست کردن، حکمرانی کردن  ؛رسیدن

⍃  ۲۵۶، تیزی ۲۰۹، بلندی ۱۹۴، ظرف ۶۹، پایان ۳۴برتری  

 

ه . ُبن  214
َ
 ت

ـه [اسم]
َ
ـف، شـکم،  ؛۲۱۸گاه ، قاعـده، تکیـه۲۱۸، ُبـن، پایـه ت

َ
قعـر، ک

ريشــه، بــیخ، شــالوده،  ؛۲۱۰پــایینی  ◄زمــین، تحــت، ســطح زيــرين 

 ؛۲۲۶زمــین، زمینــه، کــف، فــرش  ؛۲۱۸زيربنــا، بنیــان، اســاس، بنیــاد 

  ۶۹ آخر، انتها ؛۲۳۸ماتحت، باَسن 

پا، کـف پـا، پاشـنه، شسـت، انگشـت  ، ِلنگ، پاچه، زانو، ران، ساقپا

 ◄رهگـذر، عــابر  ؛ُسـم، مــژک ؛پـا، نـاخن پــا، قـوزک، مــچ، کشـالۀ ران

، رقــص ۲۶۵خــرام  ◄گــام، قــدم  ؛روپیــاده ؛پیــاده ، فــرد۲۶۸پیـاده 

 پی  ؛۲۶۷روی پیاده ،۸۳۷

مینـیمم،  ؛۲۱۰، زيرين، پایینی، تحتـانی، پـایین ترينپایین [صفت]

ــل  ــداقل، اق ــر  ◄ح ــافلیناسفل ؛۳۵کمت ــه ؛الس ــادی ريش ای، بنی

  ۲۱۸دارنده نگاه ؛االرضیزيرزمینی، تحت ؛۲۱۶خوابیده  ؛۱۵۶

 روپیاده ؛پیاده ؛پادار، ُسمدار ؛دار، پدالپایی

⍃  ۲۱۸، پایه ۲۱۰، َپستی ۳۵کهتری  
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، عمودی بـودن، راسـتی، ایسـتادگی، زاویـۀ حالت عمودی [اسم]

، دیـرک، ۲۱۸ودی: تیـر [عمـود] سـاختار عمـ ؛قائمـه (راسـت)، عمـود

، استاالگمیت، بـرج، منـاره، سـاختمان ۲۳۵، دیوار ۲۱۸دکل، ستون 

 منصف  عموِد  ؛شاقول، گونیا ؛۲۰۹بلند 

پــا، بپــای،  ، ایســتاده، برپــا، راســت، برخاســته، ســرعمــودی [صــفت]

ــــت ــــتقیم راس ــــه، مس ــــائم، قائم ــــاد، ق ــــاخ شمش ، ۲۴۹قامت، ش

شــده، نصب ؛متعامــد عمــودبرهم، ؛وایســتاده ؛الخطمســتقیم

 ۱۵۳مستقر، استوار  ؛۳۱۰، باالرفته ۲۰۹برافراشته، افراشته 

 ؛، ایسـتاده بـودن، برپـا بـودن، ایسـتادنعمـودی بـودن [فعـل]

برخاستن، ازجا برخاستن، َسر پا شـدن، بلنـد شـدن، برخیزيـدن، بـاال 

 آمدن، خاستن 

، افراشتن، نصـب کـردن، برپـا کـردن، ایسـتاندن، عمودی کردن

 داشتن سرپا نگه ؛۲۴۹، مستقیم کردن ۳۱۰بردن باال 

⍃  ۳۱۰، ترفیع ۲۴۹، مستقیم ۲۰۹بلندی  
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چیــز افقــی: افــق، خــط افــق،  ؛، افقــی بــودنحالــت افقــی [اســم]

، گستره، سطح دريا، سفرۀ آبهـای ۳۴۸، دشت ۲۰۷سمت، صفحه 

دراز  ؛۲۴۹همـواری، مسـتقیم  ؛سفره ؛سکو، عرشه، تراز ؛زيرزمینی

 تراز آبی  ؛]۲۵۸صاف بودن  ◄[تسطیح  ؛افقی شدن کشیدن،

  ▼باز، خوابیده، طاقدرازکش

، ۲۵۸کن کننــــده، صــــاف، هموارکننــــده، افقیکنندهصــــاف

خواباننــده، براندازنــده، تبــر، اطــو (اتــو)، اتوبخــار، اتــوپرس، وردنــه، 

 اتوکشی  ؛غلتان، غلتک، بولدوزر، غلتبانبام

خــت،۲۵۸، مســطح، صــاف افقــی [صــفت]
َ
همــوار،  ؛تــراز، ولــو ، ت

  ۲۴۹مستقیم 

 باز، درازکشیده، ولو، درازکش ، دمر، طاقخوابیده



   
 

 

پخــش زمــین  ؛درازکشــیدن ،۶۷۹، خوابیــدن افقــی بــودن [فعــل]

 ۲۱۰خزيدن، پایین بودن  ؛۳۰۹شدن، ولو شدن، افتادن 

، مسـتقیم کـردن ۲۵۸، همـوار کـردن، صـاف کـردن افقی کردن

ن، گستردن، ِله کـردن، باخـاک ، خواباندن، ماالندن، پخش کرد۲۴۹

یکسان کردن، برانـداختن، انـداختن، سـاقط کـردن، سسـت کـردن 

۶۷۹  

⍃  ۳۴۸، دشت ۲۵۸، صاف ۲۴۹، مستقیم ۲۸برابری  
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 ۱۳۶تأخیر  ؛۲۵۴برآمدگی  ؛، معلق بودن، تعلیقآویزانی [اسم]

، جسـم معلـق، آویـزه، تــاب، آونـگ، زيـور آویختـه، گوشــواره، آویـز

گ، ُدم، پـرده ،۸۴۴منگوله، تزيینات لباس  ،۸۴۴رات جواه
َ
، ۴۲۱ ت

  ۲۵۹طرۀ گیسو، مو  ؛۲۱۸دامن، خوشه، علقه، کراوات، گیره 

آویز، جارختی، جالباسی، میخ طویله، بنـِد شـلوار، ، چوب رختقالب

  ۶۱۹قالب ماهیگیری، شکار  ؛۲۱۸دار، گیره 

ول، آزاد،  ، معلق، سـرنگون، وابسـته، آویختـه، لـق،آویزان [صفت]

ل، نچسب 
ُ

 بزآویز  ؛۴۹ش

روی چیـزی معلــق  ؛، آویخــتن، تـاب خـوردنآویـزان بـودن [فعـل]

آویزان شدن، درآویختن، چنـگ زدن،  ؛شدن، پوشاندن، خیمه زدن

 ۱۳۶منتظر بودن، معلق بودن  ؛۷۱۲تن کردن بهجنگ تن

، فروهشـتن، افکنـدن، پـایین انـداختن، آویخـتن، آویزان کـردن

تعویق انـداختن تأخیر انـداختن، بـهلـق کـردن، بـهمع ؛آویزه کـردن

 ۳۰۰اخراج کردن، طرد کردن  ؛۱۳۶

⍃  ۲۵۴، برجستگی ۲۱۸، پایه ۴۹عدم انسجام  
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المتین، کمـک ، جاپای محکم، حبـل▼، زمین، پایهگاهتکیه [اسـم]

ــه ؛۷۰۳ ــم، یل
َ
ــه، ل ــان  ؛تکی ــا، اطمین ــل، اتک ــت،  ؛۴۷۳توک نگهداش

  ۶۶۲پناهگاه  ؛۷۷۸نگهداری 

ــه ــکلت پای ــی، اس ــا، شاس ــل، نگهــدار، عص ، ▼، چــارچوب۲۱۸، حائ

 ، ُبن، تکیه▼، طاق، ستون▼پشتیبان دیوار، دیوار، تیر

 ، دستگیره، دسته، قبضه، فرمان، اهرم، بازو گیره

، اساس، مبنا، اصل، بنیان، زيربنا، شالوده، کف اتاق، بستر، بنیاد

 ؛▼بنـا، ارکـان، سـتون ؛▲یـه]، پـا[ی]، پا۲۲۶فـرش  ◄[سنگفرش، 

ه، ُبن 
َ
  ۰۶۶، خشت اول، سرآغاز ۲۱۴ريشه، بیخ، پی، ت

ــز ــهمی ــر، س ــلی، میزتحري ــندان، چرخ ؛پایه، عس ــنگ، س ــتی، پاس دس

ــر  ــکو، منب ــجد  ،۵۳۹س ــائل مس ــوان،  ؛۹۹۰وس ــفره، خ ــزی، س رومی

  ۳۰۱بزم

طــاووس، تخــت  ، تخــت، نیمکــت، مبــل، ســرير، تخــِت صــندلی

اريکــه، اورنــگ،  ؛صــندلی چرخــدار ویلچــر، ؛جلــوس ســلطنت، محــل

 ؛جـا، جـای ؛کرسـی، پشـتی، مخـّده ؛منبر، مسند، مقام، عرش ؛گاه

 ؛عرشـه ؛شـومبلمان، کاناپه، مبـل راحتـی، مبـل اسـتیل، تختخواب

  ۲۲۶فرش 

 ؛۶۷۹خـــواب  ؛، گهـــواره، ننـــو، تخـــت، بـــالین، تشـــکتختخـــواب

 ۲۲۶رختخواب، روتختی 

 ۶۷۹خواب  ؛متکا ، کوسن، بالین، نازبالش، نازبالشت،بالش

 لنگ میله، میل ؛تیر، تیر حمال، الوار، عمود، شاهتیر

 بادبند  ؛▲ارکان، بنیاد ؛▲، رکن، نرده، میله، شمع، تیرستون

 اکسل ؛، محور، نقطۀ اتکا، لوالپاشنه

 ، طاقچه، قفسه، لبه، بخاریَرف

، ســـتون ۲۱۸بســـت، داربســـت، اســـکلت ، قـــاب، چوبچـــارچوب

قالـب، بدنـه، شاسـی،  ؛دنـده، غضـروف مهـره، اسـتخوان، ؛فقرات

 قاب عکس، قاب عینک  ؛کادر ؛▲پایه

ــفت] ــدهنگاه [ص ــتیباندارن ــال، پش ــادی  ؛، حم ــی، بنی ، ۱۵۶اساس

  ۳۳۱ساختاری 

 دوش گرفتن، حمل کردن، تحمل کردن، بهنگاه داشتن [فعل]

ـــه دادن ـــای تکی ـــدن، ج ـــتیبانی ش ـــتادن، پش ـــزی ایس ، روی چی

ــتن (دا ــه داش ــتن، تکی ــی داش ــه محکم ــم دادن، یل
َ
ــردن)، ل دن، ک

  ۴۷۳مطمئن بودن  ؛دادن

 ازبنیاد [قید]
ً
 ، ازپایه، ازاساس، اصال

⍃  ه ۶۶، سرآغاز ۴۷پیوند
َ
، پوشاک ۲۲۶، پوشش ۲۱۷، آویزانی ۲۱۴، ت

  ۶۳۱، مواد ۲۲۸
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، ۱۸، تشـابه ۲۴۵، تقـارن ۲۴مطابقـت  ؛، موازی بـودنتوازی [اسـم]

  ۱۲۳همزمانی 

ــــوازی ــــوط م ــــله، راخط ــــۀ پارال ــــن، میل ــــالع، متوازی ؛آه االض

 السطوح متوازی

ــفت] ــوازی [ص ــدالمرکز، همم ــوازی، متح ــز، مت ــان  ؛مرک ، ۱۲۳همزم

  ۲۳۹کناری، جنبی  ؛۲۴مطابق، منطبق (سازگار) 

موازات یکــدیگر یــافتن، بــه ، بــاهم تمدیــدمــوازی بــودن [فعــل]

 همزمان بودن  ؛حرکت کردن، درکنار هم بودن

⍃  ۱۸، تشابه ۹ربط  
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ـم ▼، میل، انحراف، افتادگی، کجی، تمایـل، شـیبتورب [اسـم]
َ

، خ

 ؛۲۵۱وتـاب ، پیچ۲۴۷دار بـودن قیقاج، زيگزاگ، اعوجاج، زاویـه ؛۲۶۱

 لوزی 

سـطح  ؛درجـۀ شـیب ؛، سرازيری، سرپایینی، سـرباالیی، فـرازشیب

 ۶۳۰ماشین  ◄شیبدار 

ريب [صفت] 
ُ
، ▼ب، قیقـاج، یکـوری، شـیبدار، کج، یکبر، مایل، مـورا

م
َ

م ؛خ
َ

 شکل لوزی ؛انحرافی ؛۲۶۱شده تابیده، معوج، خمیده، خ



 

  ۲۴۷دار ، سرباال، سرپایین، تند، زاویهدارشیب

ريب بودن [فعل] 
ُ
  ۲۱۸تکیه دادن  ؛، شیب داشتن، کج بودنا

م کردن شیب دادن
َ

ريب کردن ۲۶۱، کج کردن، خ
ُ
 ، ا

⍃  انحنا ۲۴۷دار ، زاویه۲۴۶بدشکلی  ،۲۲۲تاروپود: بافت متقاطع ،

  ۳۰۹، سقوط: پایین آمدن ۳۰۸، صعود: باال رفتن ۲۸۲، انحراف ۲۴۸
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، واژگـونگی، برگشـت، برگردانـی، برگشـت سـوی وارونگـی [اسم]

وارونگـی  ؛۴۱۷رفلکس، انعکاس  ؛۲۱۷آویزانی  ؛۱۴۸درون، رجعت 

دازی، آشـــوبگری ســـازی، برانـــســـرنگونی، واژگون ؛هـــوا، اینـــورژن

  ۷۰۴، تقابل، ضدیت ۴۷۹نقض، ابطال  ؛۷۳۸

چپکـی،  ؛۲۱۷، وارونه، معکوس، سرنگون، آویزان واژگون [صفت]

  ۲۱۶خوابیده  ؛۲۴۰، مقابل ۱۴ضد، مغایر  ؛وروبرعکس، پشت

  ۲۱۷، برعکس بودن، آویزان بودن وارونه بودن [فعل]

ون ، چپ شدن (کردن)، معلق شـدن (زدن)، سـرنگوارونه شدن

 اوضاع و احوال برگشتن ؛شدن

وپـیش کـردن، دگرگـون سـاختن، ، برگرداندن، پسوارونه کردن

 ۲۱۷آویزان کردن  ؛سرنگون کردن

⍃  ۲۴۰، روبرو ۱۵۱، تغییر متقابل ۶۱، بی نظمی ۱۴مغایرت  
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بخیــه،  بافــت، رفــو، ؛، بافنــدگی، نســاجیبافــت متقــاطع [اســم]

 ۲۰۸دگی ريسن ؛درزگیری

 ، حصیر، سبد، تور، توری، بافتهشبکه

ــات، منســوج ــه، بافــه، محرم ــاش، متــاع، امتع ــه، پارچــه، قم ، بافت

بـافتنی،  ؛قـواره ؛۲۲۶قـالی، فـرش  ؛۲۰۸دار پالس، محصول الیاف

  ۲۲۸خیاطی  ؛۲۰۸ فیبر ◄الیاف  ؛بندپشه ؛تريکو

 ، {انـواع منسـوج و پارچـه:}، آسـتری، فاسـتونی، حريـر، دیبـا،پارچه

ــاتن ــت، س ــس، زربف ــل،  ؛اطل ــوار، مخم ــاس، چل ــت، کرب ــال، چی متق

توری، گاز، پرنیان، پرند، وال، پشمی، کتان، کتـانی، لیـف، پشـمینه، 

ــوش،  ــور [و]بپ ــت، بش ــونی، برزن ــاهوت، گ ــادری، م ــه، چ ــه، ترم تافت

ارمک، ارلون، ارگانـدی (ارگـانزا)، تتـرون، پـوپلین، ترگـال، گابـاردین، 

 ململ، گالبتون، سابله  َبزک، ؛ناشور، استرچ ؛کرپ

 ، کاموا، کالف میل بافتنی ؛بافت ؛بافتنی

دسـتگاه  ؛چلـه، تـار، پـود، گـره ؛بـافیبافی، قالی، پشمبافندگی

 ؛پیچمـــاکو، ماســـوره، ماســـوره ؛بافیبافنـــدگی، دســـتگاه پارچـــه

 ؛بافنده، نساج، مهنـدس نسـاجی، خیـاط، جـوال ؛بست فرشچوب

 ۲۲۸دوزندگی  خ خیاطی، ابزارچر ؛۲۰۸ريسندگی  ؛گیره، غندهآتش

 ؛بافتـه، تـوریدار، حصـیری، مشـبک، درهم، گـرهمتقـاطع [صفت]

ريب 
ُ
 متداخل  ؛۲۲۰ا

 ۲۰۸دار الیاف ؛ناقواره ؛اطلسی، کتانی ؛، منسوجبافته

تنیـــدن،  گذشـــتن، درهـــم ، قطـــع کـــردن، ازهـــمتنیـــدن [فعـــل] 

 پیچیدن درهم

 ؛▲ن، تنیدن، بافندگی کردن، درهم بافتن، درهم پیچاندبافتن

ــر ــداختن، س ــه ان ــور دان ــداختن، ک ــردن ان ــه ؛ک ــر ب ــدن، گی هم پیچی

هم ريستن، ريسیدن، تابیدن، بـه ؛۴۵دوختن، گره زدن  ؛انداختن

 ۲۰۸تابیدن، نخ ريستن، رشتن 

⍃  ۲۲۰، تـورب ۲۰۸، رشـته ۶۲، تنظـیم ۵۰، ترکیـب ۱۲همبستگی ،

ــاک ۲۲۶پوشــش  ــاب ، پیچ۲۲۸، پوش ــاختاريافتگی ۲۵۱وت ، ۳۳۱، س

  ۸۴۴تزيین 
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 ؛۲۳۰، بـرون، خـارج، فضـای بیـرون، پیرامـون، محـیط بیرون [اسـم]

 ◄پوسـت، پوسـته، قشـر، رویـه، سـطح  ؛۴۴۵صورت ظاهر، ظاهر 
قسمت بیرونی: صـدف، پوکـه، روبنـا،  ؛۲۲۶، پوشش ۲۱۲عمقی کم

تظاهر، بیرون آمـدن،  ؛هوای آزاد ؛۲۳۳طرح کلی   ؛پوسته، روکش

، ۲۳۷جلـو  ؛۲۹۶راه خروج، خروجی، مخـرج، خـروج  ؛نگیبیگا ؛خروج

ــاال، رو  ــدی  ◄ب ــر  ؛۲۰۹بلن ــایینی  ◄زي ــتن  ؛۲۱۰پ ــرون گذاش  ؛۵۷بی

  ۸۴عدم تطبیق  ؛۵۹بیرونی بودن 

ـــا] [صـــفت] ـــی [فض ـــاهریبیرون ـــه، ظ ـــارجی، بیگان ـــی،  ؛، خ برون

ــــی  ــــونی، محیط ــــطحی  ؛۲۳۰پیرام ــــق کم ◄س ــــناور،  ؛۲۱۲عم ش

غريبه، ناشـناس،  ؛۶ عارضی ؛جتماعیاهل بیرون رفتن، ا ؛ورغوطه

 آزاد نخودی، مستمع ؛۱۰ربط بی ؛ناآشنا، نابلد

عارضــی  ؛، خــارج بــودن، ازدور خــارج بــودنبیــرون بــودن [فعــل] 

بیرون رفتن، اوت شدن،  ؛۲۳۰قاب کردن، درمیان گرفتن  ؛۶ بودن

بــرآوردن،  زدن، َســر بیــرون آمــدن، بیــرون زدن، َســر ؛خــارج شــدن

 رفتن، خارج شدن ، َسر۳۵۵ برآمدن، جوشیدن

بیرون بـــه ؛، حصـــار کشـــیدن۳۰۰، خـــالی کـــردن بیـــرون کـــردن

 نگريستن

ــود ــارجی دادن وج ــرون آوردن، بهخ ــور آوردن، ، بی ــۀ ظه منص

ــاندن،  ــل پوش ــۀ عم ــردن)، جام ــرآورده ک ــرآوردن (ب ــی را ب آرزوِی کس

، ۷۲۵انجـام دادن  ،۶۷۱عملی ساختن، عملی کردن، مبادرت کردن 

 بیرون آمدن، برآمدن ؛۶ عینیت دادن

⍃  ۲۱۲، کم عمقی ۵۹، بیرونی بودن ۵۷، بیرون گذاشتن ۶عارض ،

  ۲۲۶پوشش 
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ـب، روح، نهـان، درون [اسم]
ُ
، داخل، تو، اندرون، بطـن، دل، مغـز، ل

، حـرم، مــأمن ۱۸۵حیـاط، صـحن، انـدرونی، محـل  ؛۲۳۱نهـاد، میـان 

 ؛۲۹۷ نفـــوذ، دخـــول ؛۲۲۵هســـته، مرکــز  ؛۳ فطــرت، جـــوهر ؛۱۹۲

تــداخل،  ؛۷۵تفــرق  ◄انتشــار در درون چیــزی  ؛۱۸۹اشـباع، حضــور 



   
 

 

 ◄متن، فحوا، محتوا  ؛▼واحشا، اندام داخلیامعا ؛۴۳آمیختگی 
 ۱۹۳، مظروف ۴۵۲موضوع 

واحشا، اندرونه، اعضـای حیـاتی، ، امعا، احشا، امعااندام داخلی

 ؛دل، قلب، شکم، معـده، شـش، جگـر، قلـوه، کلیـه، مثانـه، آبگـاه

ــت ــده دس ــری، مع ــان، م ــوارش: ده ــۀ ، باب۱۹۴گاه گ ــده، کیس المع

صفرا، اثناعشر، رودۀ کوچک، رودۀ بزرگ، مقعد، طحال، آپاندیس، 

ــفنکتر ــون،  ؛اس ــد، خ ــب، دل، رگ، وري ــون: قل ــردش خ ــتگاه گ دس

دستگاه تـنفس: ريـه، شـش،  ؛دهلیز، بطن، دريچه، آئورت، عروق

ــای ــایژه، میزن ــای، ن ــره، ن ــق، خرخ ــنگ ؛حل ــشس ــشدان، آبش الی  ؛، آ

 ۳۷۱بدن انسان  ◄اندام، قدوقواره 

ــفت] ــی [ص ــهدرون ــدرونی، اندرون ــانی، ان ــی، می ــته ؛، داخل ای، هس

 ۲۲۵مرکزی 

، دردرون بــودن، تــوی چیــزی بــودن، حضــور داخــل بــودن [فعــل]

 ◄پخـش بـودن  ؛۱۸۹فراگـرفتن  ؛۷۴۷زنـدانی بـودن  ؛۱۸۹داشتن 
 ۰۷۵متفرق شدن 

شـامل  ؛بـودن ن، داراداشتن، شامل بـود ، دربردردرون گرفتن

 ؛۷۴۷زنـدانی کـردن  ؛۲۹۹درخود حل کردن، حـل کـردن  ؛۷۸شدن 

  ۲۳۲، احاطه کردن ۲۳۵دیوار کشیدن 

، ۲۹۷وارد شــدن، داخــل شــدن  ؛۳۰۳، فــرو کــردن داخــل کــردن

  ۱۸۹، منتشر شدن در چیزی ۲۹۷نفوذ کردن 

⍃  ۲۲۵، مرکز ۵، عرضیت ۳جوهر  
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هدایت  ،۶۸۹رهبری، مدیريت  ؛۳۲۴م تراک ؛، تمرکزمرکزيت [اسم]

۶۸۹ 

، قلـب، هسـته، ۷۰، مرکـز ثقـل، محـور، قطـب، کـانون، وسـط مرکز

 نقطۀ پرگار ؛سانتر ؛۵ ناف، کمر، جزء اساسی

وسـطی  ؛متمرکـز ؛، سـانترال۷۶ای، کانونی ، هستهمرکزی [صفت]

 اساسی  ،۶۳۸، مهم ۳۴برتر  ؛۷۰

متمرکز شـدن  ؛مجتمع کردن ؛، سانتر کردنمتمرکز کردن [فعل]

 ۴۴۹تمرکز کردن، تفکر کردن  ؛۷۶

⍃  ۲۲۴، درون ۷۶، کانون ۷۰وسط  
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، سرپوش، رویه، الیه ▼، لفاف، جلد، روکش، فرشپوشش [اسـم]

ــقف۲۰۷ ــادر▼، س ــایبان▼، چ ــت▼، س ــین▼، پوس ــش زم ، ▼، پوش

، لبـــاس، حجـــاب، ۲۲۲منســـوج  ؛▼، روکـــار▼، روتختـــی۳۴۴زمـــین 

ــــاک  ــــتر  ؛۲۲۸پوش ــــزيی ؛۲۲۷آس ــــیون،  ؛۸۴۴ن ت ــــدود، ایزوالس ان

  ۵۲۷ماسک، نقاب  ؛▼بندیبسته ؛بندیکاری، عایقعایق

 ؛کــوبیکوبی، آهنانیشــیرو ؛انیبام، شــیرو، بــام، پشــتســقف

 ایزوله، ایزوگام، ایزوسیل، ایرانیت 

ــادر ــاهچ ــراپرده، جایگ ــاه، س ــه، خرگ ــاز،  ؛، خیم ــیاه، چادرنم ــادر س چ

به  ؛۲۲۸روسری 
ُ
 ا

، پلـک، ۴۲۱گیر، پـرده گردان، بـارانگیر، آفتـابب، چتر، آفتـاسایبان

الچیق  ؛مژه  ۴۱۸تاريکی  ◄سایه ≠  ؛۱۹۴آ

، کاغــذ کــادو، جلــد، لفــاف، روکــش، مفــرش، بندیمــواد بســته

لومینیــوم، افشــانه، ۱۹۴کــارتن، جعبــه  ، شیشــه، قــوطی، قــوطی آ

حفاظـت  وسـیلۀ ؛بندی، ُپـر کـردنبسـته ؛تیایاسپری، تتراپک، پی

  ۱۹۴، سبد ۱۹۴کیسه  ؛۶۶۲

شده، ورنـی، چـرم ، جلد، مخاط، بشره، چرم، پوست دباغیپوست

روکـش،  ؛فلـس، پولـک، الک ؛گاو، تیماج، جیر، پوسـت مـار، َمشـک

ــه  ــا، الی ــاب، غش ــودرم (برون ؛۲۰۷لع ــیناکت ــت)، مالن ــل،  ؛پوس زگی

 انگشتی  ؛۶۵۱بیماری پوستی 

، سـنگفرش، آسـفالت، شوسـه، پارکـت، موکـت، پوشش زمـین

ــالئو ــرامیکمک ــی، س ــک، کاش ــرش، موزائی ــن،  ؛م، آجرف ــبزه، چم س

 ؛۳۴۴ماسه، شن، ريگ، سنگالخ، قلوه سنگ، زمـین خـاکی، خـاک 

  ▼قالی، فرش ؛۳۴۴صخره  ◄سنگ 

، ۲۱۸بـالش  ،۶۷۹خـواب  ؛پوش، ملحفـه، پتو، لحـاف، بـاالروتختی

 رومیزی ؛دشک

ــرش ــادری، ف ــا، پ ــاط، بوري ــاز، بس ــه، جانم ــیم، گب ــو، گل ــالی، زيل ، ق

 ؛ونـیمذرع ؛زيرانداز، پشتی، قالیچه، سـرانداز، کنـاره، تختـه تودری،

 ◄رنــگ فــرش  ؛۸۴۴نگــار  ◄نقــش قــالی  ؛۲۱۸صــندلی  ◄مخــده 

 ...  ۴۲۷سفید 

، نما، روکاری، روبنا، سنگ روبنا، گچ، دوغاب آهـک، دوغـاب، روکار

 ◄رنـگ  ؛کاغـذ دیـواری ؛روکـش، مینـا، لعـاب ؛پوشآجرچین، بـام
 ۴۲۵مادۀ رنگی 

ــــفت] ــــانندهپو [ص ــــبش ــــاتر، حاج ــــیده ؛، س ــــده، خیمه ؛کش زنن

 ◄سـطحی  ؛۷۵کننده، پهن(شده)، فراز، پراکنـده، متفـرق روکش
گردیــده، پخش ؛گســتر، ســایبانافکن، سایهســایه ؛۲۱۲عمــق کم

  ۷۴۲خادم  ◄فراش  ؛۳۲فراگیر  ◄گسترده 

ــیده مفــروش،  ؛۲۲۸، مســتور، محجبــه، محجوبــه، ملــبس پوش

سرپوشـــــیده، مســـــقف،  ؛تهشـــــده، آســـــفالت، آســـــفالآسفالت

ــایبان ــرف ؛دارس ــیده ازب ــشروکش ؛پوش ــده، روک ــدودهش  ؛دار، ان

 ۴۱۸، تاريک ۴۱۸خاموش  ◄درسایه 

 ، چرمی، فلسی، درمال، جلدیپوستی

، فراگـرفتن، گسـتراندن، کشـیدن، پهـن کـردن، پوشـاندن [فعل] 

  ۲۰۷جلد کردن، روکش کردن  ؛۷۵متفرق کردن  ◄پخش کردن 

تراندن، آویزان بودن بر فـراز محلـی، معلـق ، چادر گسخیمه زدن

بـــودن بـــر فــــراز محلـــی، چــــادر زدن، طـــاق زدن، فروپوشــــاندن، 

 همپوشی داشتن، سایه انداختن، چتر (زدن، گستراندن)

ــردن ــرش ک ــنگفرش ف ــردن، س ــفالت ک ــتراندن، آس ــرش گس ، ف

 کردن، پهن کردن، گستردن، انداختن 



 

پوشــاندن،  ، مالیــدن، روکــار کــردن،۲۰۷، روکــش کــردن انــدودن

 ۲۲۷رویه انداختن 

⍃  آستر ۲۲۳، بیرون ۲۱۸، پایه ۲۱۲، کم عمقی ۲۰۷، الیه ۴۰متَمم ،

  ۶۳۱، مواد ۴۲۱، حفاظ ۲۶۴، انسداد ۲۳۵، دیوار ۲۲۸، پوشاک ۲۲۷
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غـالف  ؛۲۲۶، کاغـذ دیـواری، پوشـش ۲۲۶، عـایق، روکـار آستر [اسم]

۲۳۰  

  ۲۳۱درز، میان  ؛پرکردگی ، پوشال، الیی، پنبه، عایق،تویی

کــردن (چســباندن،  ، رویــه کشــیدن، آســتررویــه انــداختن [فعــل]

  ۲۲۶کشیدن، دادن)، عایق کردن، پوشاندن 

کندن، انباشتن، چپاندن، توُپر کردن، ازپنبـه ُپـر کـردن، کردن ُپر ، آ

  ۱۸۹، فراگرفتن ۱۸۷گنجیدن، جا گرفتن، مستقر شدن  ؛گنجاندن

⍃  ۲۳۱، میان ۲۲۶پوشش  
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، حجاب، جامه، رخت، لباس، خلعـت، کسـوت، جبـه، پوشاک [اسم]

، لباس ▼پیراهن ؛پوش، البسهباالپوش، جل، پالس، دلق، ردا، تن

  ۸۴۸ُمد  ،۸۴۴، لباس نظامی، لباس فاخر ۹۸۹روحانی 

رم
ُ

نیف
ُ
رم، لباس رسمیا

ُ
رم، لباس مدرسه، ف

ُ
 ، اونیف

ــه ــخرق ــوال، کیمون ــارپ، ش ــنل، اش ــارونگ، ش ــه،  ؛و، س ــا، عمام عب

  ۹۸۹دستار، لباده، قبا، لباس روحانی 

ــلوارکت ــهوش ــیس، س ــن، دوپ ــت و دام ــمی، ، ک ــاس رس پیس، لب

 اسموکینگ، آرخالق (ارخالق) 

ت
ُ

 ▼، جلیقه، پوستین، پالتوک

 تنه، پولوور، بافتنی، بلوز، نیمژاکت

 ، تنبان، تنکه، استرچ شلوار

 ژوپیطه، پاچین، مینیشلواری، کلوش، ترک، شل، دامندامن

سـاری،  ؛ژوپ، سارافون، مانتو، ارمـک، ماکسـی، ماکسـیپیراهن

 کوتاه (بلند)شرت، آستینتی ؛بلوز (بلیز)، شمیزه ؛کیمونو

گیـر، زيرشـلواری، ، زيرپوش، زيرپیراهنی، عرق، زيرجامهلباس زير

ــــایین ــــلیپ، پ ــــورت، اس ــــان، ش ــــلوارکتنب ــــینه ؛پوش، ش بند، س

 پوش بادی، تک ؛زنار ؛کرست، گن بند، سوتین،پستان

  ▲کاله، پیژامه، جامۀ شب، لباس زير، شبلباس خواب

 ، مایو، بیکینی، شورتلباس شنا

ـــالتو ـــره، پ ـــارانی، اب ـــادگیر، ب ـــز، ب ـــتین، خ ـــت، پوس ـــن، اورک ، کاپش

 سویشرت 

روبنـد، لچـک، نقـاب  ؛شـال، شـال گـردن ؛، مقنعه، چـارقروسری

ر، چادرســیاه، چادرنمــازی، چــاد ؛برقــع، پیچــک، پیچــه، چارقــد ،۵۲۷

باشــلق، اگــال  ؛▼ســایر پوشــیدنیها ◄چین، کــاله عــرق ؛چادرنمــاز

 (عقال)، پستیژ 

ربع، کوتاه، بلنـــــد، ســـــه، جـــــوراب ســـــاقکفـــــش و جـــــوراب

کفـش،  ؛واريـس، سـاپورت ∼پـا)، ای، رنگشلواری (شیشهجوراب

پـــا[ی]پوش، پـــا[ی]افزار، چکمـــه، پـــوتین، نعلـــین، گیـــوه، کفـــش 

ــانی ــی، کت ــتورزش ــی، پش ــندل، روفرش ــایی، ص ــداس، دمپ باز، ، آدی

ارسی (کفش چرمی)، پستایی، پشتی، آجیـده، بندانگشـتی، پـوزار، 

 کشپاشنه ؛پنجگی

، کــراوات، دســتمال گــردن، پــاپیون، دســتار، ســایر پوشــیدنیها

بنـــد، کـــاله، دســـتار، پـــیچ، مچکمربنـــد، دســـتکش، سردســـت، مچ

گردان، گیر، آفتـاببند، یقـه، یخـه، آفتـابعرقچین، دستمال، پیش

دستی، تزيینات لبـاس تنه، پاپاخ، پشتآهارمهره، آستین، بال، باال

 ]۷۲۳سالح سرد  ◄یراق جنگ  ∊[یراق  ؛۸۴۴

کــار، دوز، برشـکار، چرخ، اسـتاد، رفــوگر، رفوکـار، درزی، راســتهخیـاط

ــه ــازاریتک ــادو، ب ــاگرد، پ ــه ؛دوزدوز، ش ــزاز، پارچ ــگاه ب فروش، فروش

 کفاشی  ؛يکولباس، بوتیک، تر

بـرش، دوخـت، دوز، ببروبـدوز،  ؛۲۲۲بافنـدگی  ، دوزندگی،خیاطی

گیری، کوک، تو گذاشـتن، درز گـرفتن، شـالل (کـوک)، انـدازه بافت،

دوزی دوزی، سـوزندوزی، پتهگز، بخیه، رفو، پروو، آسترکشی، پس

دوزی، کــــــاری، نــــــازکدوزی، نازکدوزی، اپلیکــــــهناخنــــــک ؛۸۴۴

مــــادگی،  ؛دوزیدوزی، یــــراقزی، مفتــــولدودوزی، مغــــزیپنبــــه

 جادکمه، مرغک، اوزمان، بندینک (بندیلک) 

ــزار ــدگی اب ــاطیدوزن ــرخ خی ــت ؛، چ ــنجاق، انگش ــوزن، س دانه س

قفلـی، (انگشدانه، انگشتانه)، انگشتانه، قیچی، نـخ، قرقـره، قزن

دان، کـالف، کـوک، متـر، گـز، زيـپ، سـوزنتکمه، الگو، مجسمه، نخ

بالشــتک،  ؛۶۳۰ی، الیــی، مــویی، ِاُپــل، پتــه، ابــزار گلولــه، آســتر، رویــ

 ۲۲۲منسوج  ؛اشل، عمامه، ماسوره، ماکو

ـــفت] ـــبس [ص ـــه، لباسمل ـــیده، محجب ـــیده، پوش ـــتور،  ؛پوش مس

 پوشبدپوشیده، ژنده ؛محجوبه

دوخت، بددوخت، دوز، خوش، دستصفات لباس: سفارشی

نما، دنشـیک، اسـپرت، بـ ؛دوز، پروشده، ُمد، ُمـِدروز، خیـاطیبازاری

زده، آزاد، آجیـده، دوختـه، ناخنـک ؛گشـاد، ماکسـی ؛تنگ ؛دکولته

 آستین سرخود 

 ، پوشاندن، تن کردنلباس پوشاندن [فعل]

، تن کـردن، روی سـر انـداختن، پـای خـود کـردن، دکمـه پوشیدن

 ؛بر کــردن، ملــبس شــدنتن کــردن، بــهبســتن، بــرتن کــردن، بــه

 پوشیده بودن

 ، آجیدن، بريدن دوختن

⍃ ۹۸۹، لباس روحانی ۸۴۴، تزيین ۲۲۶، پوشش ۲۱۸ه پای  
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ــم] ــاس [اس ــدن لب ــاییکن ــاب، رونم ــف حج ــردن، کش ــه ک  ؛، برهن

  ۵۲۶برداری، آشکار نمودن، افشا پرده



   
 

 

ختیبرهنگی
ُ
خت مادرزاد ؛، ل

ُ
 ل

 ، گری، طاسیکچلی

خت، عـور، مـادرزاد، سـربرهنه، بیبرهنه [صـفت]
ُ
حجـاب، ، عريان، ل

زينت و زيـور، پوشش، بدحجاب، دکولته، بیجامه، بیتی، لت، بیپ

ــاده  عــاری، فاقــد،  ؛لختــی ؛۵۲۲کنده، بــاز، آشــکار پوســت ؛۴۴س

 خلوت  ؛آبروت، پرکنده ؛بدون

 مو، ريش تراشیده، گر، طاس، بیکچل

خـت کـردن، پوسـت کنـدن، آشـکاربرهنه کـردن [فعل]
ُ
کـردن،  ، ل

 ۵۲۶پرده برداشتن، افشا کردن 

ــاس ــدن لب ــتنکن ــاله برداش ــدن، ک ــت ش خ
ُ
ــدن، ل  ؛، درآوردن، کن

 ۵۲۲آشکار شدن 

⍃  ۵۲۶، افشا ۵۲۲تجلی  
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ـــیط [اســـم] وعرض، ، پیرامـــون، دور، دوروبـــر، گرداگـــرد، طـــولمح

، لبـه، ۲۳۴حاشـیه، کنـاره  ؛جو، متن ؛۲۰۲محدوده، طرف، مجاورت 

بیرونــی،  واکنــاف، حــدود، محــیطدور، گــرد، اطــراف، اکنــاف، اطراف

رسانه، مـدیوم، رسـانۀ گروهـی  ؛زمینهزمینه، پس ؛حوالی، جوانب

ــم  ؛هــامش ؛محفــل ؛۵۳۱ای (جمعــی)، پخــش رســانه رســانا، جس

ــادی ــه  ؛ه ــره، احاط ــی،  ؛۲۳۲محاص ــیط طبیع ــت، مح ــیط زيس مح

بوم (بیـــوم)، نـــواحی قطبـــی، حـــاره، اســـتوایی، معتـــدل، زيســـت

نــاطق َپســت، ای، کمربنــد خشــک، ناحیــۀ کوهســتانی، ممدیترانــه

 ؛اکولـوژی ؛۳۴۴جلگه، پوشش گیاهی، منطقۀ جنگلی، جغرافیـا 

 جا همه ؛۳۴۰، اتمسفر ۳۴۰، هوا ۳۳۹آب  ؛شناختبوم

پوشـینه، پوکـه، جلـد، لفـاف، پاکـت، پوشـش، مـواد  ، نیـام،غالف

  ۲۲۶، پوست ۱۹۴، کیسه ۲۲۶بندی بسته

ــفت] ــی [ص ــاور محیط ــانبی، مج ــی، ج ــونی، جنب ــاری ۲۰۲، پیرام ، کن

ــــــی [فضــــــا] ۲۳۴ ــــــی، بیرون ــــــک ۲۲۳، بغل ــــــیط،  ؛۲۰۰، نزدی مح

جانبــــه، گســــترده، ، همه۵۲کننــــده، فراگیرنــــده، جــــامع احاطه

ــر ــمول ، جهان۳۲ فراگی ــامل ۷۹ش ــاط، احاطه[≠  ؛۷۸، ش ــده، مح ش

 ] ۲۳۲محصور 

، حملـه ۲۳۲، محاصره کردن، احاطه کـردن درمیان گرفتن [فعـل]

ـــردن  ـــه ؛۷۱۲ک ـــرفتن (کشـــیدن)، ب  ؛۸۸۹پـــروردن ناز درآغـــوش گ

ــزی)  دور ــه دور چی ــه زدن (ب ــوار ۳۱۴دور زدن  ؛۲۳۲گــرفتن، حلق ، دی

 ۲۰۲مجاور بودن  ؛۲۳۵کشیدن 

⍃  ۲۳۵، دیوار ۲۳۳، طرح کلی ۲۳۲احاطه  
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بین، خالل،  ؛۲۲۴، وسط، کمر، تو، مقطع، داخل، درون میان [اسم]

 واسـطه، ؛۱۸۵حیاط، صحن، محوطه، محل  ؛متن، مغز ؛۲۰۱فاصله 

راِه میانـه  ؛۴۷وسیلۀ اتصال، پیوند  ؛۸۹۴، عاقد ۷۲۰رابط، میانجی 

 تعبیه، کاشت، جایگذاری ؛۶۲۵

، نــرده، ۷۰۲مــانع  ؛۴۲۱فاصــل، مــرز، دیــوار، تیغــه، پــرده  ، حــِد جــدار

حائــل، ســپر،  ؛۷۱۳، پــرچین، خنــدق، خطــوط دفــاعی ۲۳۵حصــار 

ـــربه ـــم نارســـانا ؛گیرضدضـــربه، ض ـــکاف  ؛عـــایق، جس  ؛۲۰۱درز، ش

  ۰۴۶ازی جداس

 ؛۶۷۸گر، شـخص فضـول کننده، فضول، مداخلـه، دخالتمزاحم

زار، اذیتمردم ؛وبال گردن طلبی دخالت، مداخله، جنگ ؛۸۹۸کن آ

 ، مزاحمت، تعدی۷۱۸

، جـدایی ۴۶، قطـع ۷۲، گسیختگی، بريدگی، عدم تـداوم انقطاع

تــداخل،  ؛، مزاحمــت، تعــدی۷۱۸طلبی دخالــت، مداخلــه، جنــگ ؛۴۶

 ۲۰۱گسل، چاک، شکاف  ؛۴۳آمیختگی ، ۲۰۲مجاورت 

 ، چیز میانی، جملۀ معترضهپرانتز

، فضـول ۷۲۰گرانـه میانجی ؛، درپرانتـز۷۰، وسـطی میـانی [صفت]

 ۶۲۵رو میانه ؛۴۶، منقطع ۷۲گسیخته  ؛۶۷۸

، دربـین واقـع شـدن، وسـط دوچیـز درمیان واقـع شـدن [فعل]

 ۲۹۷داخل شدن  ؛۹۲بودن، نصف کردن 

ــرتعبیــه کــردن ــالف  ؛دن، معرفــی کــردن، گنجانــدن، وارد ک درغ

دادن،  دادن، ُســـراندن، درمیـــان چیـــزی جـــا انـــداختن، جـــا ؛کـــردن

  ۲۹۷، نفوذ کردن ۲۹۹حل کردن  ؛۳۰۳، فرو کردن ۳۷۰کاشتن 

 ۰۴۶، ساندویچ کردن، جدا کردن وسط دو چیز گذاشتن

 ؛مزاحم شدن، درمیان آمدن ،۶۷۸، فضولی کردن دخالت کردن

مداخلـه کـردن، تعـدی کـردن  ؛۴۶اق کـردن نف ؛گری کردنمیانجی

  ۷۱۸، جنگ آغاز کردن ۲۹۷

ــد] ــین [قی ــابینب ــِط، م ــاِن، وس ــالل،  ؛، درمی ــمن، درخ ــاِی، درض دراثن

 ۱۰۸که درحالی

⍃  ۲۲۷، آسـتر ۲۰۷، الیـه ۹۲، یـک دوم ۷۲، عدم تـداوم ۷۰وسط ،

  ۷۲۰گری ، میانجی۳۰۳فروکنش 
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کشــی بــه دور چیــزی، خط ، حلقــه زدن، حصارکشــی،احاطــه [اســم]

ــی، محوطه محوطــه،  ؛ســازی، تعیــین حــدود، مرزبنــدیدیوارکش

محاصـره،  ؛۷۴۷تحدید  ؛۷۴۷توقیف، بازداشت  ؛۱۸۵صحن، محل 

  ۲۳۰پیرامون، محیط  ؛۲۳۵دیوار  ؛۷۱۲حمله 

ـــفت] ـــور [ص ـــدود محص ـــاط، احاطه۲۳۶، مح ـــیط، مح ـــده، ، مح ش

  ۲۳۳شده طرح ؛شدهقاب

 ۲۳۰محیطی  ◄کننده احاطه

، حلقـه زدن [بـه دور چیـزی]، دور چیـزی خـط احاطه کـردن [فعل]

کشــیدن، دیــوار کشــیدن (بــه ُدوِر)، حلقــه کــردن، محصــور کــردن، 

کشــیدن،  ، حصــار۲۳۶محــاط کــردن، محــیط کــردن، محــدود کــردن 

، حـدرا مشـخص کـردن، قـاب کـردن، چـارچوب را ۲۳۵حصار بسـتن 



 

ــره کــردن  ــردن، محاص ــرفتن ۷۱۲مشــخص ک ــان گ ــر ، ۲۳۰، درمی درب

 ۷۴۷، زندانی کردن ۷۴۷بازداشت کردن  ؛گرفتن

⍃  دیـوار ۲۳۳، طـرح کلـی ۲۳۰، محیط ۱۸۵محل: فضای محدود ،

۲۳۵  

 

 طرح کلی 233

، سایه، مسوده، اتود، طرح، انگاره، نقشۀ سـاده، طرح کلی [اسم]

سـایه، نما، سیاهنقشۀ برجسته، پروفیل، طرح بیرونی، شبح، سـایه

چـارچوب، پـالن، قـاب،  ؛۲۳۴ه، لبه، کنـاره دوره، حاشی ؛برطرح دوره

پیرامون، محیط  ؛پروژه، دورنما، نمونه ،۶۲۳خالصه، رئوس، برنامه 

 ؛۳۳۱ترکیـب، سـاختار  ؛۸۴۴نقش، الگو، گل، موتیـف، نگـار  ؛۲۳۰

 الگوبرداری  ؛۴۴۵، ظاهر ۲۴۳ای، شکل نیمرخ، نیمرخ سایه

 ، کلی، اجمالیشدهطرح [صفت]

د کـردن، الگـو کشـیدن، ترسـیم کـردن، ، اتوطراحی کردن [فعل]

را کلیات (چـارچوب) را مشـخص کـردن، رئـوس ؛۵۵۵گراور ساختن 

 ترسیم کردن (مشخص کردن)، حدرا مشخص کردن، قاب کردن 

⍃  ۲۵۰، َدَوران ۲۳۶، َحّد ۲۳۵، دیوار ۲۳۲، احاطه ۲۳۰محیط  
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ـل، کنـار کناره [اسم]
َ

ـ ؛۲۳۹، لبـه، َبغ
َ

ـب، َجنـب، ن
َ
بش، حومـه، َدم، ل

حاشیه، مرز، سرحد، ثغور، جبهه، جناح،  ؛، کرانه، اکناف۳۴۴ساحل 

 ؛۲۳۱جـــدار  ؛۲۳۰پیرامـــون، هـــامش، محـــیط  ؛۶۹، انتهـــا ۲۳۶حـــّد 

 ثغر، دربند ؛۲۸۱طرف، سو، َسمت، جهت  ؛رو، جدولپیاده

ــتانه ــتی، ورودی آس ــردر، هش ــدخل، س ــاه، م راه ورودی  ،۶۸، درگ

  ۱۹۴، تاالر آستان ؛۲۶۳پنجره  ◄َدر  ؛۲۶۳

 ، کالبد، سجاف ۲۱۸، چارچوب قاب

 ۲۳۹جنبی  ؛شدهقاب ؛دارلبه ؛ای، ساحلی، حاشیهکناری [صفت]

  ۲۳۶، لبه دوختن، محدود کردن قاب کردن [فعل]

⍃  ۳۴۴، زمین ۲۳۹، کنار ۲۳۶، حّد ۶۹پایان  

 

 دیوار 235

، ۲۱۸، چــارچوب ۲۳۴، کمربنــد، حلقــه، قــاب ▼، حصــاردیــوار [اســم]

صـندوق، جعبـه  ؛▼سد، مـانع، حائـل ؛۲۳۱دیواره، جدار  ؛۱۹۴ظرف 

ــته ؛۱۹۴ ــاف، مــواد بس ــه، محــل  ؛۲۲۶بندی لف ، ۱۸۵حــريم، محوط

حیـاط،  ؛۲۳۳طرح کلی  ؛۷۷۷، قطعۀ زمین ۷۷۷، ملک ۱۸۴منطقه 

 تجیر  ؛۳۶۹طویله، دامداری 

الچیق، حصار ، پرچین، فنس، سیم خاردار، شمشاد، نرده، خندق، آ

  ۲۲۲ تجیر، محجر، شبکه

 گیر، سنگر ، دیوار، سد، رادع، سرعت۷۰۲، مانع حائل

ــل] ــیدن [فع ــردندیوارکش ــره ک ــتن، محاص ــار بس ــس  ؛، حص قف

حصار کشیدن، محصور کردن، احاطه  ؛۷۴۷کردن، بازداشت کردن 

  ۲۳۲کردن 

⍃  ۲۳۰، محیط ۲۲۶، پوشش ۱۹۴، ظرف ۱۸۵محل: فضای محدود ،

  ۲۶۴، بسته . انسداد ۲۳۳، طرح کلی ۲۳۲احاطه 
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ــّد  [اســم] ، ۲۳۴، کنــاره ۳۴۴، غایــت، نهایــت، انــدازه، مــرز، ســاحل َح

تعريــف،  ؛محـدودیت ؛۲۳۴حـدود، حـريم، کنــار، آسـتانه  ؛۶۹انتهـا 

سـازی، گذاری مرز، دیوارکشی، محوطهتعیین مرز، مرزبندی، نشان

 ؛االجل، مهلـت، اولتیمـاتومضرب ؛افق ؛۲۳۲تعیین حدود، احاطه 

 ؛۲۳۴جبهه، خط تماس، کنـاره  ؛۱۸۳ت، فاصله، جا گنجایش، ظرفی

حـد و انـدازه، حصـه،  ؛حـداکثر، حـداقل ؛۷۴۷، تحدید ▼محدودیت

  ؛۱۱۰مدت معین، دوره  ؛۷۸۳سهم (نصیب) 

محـدود  ؛۷۸۳، سهم معین، تعیین سـهم، تسـهیم محدودیت

  ۷۴۷حبس، بازداشت  ؛۳۳کوچکی  ؛۷۴۷نمودن، تحدید 

، ۱۰۵کم، قلیل  ،۸، معّین شده، مشخص، تعريفمحدود [صفت]

ــک  ــاهی۳۳کوچ ــور  ؛، متن ــرزی۲۳۲محص ــگ ؛، م ــاری  ؛تن  ؛۲۳۴کن

 بالغ ؛۴۶۸مشروط [اصالحی] 

 ؛، مشـخص کـردن، خـط کشـیدنبسـتن ؛محدود کردن [فعل]

سـهم هـرکس را دادن،  ؛۴۶۸مشـروط کـردن  ؛عرصه را تنگ کردن

 کردن کم ؛۶۹پایان دادن  ؛۷۸۳تسهیم کردن 

 ۱۳۴حد رسیدن، بالغ شدن دن، به، آمحد خاصی رسیدنبه

بر، بــه قــدر، بــالغقــدرها، آنهمــه، آن، آنمقــدار معــینبه [قیــد]

 میزاِن 

⍃  ۲۳۴، کناره ۲۳۳، طرح کلی ۶۹پایان  
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برابـر، پـیش روی، مقابـل، روبـرو  ؛۲۰۰، پیش، َبر، نزدیـک جلو [اسم]

خدمت، پیشگاه، درگاه، آستان، بارگاه، محل بار عام، محضر،  ؛۲۴۰

 ؛امـام، قائـد، پیشـوا ؛حضور، محضر، دربـار، درگـاه، حـريم، سـاحت

خــط مقــدم، اول صــف، طالیــه،  ؛▼کاکــل، فکــل، چهــره ؛پیشــوند

صـف ، تقـدم  خوان، جلویقراول، چاوشیمرگ، قراول، پیشپیش

ـــاهنگ آوان ؛۶۴ ـــتاز، پیش ـــرو، پیش ـــارد، پیش ـــقدمی،  ؛۲۸۳گ پیش

 ؛جلوخـــــان ؛۷۱۲حملـــــه  ،۶۷۱پیشدســـــتی، پیشـــــتازی، مبـــــادرت 

ـــطپیش ـــگیری  ؛قس ـــوگیری، پیش ـــع  ،۶۵۸جل ـــت ۷۰۲من ، ممنوعی

 حضور آوردن، استحضار به ؛۷۵۷

، صــورت، رو، روی، رخ، رخســار، ســیما، عــذار، جمــال، چهـــر، چهــره

ره، برورو، تمثال، خلقـت، 
َ

عارض، طلعت، وجه، دیدار، لقا، منظر، َبش

 ؛۲۴۳، شـکل ۴۴۵نگار، تصویر، عکس، ريخت، قیافه، سر و وضع 

لپ، گونه، بناگوش، نیمرخ، پیشانی، ناصیه، جبین، شـقیقه، کلـه، 



   
 

 

خــط پیشــانی،  ؛روی ســکه، شــیر ؛۴۴۵روبنــا، نمــا، ظــاهر  ؛۲۱۳َســر 

کاکــل، فکــل،  ؛۲۵۴چانــه، مشخصــۀ برجســته، بینــی، برآمــدگی 

گوش  ؛۲۰۶چاه زنخدان، گردن  ؛۲۵۹گیسو، چتر، ريش، سبیل، مو 

حلـق،  ؛۳۹۴بـو  ◄نـی، دمـاغ بی ؛۴۳۸ابرو، پلک، مژه، چشم  ؛۴۱۵

 ؛۲۵۶چانـــه، آرواره، فـــک، دنـــدان  ؛۲۶۳کـــام، زبـــان، لـــب، دهـــان 

  ۵۴۷تعیین هویت  ،۸۰هویت، خصوصیات 

ــــل جلــــویی [صــــفت]  ؛۲۴۰، قــــدامی، روبرویــــی، پــــیش رو، مقاب

  ۱۱۹، قبل، ماقبل ۱۲۵پیشین، قبلی  ،۶۴پیشاپیش، مقدم 

ن، ، روبــروی کســی بــودن، جلــوی چشــم بــودجلــو بــودن [فعــل]

 ؛مقابلـه کـردن، روبـرو شـدن ؛، دم دست بـودن۲۴۰مقابل بودن 

پیشدســتی کــردن، پیشــتاز بــودن  ؛پیش رفــتن، پــیش دویــدنبــه

۲۸۳  

  ۱۹۹دوراز به ؛از روبرو ؛، پیِش، روبروی، پیشاپیشجلوی [قید]

⍃  ۲۸۳، پیشتازی ۶۶، سرآغاز ۶۴تقدم  

 

 عقب 238

هر، خلف، معقب [اسم]
َ

اورا، دنبال، دنباله، ، ُپشت، پس، پی، زبر، ظ

ُپشـِت  ؛ُپشـِت کـوه ؛گراونـدزمینه، زمینـه، بکپس ؛عقبه، تک، ُدم

بند، دنبالـه، پیامـد پشـت ؛۶۹انتهـا  ؛سر، پشـت گـردن، َپـس گـردن

ــــری  ؛۶۷ ــــتن، کهت ــــر راه رف ــــت بزرگت ــــروان  ؛۳۵پش ــــرو، پی ، ۶۷پی

هــر، زبــر، پشـت کاغــذ، روبــرو  ؛۶۷بازمانـدگان، اعقــاب 
َ

دیــوار  ؛۲۴۰ظ

 ؛پشــتی، پشــتی صــندلی ؛۲۱۸ن، ســتون فقــرات، چــارچوب پشــتیبا

عقــب قهقــرا، عقب ؛قــراولپس ؛۶۶۰پشــتیبان، حــامی، محــافظ 

بدرقـه،  ؛۱۲۰، تأخر ۶۵، تعاقب ۶۵سرهم آمدن، توالی پشت ؛رفتن

  ۱۹۹ماندگی، دوری عقب ؛دنبال رفتنبه

، ُســرين، نشــیمنگاه، کفــل، تهیگــاه، دنبــه، کــون، مقعــد، باَســن

 پهلو، آبگاه  ؛۳۷۱نسان مخرج، بدن ا

لفـی، پشتُپشتی [صفت]
َ

مقابـل،  ؛سـری، َپسین، عقبی، عقـب، خ

  ۱۲۴ ، آتی۱۲۰متأخر  ،۶۵بعدی  ؛۲۴۰روبرو 

ــل] ــودن [فع ــب ب ــه، پشتعق ــودن، ب ــی ب ــدن، از سرکس دنبال آم

پــی گــرفتن،  ؛۲۸۴دنبــال کــردن  ،۶۵پشــت آمــدن، ازپــی آمــدن 

پشـت چیـزی  ؛۲۷۸عقب مانـدن، آهسـته رفـتن  ؛۶۱۹تعقیب کردن 

 بودن

 ماوراِی، آنطرِف  ؛، ازپس، عقِب، پِی پشِت  [قید]

⍃  ۲۸۴، پیروی ۶۹، پایان ۶۷پیامد  
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 ؛، پهلو، ضلع، جنب، بغل، بال، جنـاح، طـرف، طـرفین، پـاکنار [اسم]

طـرف، سـمت، جانـب، جنـاح، جهـت  ؛آغوش، پهلو، بغل، تنِگ بغل

کنــار رفــتن،  ؛ی، جـوارجانـب، مجــاورت، همســایگ ؛قــاچ دنـده، ؛۲۸۱

 ؛۳۴۴پوســته، زمــین  ؛۳۴۴، ســاحل ۲۳۴لبــه، کنــاره  ؛۲۸۲انحــراف 

اضــالع، محــیط  ؛آبگــاه ؛۲۴۲چــپ  ؛۲۴۱راســت  ؛۲۳۸دنبالــه، عقــب 

۲۳۰ 

، حرکــت جــانبی (وضــعی، انتقــالی)، جــایگزينی پهلوحرکــت بــه

  ۲۸۲، انحراف ۳۱۷نوسانی 

ـــفت] ـــی [ص ـــکجنب ـــک، ی ـــاوربری، ی ـــویی، مج ـــانبی، پهل  ؛وری، ج

  ۲۸۱دار انحرافی، جهت ؛۲۱۹درکنار، موازی  ؛۲۳۴ای، کناری حاشیه

کنار رفتن، منحرف شدن به ؛، درکنار واقع شدنکنار بودن [فعل]

 ۲۳۴قاب کردن  ؛۲۸۲

⍃  ۲۴۲، چپ ۲۴۱، راست ۲۳۴کناره  
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نقطۀ مقابل، وضع  ؛۲۳۷، مقابل، برابر، محاذات، جلو روبرو [اسم]

ـــل، آ ـــزنتیمقاب ـــدیت  ؛ت ـــل، ض ـــایرت۷۰۴تقاب ـــت، مغ ، ۱۴ ، مخالف

ــازگاری ــل ؛ناس ــت مقاب ــت ▼جه ــِت  ؛۲۸۱، جه ــل، پش ــفحۀ مقاب ص

هـر کاغـذ، پشـت، عقـب 
َ

حضـور آوردن، استحضـار، به ؛۲۳۸کاغذ، ظ

 قبال ؛۲۳۷جلو  ◄آستان، خدمت، پیشگاه 

گرد، برگشــت، عقــب ؛، طــرف مقابــل، طــرف دیگــرجهــت مقابــل

قطـِب مخـالف، قطبـین مخـالف،  قطبی بـودن، ؛۲۳۸پشت، عقب 

جريـان آب مخـالف،  ؛۷۰۴شمال و جنوب، مغرب و مشرق، ضـدین 

، بــرعکس ۲۲۱وارونگــی  ؛نشــینیعقب ؛۷۰۴بــاد مخــالف، مخــالف 

 شدن 

ـــل [صـــفت] ، روبـــرو ، رودررو، متقابـــل، محـــاذی، معکـــوس، مقاب

ــویی  ؛۲۲۱واژگــون  ــو، جل ــی ؛۲۳۷جل ــل، قطب  مقاب
ً
ــامال ــت ؛ک دار جه

  ۷۰۴متضاد  ؛۲۳۸پشتی  ؛۲۸۱

، جلـوی رو بـودن، در جلـو قـرار گـرفتن، جلـو مقابل بـودن [فعل]

اثر مخالف داشتن، تقابل داشـتن  ؛شاخ شدن، شاخ به۲۳۷بودن 

 قطب مخالف بودن  ؛مخالفت کردن، ضدیت داشتن ؛۱۸۲

، درمقابِل، علیِه، آنطرف، و بالعکس، روبرو، ازطريق، دربرابر [قید]

 ؛۱۵۰جاِی محاذاِت، در(بـه)ازای، بـهبـه ؛شـاخپشت، شاخ بهپشت به

 درقباِل 

⍃  ۲۲۱، وارونگی ۱۴مغایرت  
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ـــت [اســـم] ـــتطـــرِف راس ـــت، نیمکـــرۀ راس  ؛، یمـــین، دســـِت راس

  ۶۹۴مهارت  ؛گراییراست ؛دست بودندستی، راستراست

ــــفت] ــــتراست [ص ــــت ؛دس ــــتقیم راس ــــت ؛۲۴۹، مس گرا، راس

 کارمحافظه

⍃  ۶۹۴، مهارت ۲۳۹کنار  
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جريان چـپ، چـپ  ؛دستیچپ ؛، دسِت چپ، یسارطرِف چپ [اسم]

 گرایی

 گرا، تندرو، چپچپی ؛چپ ؛دستچپ [صفت]

⍃  ۲۳۹کنار  

 



   
 

 

 

 

 شکل باب سه:
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، صـورت، مثـال، مثـل افالطـونی، نمونـۀ کامـل، ایـده شکل [اسم]

ار هیستوگرام، نمودار، آمـ ،۵۵۱تمثال، عکس، نگاره، تصویر  ؛۴۵۱

ــرم، قســم، نــوع، جــور، الگــو، ســامانه، بافــت، ســاختار  ؛۸۶
ُ

قالــب، ف

ــارچوب  ؛۳۳۱ ــلی، چ ــوط اص ــب، خط ــرح، ترکی ــدازه، ط ــع، ان  ؛۲۱۸قط

ــبک  ــلوب، َس ــد  ،۵۶۶اس ــت ؛۸۴۸ُم ــع، حال ــاهر،  ؛۷ وض ــت، ظ هیئ

پیکــر،  ؛۲۳۷، چهــره ۴۴۵ترکیــب، نمــا، ريخــت، ســرو وضــع، قیافــه 

دوباال، قــدوقامت، بــدن هیکــل، قــواره، انــدام، قــدوقواره، بــاال، قــ

ــان  ــش، نقش ؛۳۷۱انس ــل، نق ــار گ ــار، نگ ــت  ،۸۴۴ونگ  ؛۵۴۷عالم

سـایه، الگـو، نما، سیاهنیمرخ، رخ، طرح بیرونی، خطوط، شبح، سـایه

گیری، تکوین، تشکیل، شکل ؛۲۳۳کلی  بر، طرحنمونه، طرح دوره

مورفولـــوژی،  ؛۷۷۵آرایــش، احـــداث، ایجـــاد، تأســـیس، مشـــارکت 

ــم ــره خ ؛ایزومورفیس ــوط چه ــق  ؛۴۴۵ط ــوه، سرمش ــو، اس  ؛۲۳الگ

دهی، خراطــی، پیکــره، تنــدیس، شــکل ؛۵۸۷بنــدی، چــاپ قالب

  ۵۵۴سازی مجسمه ◄آهنگری، 

دار، گرفتــــه، دارای ســــبک، َســــبک، مدلگرفتهشــــکل [صــــفت]

ــدل ــکلم ــکیل، متش ــکل ؛دار، ش ــکلش ــری، گیرنده، ش پذیر، خمی

 خوار پذیر، چکشپالستیکی، قالب

 ؛تکـوینی ؛کننـدهکننـده، تعیینزنده، ترکیب، سـادهندهشکل

 ۳۳۱یافته، ساختاری سازمان ؛صوری، ظاهری

  ۵۵۳شده نقاشی ،۸۴۴، مزّين ونگاردارای نقش

سـبک خـاص درآوردن، ، شـکل بخشـیدن، بهشکل دادن [فعـل]

ــش دادن،  ــتن، آرای ــیدن، آراس ــلوب بخش ــی دادن، اس ــکل خاص ش

ـــه ـــردن، ب ـــت ک ـــکیل دادن، د ؛هم آوردندرس ـــردن، تش ـــت ک رس

ــردن  ــد ک ــدن، تولی ــزی درآوردن، آفري ــورت چی ــه ص ــاختن، ب  ؛۱۶۴س

طراحـی کـردن  ؛خیاطی کردن، خراطی کردن، ضـرب کـردن، ريخـتن

تـــراش دادن  ؛۵۵۱، ترســـیم کـــردن، نمـــایش دادن، نمـــودن ۲۳۳

 ۴۶تراشیدن، بريدن  ؛۵۵۴(کردن)، مجسمه ساختن 

⍃  ۳۳۱، ســـاختاريافتگی ۱۶۴، آفـــرينش ۲۳، سرمشـــق ۷حالـــت ،

  ۵۵۴سازی ، مجسمه۵۵۱، تجسم ۴۴۵پدیداری 
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رم، بیشکلیبی [اسم]
ُ

، آشفتگی ۶۱نظمی، آمورفیسم، فقدان ف

ومیش ، گـرگ۴۱۸عدم وضوح، تـاری، کـوری، سـیاهی، تـاريکی  ؛۶۱

ـــدگی ، رنگ۴۱۹ ـــر، چیـــز  ؛۴۱۹پري ـــه، اب ـــه، لج ـــادۀ اولی ـــدایش، م پی

ـــــــر بی ـــــــاز ۳۵۶شـــــــکل، خمی ـــــــایع۳۳۶، ســـــــایه، گ  ؛۳۳۵ ، م

ـــعه ـــدگی نیافتگی، عقبتوس ـــه ؛۶۷۰مان ـــی، ب ـــم برهم هم دره

  ۳۱۸، تالطم ۲۴۶ريختگی 

 ؛، فاقد شکل، فاقد ساختمان مشخص، آمورفشکلبی [صفت]

ريخته هم، به۶۱درهم برهم، مبهم، فاقد سبک مشخص، درهم 

 ؛بــایر، تهــی ؛خــام، بکــر ؛۶۱، پريشــان، آشــفته ۳۱۸مــتالطم  ؛۲۴۶

مات، کـدر  ؛۶۱نظم مغشوش، بی ؛۳۵۶ری ، خمی۳۳۵سیال، مایع 

 ؛۶۸بــدوی، آغــازين  ؛۴۱۹نــور ، تــار، تیــره، نامشــخص، تیــره، کم۴۲۳

 ؛۵۵نشـده تکمیل ؛۶۷۰، نپخته، نرسـیده، کـال، نـارس ۳۰۱ناپخته 

 ،۸۴۲بـــدترکیب  ؛۲۵۹نتراشـــیده، زبـــر  ؛۶۹۹وغش، خـــام غـــلبی

ــدريخت  ــدقواره، ب ــت ۲۴۶ب ــاس، زش ــه، قن ــکل ؛۸۴۲، دفرم پذیر، ش

 ۳۲۷منعطف  ،۵۵۴پالستیک 

 ، ورز دادن، ازترکیب (ريخت) انداختن شکل کردنبی [فعل]

⍃ ۲۵۹، زبری ۲۴۶ريختگی همبه  
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ــم] ــارن [اس ــهتق ــازواری، موازن ــازی، س ــب، همس ــی، تناس  ؛، قرينگ

 ؛قاعـدگی، به۲۸ترتیـب، تعـادل  ؛۱۲دوسوپیوستگی، همبستگی 

ــاق، هم ــری انطب ــتی، تســاوی، براب ــدی، تجــانس،  ؛۲۸نهش همانن

ای ، دوره۱۴۱تنـاوب  ؛۸۴۱خوشگلی، زيبایی  ؛۲۱۹توازی  ؛۱۶همگنی 

قرينـــه،  ؛االضـــالعالســـاقین، متساویمثلـــت متساوی ؛۱۴۱بـــودن 

 ۵۹۳قافیه، وزن [شعر]  ؛تصویر در آینه

، قرينـــه، مـــوزون، متناســـب، همســـاز، ســـازوار، متقـــارن [صـــفت]

ترتیب، قاعـده، مرتـب، بـهبه ، متوازن، متعادل،۱۴۱متناوب، ادواری 

ــبیه ــابه، ش ــابه، مش ــراز، ، متساوی۱۸ متش ــه، همط ــاقین، قرين الس

سـازگار، منطبـق  ؛۱۲متقابـل، همبسـته  ؛۲۸معادل، مساوی، برابر 

ــوازی  ؛۲۴ ــن  ؛۲۱۹م ــکل، متجــانس، همگ مســتقیم  ؛۱۶متحدالش

 ۱۲۳مقارن، مصادف، همزمان ≠  ؛مزدوج ؛۲۴۹

ــتن [فعــل] دن، قرينــه بــودن، مســاوی ، متقــارن بــوتقــارن داش

 ۰۲۸بودن 

⍃  نظم ۲۸، برابری ۲۴، سازگاری ۱۶، همگنی ۱۲، همبستگی ۹ربط ،

  ۰۸۱، قاعده ۶۰
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، تغییــر شــکل، کجــی، پیچیــدگی، عــدم هم ريختگــیبــه [اســم]

تغییــر  ؛۶۱آشــفتگی  ،۶۱نظمــی ، بی۳۱۸تالطــم  ؛کاريکــاتور ؛تقــارن

تحريـف  ،۵۵۲تحريـف، تجسـم غیرواقعـی معنی، قلب واقعیـت، 

  ۵۴۳حقیقت تاريخ، غیر

 ۸۴۲هیوال، چیز زشت  ؛۸۴۲، اعوجاج، زشتی بدشکلی

ــفت] ــه [ص ــهب ــتالطم ، کجهم ريخت ــوج، م ــان ۳۱۸ومع ، ۶۱، پريش

 ،۶۱نظم بـی ،۶۱درهـم  ،۶۱آشـفته  ،۶۱سامان، داغـان، نـامنظم نابه

نگ، نامتعادل، نامیزان 
َ
 ۴۹۵نامتقارن، ل

ريخت، یغـور، درشـت، نابرازنـده، بـدترکیب بدقواره، بی ،بدريخت

  ۲۵۹نتراشیده، زبر  ؛۸۴۲دفرمه، قناس، بدقیافه، زشت  ،۸۴۲

هم ريختن، کج کردن، قناس کـردن، از ، بهبدشکل کردن [فعل]

ومعــوج وکولــه کــردن، کجريخــت انــداختن، بــدقواره کــردن، کج

 تحريف کردن  ؛کردن

⍃  تجسم غیرواقعی ۲۴۴شکلی ی، ب۲۲۰، تورب ۸۴عدم تطبیق ،

  ۸۴۲، زشتی ۸۴۵، لکه ۵۵۲
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خمیـدگی،  ؛۲۲۰شـیب  ؛دار بـودن، گوشـهدار بـودنزاویه [اسم]

م 
َ

  ۲۶۱خ

صـفحه، زاویـۀ حـاده ، گوشه، زاویۀ قائمه (راست)، زاویۀ نیمزاویه

 نوک، منقار ؛۲۵۵کنج، اکناف، حفره  ؛(تند)، زاویۀ منفرجه (باز)

 رادیان، درجه، گراد، گرادیان ، واحد زاویه

گوش، مثلـــث، چهـــارگوش، مربــــع، ، ســـهدارشـــکل گوشـــه

ــــدب ــــکل مح ــــر، ش ــــکل مقع ــــتطیل، ش ــــه،  ؛مس ــــوزی، ذوزنق ل

 هرم، مکعب، منشور، مخروط ؛االضالعمتوازی

مدارزاویه [صفت]
َ

تیز، نـوک ؛۲۶۱شـده ، مثلثـی، خمیـده، تاشـده، خ

ــز  ــده، تی ــاده، ت ؛۲۵۶ُبرن ــتمم، ح ــه: م ــفات زاوی ــاز، ص ــه، ب ــد، منفرج ن

 گوش، چهارگوش سه ؛قائمه، راست

م کردن دار کردنزاویه [فعل]
َ

 ، تیز کردن ۲۶۱، خ

⍃  م ۲۴۸، انحنا ۲۲۰تورب
َ

 ۲۶۱، خ
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کوژی، تحـدب  ؛۲۵۵گودی، تقعر  ؛۲۵۰، گردی، َدَوران انحنا [اسم]

یچ و تـاب، پـ ؛۲۲۱وارونگـی  ؛۲۸۲انحـراف  ؛۲۶۱خمیدگی، خـم  ؛۲۵۳

  ▼ناهمواری ؛۲۵۱تاب 

مقاطع مخروطی،  ؛۲۵۰، کمان، دور، گردی، هالل، قوس منحنی

، مـــارپیچ، ۲۵۰رينـــگ، حلقـــه  ؛دایــره، بیضـــی، ســـهمی، هـــذلولی

  ۲۵۱وتاب پیچ

، ۲۲۰، شــیب ۲۵۹، پســتی و بلنــدی، درشــتی، زبــری نــاهمواری

 جادۀ خاکی، سنگالخ  ؛گیرانداز، سرعتدست ؛۲۶۰دندانه 

 ؛۲۲۰مـورب، اريـب  ؛، منحنی، گرد، کمانی، ابروداردارانحنا [صـفت]

 ؛۲۲۱وارونــه، واژگــون  ؛۲۴۷دار زاویــه ؛۲۵۱ناراســت، پــیچ و تابــدار 

  ۲۵۰دّوار، گرد، مدّور  ؛۳۰۹نزولی 

  ۲۶۰دار ، دندانه۲۲۰دار انداز، شیب، پردستناهموار

ــتن [فعــل] ــا داش ــتن ؛انحن ــدن آویخ ــزان ش ــدن،  ؛۲۱۷، آوی جهی

  ۲۵۱پیچ و خم خوردن، پیچیدن  ؛۳۱۲پريدن 

، وارونه کردن برگرداندن ؛۲۴۷دار کردن زاویه ؛انحنا دادن

ــم کــردن  ؛۲۲۱
َ

ــدن، تعظــیم کــردن ۲۶۱خ ــم ش
َ

تــاب دادن،  ؛۳۱۱، خ

  ۲۵۱پیچاندن 

⍃  ــورب ــه۲۲۰ت ــاب ، پیچ۲۵۰، َدَوران ۲۴۷دار ، زاوی ــدب ۲۵۱وت ، تح

  ۲۵۵، تقعر ۲۵۳
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، افقـی ۲۵۸همـوار، صـاف  ؛، راست، بدون انحناقیممست [صفت]

ـــلب  ؛۲۱۶ ـــق، ص ـــودی  ؛۳۲۶ش ـــتاده، عم ـــائم، ایس ـــود، ق ، ۲۱۵عم

ــج، مجانــب، ممــاس ؛شــاقول ــل ؛غیــر ک ــیقلی،  ؛مقاب آســفالته، ص

راه راســــت، صــــراط  ؛۳۲۶صــــالبت، ســــختی  ؛روان، مثــــل پرنیــــان

ـــو ـــت  ؛مســـتقیم، جل ـــی ؛۲۴۱دســـت راس ـــردن، اتوکش  ؛همـــوار ک

 همواری، صافی 

 راست ایستادن  ؛۲۱۵عمودی بودن  ؛مستقیم بودن [فعل]

صاف کردن  ؛۲۱۶، افقی کردن هموار کردن ؛مستقیم کردن

شق کـردن،  ؛۶۵۴مرمت کردن، بهتر کردن  ؛۲۵۸، روان کردن ۲۵۸

 ۲۱۵ایستانیدن، بر پا کردن، نصب کردن، عمودی کردن 



   
 

 

  [صفت]
ً
 ، بدون واسطه، یکراست مستقیما

⍃  [در ترتیب] ۲۱۶، افقی ۲۱۵، عمودی ۷۱تداوم  
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 خوردگی، پیچیدگیپیچش، پیچ ؛ای بودن، دایرهَدَوران [اسم]

 ؛۱۴۱چرخـه  ؛▼، قـرص، لـوح، چـرخ▼، مـدار▼، دیسک، حلقـهدایره

ــره ــدان چیــز دای ــر، می ــکه، واش ــادۀ ۷۲۴ای: س ــیچ، ج ــان، پ ــرص ن ، ق

 ؛۲۴۸منحنــی  ◄مخروطــی  مقــاطع ؛کمربنــدی، گــردو، گردکــان

ره 
ُ

 ۲۰۳خط  ◄شعاع، قطر، وتر  ؛۲۵۲گوی، ک

 ؛، لــوپ، گــره، قــالده، افســار، یقــه، پــیچ، رينــگ، انگشــتریحلقــه

 پیچنده

پـره،  ؛بلبرينـگ، سـاچمه ؛، قرقره، غلتک، تیوب، تایر، الستیکچرخ

چـرخ  گـوی، ؛]۲۵۳گنبد گـردون، [گنبـد  ،۳۲۱فلک، افالک  ؛اسپوک

چــرخ  ؛چــرخ فلــک ؛ره، دیســک، لــوح فشــردهريســندگی، دوک، دایــ

 ◄خیـاطی گوشـت، چرخگری، چرخريسی، چرخ عصاری، چرخ کوزهنخ

 ۲۷۴دوچرخه  ؛۶۳۰ماشین 

ــوس ــاق، طاقق ــالل، ط ــان، ه ــد ، کم ــا، رواق، گنب ــۀ ۲۵۳نم ، دهن

طـاق  ؛دایـره، کمـان بیضـینیم ؛قـوس الکتريکـی ؛قوسی، کوژی

 َسرَدر  ؛نصرت

ـــدار  ؛شـــکلمـــدار بیضی ؛، دور، مســـیر گـــردش، ســـیکلمـــدار م

 متحدالمرکز با زمین

ـــفت]  ؛، ِگـــرد، دوار، مـــداری، قوســـی، کمـــانی، هاللـــیمـــدّور [ص

 ۲۷۴چرخدار  ؛غلتان (غلطان) ؛بوکله ؛شکلبیضی

شـکل دایـره درآوردن، قـرص کـردن، به ، گـردمـدّور کـردن [فعل]

پیچانـدن،  ؛کردن، نوردیدن، لوله کردن، تومار کردن، لفـاف کـردن

ـــیچ ـــاب دادن دادن پ ـــه۲۵۱، ت ـــدن، ، ب ـــدن، گردان ـــره چرخان دور دای

ـــافتن ـــدن ؛ت ـــردن، پیچی ـــره ک ـــدن،  ؛در درون دای ـــدن، خمانی خمان

 دور خود چرخاندن، غلتاندن (غلطاندن) به ؛۲۶۱تاکردن، خم کردن 

دور چیزی رفـتن، پیچیـدن، درمـدار بـودن، چـرخ زدن، ، بهدور زدن

، چنبـره ۲۳۲ه زدن خوردن، تاب خوردن، خمیدن، حلقـگردیدن، پیچ

غلتیـدن (غلطیـدن)، دور  ؛خود پیچیـدنزدن، گرد خود برآمـدن، بـه

  ۳۱۵محور خود چرخیدن، چرخیدن 

⍃  ــِره ۲۵۱، پــیچ و تــاب ۲۴۸، انحنــا ۲۳۳طــرح کلــی
ُ

، حرکــت ۲۵۲، ک

  ۳۱۵، چرخش ۳۱۴انحنادار 
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بر، حلقه، کویل، کـالف، ، چین و شکن، شکنج، چنوتابپیچ [اسم]

تـاب، طـره،  ؛۶۱ پیچش، پیچ خوردگی، پیچیـدگی ؛پیچ و خم خوردن

ویـراژ،  ؛پیچنده، پیچـک ؛ماز، البیرنت، هزارتو، کالف سردرگم ؛جعد

 حرکت مارپیچ

زنگی، جعفری، کبرا،  ؛ماربچه، مارماهی ؛، خزنده، اژدها، افعیمار

سوسـمار،  مولـک،مار ؛مار هندی، عینکـی، اژدرمـار (مـاربوآ )کفچه

 ۵۴۲ماِر نیرنگ، فريب  ؛۳۶۵ِکْرم [خزنده]  ؛۳۶۵خزندگان 

دار، تابیــده، پیچــاپیچ، درهــم پیچیــده، ، تــابداروتــابپیچ [صـفت]

، ▼پیچـی، پیچیـدهخورده، تابیده، خمیده، ناراسـت، ُپرتـاب، پیچپیچ

 هزارتو، هزارخانه، هزارچم  ؛معوج، مجعد

دار، دار، پـیچچ و خم، فراز و نشـیب، مارپیچ، حلزونی، پر پیمارگونه

 غلتان (غلطان)  ؛پیچان

نظم مغشوش، بـی ؛۵۱۷، بغرنج، مشکل، غیرقابل درک پیچیده

 ۷۰۰دشوار  ؛۶۱درهم  ؛۶۱

ــدن، پیچانــدن [فعــل] ــدن، تــاب انــداختن، چرخان ، تــاب دادن، تابی

 ؛کـردن کردن، تا ، کج۲۶۱خم کردن  ؛بافتن، حلقه کردن، گرد کردن

 ▼، پیچیدنپیچ برداشتن

 له کردن  ؛۲۶۱، چروک کردن، خم کردن مچاله کردن

، پیچ وخم خوردن، مارپیچی رفتن، زيگزاگ رفتن، قیقاج پیچیدن

ــوردن ــو خ ــراژ دادن، تلوتل ــتن، وی ــت رف ــپ و راس ــدن  ؛رفــتن، چ غلتی

 پیچ برداشتن، تاب خوردن (دیدن، برداشتن)  ؛(غلطیدن)

ــدن ــوردلولی ــدن، وول زدن، وول خ ــود پیچی ــه خ ــرزدن ؛ن، ب  ؛چنب

 غلتیدن (غلطیدن) 

⍃  ــاطع ــت متق ــاروپود: باف ــا ۲۲۲ت ــت ۲۵۰، َدَوران ۲۴۸، انحن ، حرک

  ۳۱۵، چرخش ۳۱۴انحنادار 
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ــم] ــودن [اس ــروی ب ــرهک ــودن، دای ــرد ب ــودن ، گ ــوژی، ۲۵۰ای ب ، ک

 ۲۵۳تحدب 

 ؛قـرص، گویچـه، گلبـول ؛، توپ، حباب، گوی، بادکنـک، خیـککره

، تیلـه، سـاچمه، ۳۲۱، سـتاره ۳۲۱، سیاره ۳۲۱رۀ زمین جسم کروی، ک

اثیـر، کـرۀ آتـش،  ؛۲۵۳کره، گنبد نیم ؛دانه (تسبیح)، قطره، شبنم

  ۳۲۱افالک 

ــتوانه ــه اس ــتوانه ؛۲۶۳، ســیلندر، لول ــۀ چیزاس ــه، تن ــه، تن ای، وردن

نده، کپسول، درام، بشـکه 
ُ

غلتـون، بوم ؛۲۱۸، سـتون ۱۹۴درخت، ک

  ۲۱۶کننده ، صاف۲۵۸کن غلتک، صاف

مرغـی، بوق، شیپور، شکل زنگوله، شـکل تخم ؛قند، کلهمخروط

 ◄جقـه بته ؛شـکل، گنبـدیشکل، [کاله قیفـی،] مخروطیقیفی
مقـاطع  ؛۲۵۳گنبـد  ؛۴۱۹دار، سایه روشن مخروط سایه ؛۸۴۴نگار 

 ۲۴۸منحنی  ◄مخروطی 

ـــفت] ـــروی [ص ـــرد، گویک ـــه، چـــاق ، ِگ ـــویین، قلنب  ؛۱۹۵ماننـــد، گ

ــی، اتخم ــتوانهمرغ ــی، پیازیس ــکل، قطرهای، مخروط ــکل، ایش ش

  ۲۵۳، محدب ۲۵۰مدور  ؛ایجقهبته

، گــرد کــردن، قلنبــه کــردن، بــه شــکل تــوپ کــروی کــردن [فعــل]

 ای کردن، کالف کردن، حلقه کردناستوانه ؛درآوردن



 

⍃  ۲۵۳، تحدب ۲۵۰َدَوران  
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 ، محدب بودن، کوژی، تورمتحدب [اسم]

 ؛، تاول، غده، جوش، عقده، گره، قلنبگـی، چونـه، ُپف، آماسورم

ـــم  ـــدگی، بـــادکردگی، آب آوردن، زخ ـــاز،  ؛۶۵۱تـــورم، برآم زگیـــل، پی

 قوز، کوژ، کوهان  ؛حباب

نـوک  ؛قفسۀ سینه، تـوراکس، صـدر ؛، پستان، ممه، باالتنهسینه

ــتان ــۀ پس ــتان، دگم ــتان، سرپس ــینه ؛پس ــت، س ــوتین، کرس بند، س

 زره، جوشن ؛۲۲۸لباس زير 

ــد ــکگنب ــد فل ــدائن، گنب ــوان م ــه، ای ــاق، بقع ــه، ط ــد، کله ؛، قب قن

قـارچ،  ؛، نیمکـره۲۵۰طاق، قـوس  ؛۲۱۳جمجمه، َسر  ؛۲۵۲مخروط 

مکـان مقـدس  ؛۲۲۶سـقف  ؛۴۳۷کمـان ، رنگین ۲۲۶چتر، سـایبان 

۹۹۰  

 ۱۹۵توده  ؛، تل، خاکريز، سدخاکی، زيگورات۲۰۹، تپه پشته

، ُپرباد، ۱۹۷منبسط ، کوژ، متورم، ملتهب، بادکرده، محدب [صفت]

ـــاط ـــییافته، ُپفانبس ـــود، ُپف ل ـــريض  ؛آ ـــت، ع ـــخیم، کلف  ؛۲۰۵ض

 زده، پرورده پرآبله، تاول ؛۱۹۵شده، برآمده، بادکرده، درشت بزرگ

  ۲۵۰، گنبدی، مدور دارطاق

، ورم کـردن، بـاد کـردن، آب آوردن، آبسـتن محـدب شـدن [فعل]

 ۱۹۷شدن، انبساط یافتن 

⍃  ِره ۲۴۸، انحنا ۱۹۷، انبساط ۱۹۵درشتی
ُ

  ۲۵۴، برجستگی ۲۵۲، ک
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تـورم  ؛۲۵۳، آج، ورم ▼آمدگی، برآمـدگی، پیشبرجستگی [اسم]

چیز برجسته، دکمه، پیشانی، کوه، زمـین مرتفـع  ؛۱۹۷، انبساط ۱۹۷

 نشستگی نشست، بیرونبیرون ؛▼برآمدگی ◄، چیز برآمده ۲۰۹

ــه ــدادزبان ــین  ؛، امت ــره، زم ــبه جزي ــه، ش ــره ۳۴۴دماغ  ؛۳۴۹، جزي

لبـۀ کـاله،  ؛آمـدهزاویۀ بیرون ؛پیشانی، دماغ، بینی ؛نشستبیرون

بند، مفصـل  ؛۷۱۳برج و بارو، استحکامات  ؛۶۶۲پناه بان، جانسایه

 خار ؛زبانهء شعله ؛۴۵

چیــز برآمــده، بینــی، چانــه ، فــک، نــوک،  ؛▲، برجســتگیبرآمــدگی

ـــ ـــز برجس ـــه، چی ـــتن، دکم ـــار، آن ـــدان، منق ـــیب زنخ ـــاغ، س  ◄ته دم

 ۲۵۳آماس، بادکردگی، ورم  ؛▲برجستگی

ـــته ـــی برجس ـــش تزيین ـــف، نقشـــۀ نق ـــته، ريلی ، گـــل برجس

ـــته ـــتهبرجس ـــی برجس ـــراش ؛نما، کاش ـــاکی،  ؛ت ـــش حک ـــک، نق ح

 ؛۵۵۵کاری کنــــده ◄حکــــاکی  ؛نماییکاری، برجســــتهبرجســــته

 کاری، معرق منبت

ــده [صــفت] ــرونبرآم ــته، بی ــدهزده، بیرون، برجس ــان ؛آم ــارز، نمای  ؛ب

ـــیده، حکاکیترا ـــده ش ـــابی ؛۵۵۵ش ـــدب  ؛عق ـــب، مح  ؛۲۵۳ملته

 مانندغده ؛نشستهبیرون

، ورم کردن، بیـرون زدن، بیـرون آمـدن، جلـو آمـدن، برآمدن [فعـل]

ريش  ؛۴۴۳توجه را جلب کردن، مرئی بودن  ؛آمدگی داشتنپیش

ـــودن،  ؛۲۵۹درآوردن، زبربـــودن  ـــورم ب ـــردن (داشـــتن)، مت ـــاد ک ب

ــافتن  ــاط ی ــیدن، انبس ــزان  ؛۱۹۷آماس ــدن، آوی ــق ش ــزی معل روی چی

  ۲۱۷بودن 

⍃  ۵۵۴سازی ، مجسمه۲۵۹، زبری ۲۵۳، تحدب ۲۱۷آویزانی  

 تقعر 255

، کاوی، گودی، تورفتگی، فرورفتگی، غرشدگی، انحنـا تقعر [اسم]

ــودن  ؛۲۴۸ ــالی ب ــالء  ◄خ ــار  ؛۱۹۰خ ــا، یادگ ــای پ ــاکی،  ؛۵۴۸ج حک

 مقعر بودن بودن، کاو ؛آینۀ مقعر ؛۲۶۰دندانه  ؛۵۵۵کاری کنده

، روزنـه، منفـذ، چـاه، میلـۀ چـاه، ۲۰۱، گودال، سوراخ، شکاف حفره

ـــه، دســـتچالـــه، چـــال، چاله  ،۲۴۷کـــنج، گوشـــه، زاویـــه  ؛اندازچول

شکاف عظیم، وادی، چـاه ویـل، اعمـاق،  ،۶۶۳ورطه  ؛رفتگیعقب

ــق  ــق، عم ــۀ زيرزمینــی ؛۲۱۱چــاه عمی ــدان] ؛الن ــیدگی [دن ــار،  ؛پوس غ

ــردا ــف، س ــار، که ــاک، مغ ــرزمین مغ ــیاهچال،  ؛۱۹۴ب، زي ــه، س دخم

 ؛۱۹۴، ظــرف ۱۹۴کاســه  ؛۱۹۲النــه، آشــیانه  ؛۱۹۴، ســلول ۷۴۸زنــدان 

ـــرزمین  ـــتو، زي ـــل  ؛۱۹۴پس ـــب، تون ـــال ۲۶۳نق ـــاريز، کان ـــات، ک ، قن

 ؛۲۶۳دار، چیـز متخلخـل، اسـفنج چیز سوراخ ؛۳۵۱زيرزمینی، کانال 

بســتر  ؛۳۴۵عقــب رفتگــی، تنگــه، خلــیج  ؛۲۶۲شــخم، بــرش، شــیار 

 ۳۴۶درياچه  ◄حوض  ؛۳۵۱، کانال رود

 ؛گردنـه، عقبـه ؛کانیون ؛، وادی، مسیل، آبکند، دربند، فرکنددره

 ۲۰۱دهنه، شکاف 

قبر، گـور،  ؛کنی، الیروبی، خاکبرداری، حفر، گودبرداری، پیحفاری

، نقب، میلـۀ چـاه، داالن ۲۶۳معدن، کان، تونل  ؛۳۶۴خاک، مقبره 

حفـاری  ؛طـار زيرزمینـی، متـروق ؛النۀ زيرزمینی ؛بادکش ؛زيرزمینی

 ۳۰۴حفاری  ◄ ؛۶۳۲انبار، انبار آب ؛شناسیباستان

 ؛گـورکن ؛، حفـار، حفـر کننـده، کـارگر معـدن، کـوه کـنمعدنچی

  ۳۰۴معدنچی  ◄ ؛الیروب، کشتی الیروبی ؛کن، مقنیچاه

توخالی، پوک، پوچ،  ؛غر ؛، کاو، گود، فرورفته، تورفتهمقعر [صفت]

غارمانند، مثل چاه  ؛۲۶۳ دارفنجی، سوراخمتخلخل، اس ؛تهیمیان

 ۲۰۱دار فاصله ؛ویل

پـوک  ؛بـودن غـر ؛بودن، فرورفته بودن ، گودمقعر بودن [فعل]

 بودن

کــردن،  حفــر ؛کــردن، فرورفتگــی ایجــاد کــردن ، غــرکــردن مقعــر

کـردن، تونـل زدن، نقـب زدن،  حفاری کردن، استخراج کـردن، گـود

کـردن، زيـرورو کـردن،  وکاوکاویدن، کند ؛کندن، گودبرداری کردن

شـخم زدن،  ؛۴۵۳، کنجکـاوی کـردن ۴۵۹جستجو کردن، ُجسـتن 

ــیدن ــیار کش ــردن  ؛۲۶۲ش ــوراخ ک ــفتن، س ــالی  ؛۲۶۳س درآوردن، خ

  ۳۶۴دفن کردن  ؛۲۶۰دار کردن دندانه ؛۳۰۰کردن 

⍃  ۳۰۹ ، سقوط۲۶۳، گشودگی ۲۶۲، شیار ۲۴۸انحنا  
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 ◄[دار بـودن، دندانـه ؛گـزش ؛ی، بـرش، برندگی، برایـتیزی [اسـم]
  ۳۸۸تندی، تیزی مزه  ؛ای بودن، خاردار بودن]، اره۲۶۰دندانه 

، نوِک تیز: خـار، دنـدان، تیـغ، قـالب، خـالل، نـیش، دندانـه، چیز تیز

گرد)، مــیخ، ســوزن (تــه ؛۶۳۰قیچــی، اره  ؛۲۱۳دنــده، نــوک، قلــه 

 ؛۲۶۳ده کننمتـه، دريـل، سـوراخ ؛۴۷پونس (پونز)، سنجاق، قفـل 

 ؛۷۲۳سـاطور، تبـر  ؛۷۲۳زوبین، نیزه  ؛تیغی، پونه، کاکتوسجوجه

ســـیم خـــاردار،  ؛۷۲۳کـــارد، چـــاقو، قمـــه، ســـیخ، خنجـــر، شمشـــیر 

ــتحکامات  ــاخن  ؛۷۱۳اس ــگ، ن ــال، چن ــت  ◄چنگ ــالب  ؛۳۷۸دس ق

تیــزکن، مــدادتراش، چــاقوتیزکن، ســوهان، ســمباته،  ؛مــاهیگیری

سـیخ،  ؛تـراش، آسـیا-تیـزکن، -چرخ چاقو تیزکنی، سـنگ سـنباده، 

ــه ؛۷۷۸گــازانبر، انبــر  ؛۶۱۲موجبــات حرکــت، موجــب  ريش، ريــش، ت

 ُدم مدادسرکن، پشت ؛۲۵۹تیغ، مو 

ــدان ــددن ــاج، مرواري ــیش، ع ــه  ؛، ن ــانه، دندان ــدان  ؛۲۶۰اره، ش دن

ــزرگ،  ــی، کرســی کوچــک، کرســی ب پــیش، نــیش، ثنایــا، آســیا، کرس

ئمــی، دنــدان شــیری، دنــدان همیشــگی، دنــدان دا ؛عقــل، انیــاب

 ؛فـک، آرواره، لثـه، کـام، کـام سـخت ؛بـريج، ُپـل ؛دندان مصـنوعی

ــدان ــۀ دن ــب، ريش ــدان، عص ــز دن ــاج، مغ ــدان، ع ــای دن ــره،  ؛مین حف

غــدد بزاقــی، مجــرای  ؛کشــی)، پرکــردن، انــدو (عصب⊘پوســیدگی

ــزاق ــی، ب ــدان،  ؛بزاق ــخ دن ــدان، ن ــالل دن ــدان، خ ــر دن ــواک، خمی مس

 برۀ سفید ؛فالس، فلوراید

دار، اسـکنه، مغـار، قلـم درز، چیـز تیغـه ؛تیغـه، تیـزی، لبـه، لبۀ تیز

کــارد،  ؛گیرتراشــی، نــاخنتیــغ صورت ؛۲۵۸قلــم، رنــده، صــاف کــن 

، قیچــی، خــیش، داس، ابــزار کشــاورزی ۷۲۳چـاقو، خنجــر، شمشــیر 

دار، چـاقوی ضـامن ؛نیشتر، چاقوی جراحـی، اسـکالپل، کـوتر ؛۳۷۰

  ۷۲۳قمه، ساطور، تبر 

ــفت] ــز [ص ــتی ــده، گزن ــوک، ُبّرن ــّرا، ن ــوکده، ُب ــران، دار، آهنتیز، ن ــر، ُب ُب

ورق، سیخ، شـق ؛۲۵۹ناهموار، زبر  ؛۲۶۰دندانه دار  ؛۴۶جداکننده 

 ] ۳۸۸تیزمزه، تند، آبدار، تیز [مزه] [≠  ؛آبدیده ؛۲۵۹مودار 

ســوراخ کــردن،  ؛زدن ، نــیش زدن، گــازگزيــدن ؛بــودن تیــز [فعــل] 

شـــدن،  تیـــز ؛۴۶ن ســـوزن زدن، ُبّرنـــده بـــودن، پـــاره کـــردن، بريـــد

تیزمــزه بــودن، [≠  ؛۲۹۳شــدن، باريــک شــدن، متقــارب شــدن  تیزتــر

 ]۳۸۸بودن، تندوتیز بودن  تند

 ، تیزتر کردن، سوهان زدن، ساییدن، پرداخت کردنتیزکردن

⍃  ه ۴۷پیوند
ّ
  ۲۶۰، دندانه ۲۵۹، زبری ۲۱۳، قل

 

ندی 257
ُ

 ک

ندی [اسم]
ُ

 ؛سـمت پهـنپهنـا، ق ؛دندانی، ناُبرایی، ناگزندگی، بیک

نــد، تــِه مــداد، زاویــۀ بــاز، زاویــۀ منفرجــه، منحنــی ؛انحنــا
ُ

 ؛چیــز ک

  ۱۳۶، تأخیر ۱۴۵درنگ  ؛۷۲۸واماندگی، درماندگی 

نـد [صفت]
ُ

 ؛دنـدانبی ؛زدهزنـگ ؛کلـه، تیزنشـده، نـابرا، نـاتیز، دمک

 خفیف ؛۲۴۸منحنی، گرد، انحنادار  ؛پهن، تخت

ند [فعـل]
ُ

پهنا استفاده کردن، را کشیدن، از، دندان چیزیکردن ک

 ۱۶۱ازکار انداختن 

ند
ُ

 ، ُبرا نبودن، نبريدن، خط انداختنبودن ک

⍃  (صاف بودن) ۲۵۸صافی  
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ـــم] ـــودن [اس ـــاف ب ـــزی ص ـــی، لی ـــافی، روان ـــواری ۳۳۴، ص ، هم

صــاف کــردن: تســطیح، اتــو، ســاب، پرداخــت،  ؛]۲۴۹مســتقیم ◄[

سـاب، موزاییـک، آیینـه، آب چیز صـاف: ؛اسفالت ؛صیقل، بادگیری

، سـادگی ۴۴خلـوص  ؛۳۲۷نرمـی  ؛]۲۱۶حالت افقـی  ◄[چیز افقی 

دار، ، چیـــز ســـوراخ۴۶جداکننـــده  ◄صـــافی [≠  ؛۲۲۶پوشـــش  ؛۴۴

 ]۲۶۳اسفنج 

کن، جـــاده صـــاف ؛کننده، صـــیقلی۲۱۶کننده ، صـــافکنصـــاف

 کار ساب ؛رنده، اتو ؛غلتک، بولدوزر، وردنه

ــفت] ــاف [ص ــطح، ص ــوار، مس ــتقیم ، هم ــت، مس ــیقلی، ۲۴۹تخ ، ص

لغزنـده،  ؛تیغاتوکشـیده، سـه ؛سـابآب ؛کرکی، مخملی، مخملین

ند  ؛۳۵۷، روغنی، چرب ۳۳۴ُسر، لیز 
ُ

تراز، افقـی  ؛۱۶همگن  ؛۲۵۷ک

  ۴۴، ساده ۴۴خالص  ؛۲۱۶

، ۳۳۴، روغـن زدن، لیـز کـردن ▼، صـاف کـردنکـردن روان [فعل]

پرداخـت کـردن، ، ماالنـدن، پـولیش زدن (کـردن)، ۳۵۷چرب کردن 

 ساییدن 

خـوردن، ُسـريدن، لغزيـدن، شـناور بـودن، ُسـبک  ، ُسـررفتن نرم

 خوردن، روان حرکت کردن  پريدن، لیز

ــردن ــاف ک ــوار ص ــردن، هم ــده ک ــیدن)، رن ــردن (زدن، کش ــو ک ، ات

ــی کــردن  ــاییدن،  ؛۴۴ســاده کــردن  ؛۲۱۶کــردن، تــراز کــردن، افق س

جـال  ؛▲ن کـردنسابیدن، پرداخت کردن، پـولیش زدن (کـردن)، روا

  ۴۲۰درخشان کردن  ◄دادن، صیقلی کردن 

 ، صیقل یافتنصاف شدن

⍃  ندی ۲۱۶افقی
ُ

  ۳۳۴، لیزی ۳۳۱، ساختاريافتگی ۲۵۷، ک
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ـرک، َپـر، بـال ؛▼ريـش، مـو، گیسـو ؛، زبريـتزبـری [اسم]
ُ

 ؛پشـم، ک

ريش، لبـــاس چیـــز زبـــر: ســـمباته، ســـوهان، تـــه ؛۲۴۸نـــاهمواری 

 پشمینه، اسکاچ 

رنـگ و صـفات مـو: مشـکی،  ؛گیسو، گیس، زلـف، جعـد، طـره ،مو

ــرابی،  ــفید، ش ــور، س ــن، ب ــد، روش ــی، بلون ــایی، طالی ــی، خرم پرکالغ

ريش، ريـش بـزی، ريـش ريـش، محاسـن، تـه ؛کرده، هایالیتمش

تـارک،  ؛سـبیل، مـژه، مژگـان ؛کاکـل، فکـل ؛ريـشپروفسوری، خط

رق
َ

آرایـش  سـر، بیگـودی، ژل،شانه، برس، سنجاق سـر، تـل، گل ؛ف

ــو  ــا  ؛۸۴۳م ــفید  ◄[رنگه ــیاه ۴۲۷س ــوه۴۲۸، س ، زرد ۴۳۰ای ، قه

۴۳۳ [... ، 

ــفت] ــر [ص ــاهموار، نتراشــیده، زب ــد، ن ــار، ب ــن، درشــت، ناهنج ، خش

ـــم ـــو، پش ـــودار، ريش ـــاف، م ـــمالوناص لود، پش ـــیخ ؛آ ـــرده، س  ؛وزک

فـــت زمخـــت، نخراشـــیده،
ُ
ل

ُ
 ؛درســـت، درســـته ؛نکوبیـــده ؛چغـــر، ک

 ▲مو ◄سایر صفات مو  ؛۲۴۸ناهموار 

  زبر شدن، وز کردن ؛ريش درآوردن ؛بودن زبر [فعل]

 ، تیز کردن، شیار دادن، خط کشیدن کردن زبر

، مـش کـردن، رنـگ کـردن، کـوپ آرایش کردن گیسو: بـافتن

  ۸۴۳آرایش مو  ◄کردن، صاف کردن، فر زدن 

⍃  دندانه ۲۵۶، تیزی ۲۵۴، برجستگی ۲۴۴شکلی ، بی۲۰۸رشته ،

م ۲۶۰
َ

  ۸۴۳، آرایش ۳۳۱، ساختاريافتگی ۲۶۲، شیار ۲۶۱، خ
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، رنــده، اره، زبانــه، فــاق، شــکاف، بريــدگی، ســوفار، دندانــه [اســم]

 خطچوب ؛وبارودار: اره، شانه، ُبرس، قشو، برجچیز دندانه ؛کنگره

ـــــفت] ـــــه [ص ـــــره، ارهداردندان ـــــرس، ای، کنگ ـــــزاگ، مض دار، زيگ

 شونده يکدندانه، نیشدار، خاردار، باردندانه

 ، آجیدن دار کردندندانه [فعل]

⍃  ۲۵۹، زبری ۲۵۶، تیزی ۴۶گسیختگی  

 

م 261
َ

 خ

م [اسم]
َ

دوتـایی، خمیـدگی،  ؛، چروک، تاب۲۴۸، تا، چین، ال، انحنا خ

 ۱۳۱پیری  ؛یقه ؛خم ابرو ؛افتادگیهمچروکیدگی، برگشتگی، روی

م [صــفت]
َ

ــم، دوال، خمیــدهشــدهخ
َ

قامت، گوژپشــت، خمیــده ؛، خ

ــی  ــده، منحن ــه، مچاله ؛۲۴۸تاش ــیده، مچال ــده، پالس ــده، چروکی ش

کـــاردئونی ؛تاشـــو، تاشـــدنی ؛خـــوردهچـــین، چینچین ؛پژمـــرده  ؛آ

 ۵۲۵مخفیانه  ،۵۲۵دوال، دزدکی رخ، دوالماه

م [فعل]
َ

شـیار  ؛۲۵۱کـردن، مچالـه کـردن  کـردن، دوال ، تـاکـردن خ

ـــیدن  ـــه ؛۲۶۲کش ـــا دادن  ؛۶۳هم زدن ب ـــ۲۴۸انحن ـــدن، ت اب ، تابی

بندی کـردن، پیچیـدن، حصـار بسـته ؛۲۵۱دادن، تاباندن، پیچانـدن 

 تا خوردن، تا شدن  ؛۲۳۵بستن، دیوار کشیدن 

⍃  ۲۶۲، شیار ۲۵۹، زبری ۹۱دوبرابری  
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ــَرک، درز،  ؛۲۵۵، چــروک، شــخم، چــین، آج، بــرش، دره شــیار [اســم]
َ
ت

 ؛۳۵۱ کانــال ؛۵۴۸رد، جاپــا، یادگــار  ؛۴۶قطــع  ؛۲۰۱پــارگی، شــکاف 

  ۵۵۵کاری حکاکی، کنده ؛۳۵۰موج 

ـــفت] م ؛زده، شـــخمشـــیاردار [ص
َ

ـــم، خ
َ

 ؛۴۳۷راه راه ؛۲۶۱شـــده خ

 ۰۴۶بريده، منقطع بريده

حـک  ؛۴۶ُبـرش دادن، بريـدن  ؛، شـخم زدنکشیدن شیار [فعـل]

م کردن  تا ؛۴۳۷کردن، رنگارنگ کردن 
َ

  ۲۶۱کردن، خ

⍃  م ۲۵۹، زبری ۲۵۵، تقعر ۴۶گسیختگی
َ

  ۲۶۱، خ
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گشودگی، باز بودن،  ؛، بازکردن، گشایش، بازگشاییافتتاح [اسم]

 ؛۱۹۷شــدن، انبســاط  بــاز ؛۲۵۵، تقعــر ۲۰۱، فاصــله ۲۰۱درز، شــکاف 

ــری، پرده ــرداری دای ــاز)  ◄ب ــاح (آغ ــۀ  ؛۶۸افتت ــالی: محوط ــای خ فض

  ▼، لوله▼، تونل▼، راه ورودی▼، پنجره▼، دهان▼باز

 چیز ُپرسوراخ: غربال، الک، صافی ؛لخل، ابر، چیز متخاسفنج

حلـق،  ؛، دهانۀ خروجـی، نـازل، بینـی، سـوراخ بینـی، راه آبدهان

، لثه، سـق، کـام، زبـان، لـب، ۲۵۶حلقوم، چانه، آرواره، فک، دندان 

 ؛۵۵۷لسـان، السـنه، زبـان  ؛درهخمیـازه، دهـن ؛نوک، منقـار ؛لوزه

  ۳۵۳لولۀ بادی  ؛۵۷۹افواه، سخن 

َدر، دروازه، بــاب،  ؛بکه، دهانــه، آســتانه، درگــاه، روزنــه، شــپنجــره

گــذرگاه، دهــن، دهــان، خروجــی، ورودی، دريچــه، مــدخل، مخــرج، 

رسی
ُ
اجزای در و پنجره: چهارچوب، لت، لوال، پاشـنه، چفـت،  ؛باجه، ا

لـت، شیشـه خور، کلون، کشویی، قفل، زبانۀ قفل، چکش، زنـگ، آ

الت دستگیره، قفل، یراق  آ

ـــدخل، ، در وروراه ورودی ـــی، م ـــاژ، ورودی، الب ـــه، پاس دی، دهان

 ◄دلتـــای رود، مصـــب رود، راه خروجـــی  ؛۶۸مظهـــر قنـــات، مبـــدأ 
 ؛منفـذ، سـوراخ، دهنـۀ چـاه ؛۲۳۴آستانه  ؛۲۹۶، خروج ۲۹۸خروجی 

  ۲۰۱ شکاف

ــۀ  ــازمحوط ــتان، ب ــاه، آس ــار، بارگ ــحن، درب ــاط، ص ــاز، حی ــای ب ، فض

ناحیه، دامنـه  ؛استادیوم، استخر سرباز ؛اندرونی، بیرونی، هشتی

۱۸۳ 

رو زيرزمینی، غار، نقب، قنـات، کـاريز، ، تونل زيرزمینی، پیادهتونل

زيـرزمین  ؛تونل مترو ؛۳۵۱آب ، چاه، راه۳۵۱کانال زيرزمینی، کانال 

۱۹۴  

رگ، سـرخرگ، سـیاهرگ،  ؛▲، تونـل۳۵۱، شلنگ، آوند، کانال لوله

اســـپیرال،  ؛وريـــد، شـــاهرگ، مـــویرگ، شـــريان، عـــروق (کرونـــر)

  ۲۵۲استوانه  ؛فولد)فولد (منیسمان، مانیمان

 ، تنوره، هود، هواکش، بادگیر، برج هواکش دودکش

ــده ــیبازکنن ــازکن برق ــون، درب ــتگیره، آیف ــوئیچ، دس ــد، س  ؛، کلی

 ؛۶۳۰وســـیلۀ برقـــی  ◄اســـتارت، ُپـــل، کلیـــد (بـــرق)، رلـــه، اســـتپ 

وسیلۀ اقدام  ،۶۲۹آغازکننده: کلید، ماشه، دکمه، شستی، وسیله 

مفتــاح،  ؛۲۶۴بســته کننــده  ◄کلــون، ضــامن  ؛۶۸قطــۀ آغــاز ن ،۶۷۱

 اقلید، بندگشا 

تیز، ، مته، دريل، پانچ، میخ، سیخ، سوزن، چیز نـوککنندهسوراخ

  ۲۵۶چیز تیز 

درمعـرض دیـد، بـازاری،  ؛، گشاده، گشوده، مفتوح، فـرازباز [صفت]

علنـــی، دردســـترس یـــا در معـــرض دیـــد همگـــان، سرگشـــاده، 

دایـر، جـاری، فعـال،  ؛حفـاظبدون مانع، بی ؛۵۲۲حجاب، آشکار بی

فـراخ، گشـاد، وسـیع  ؛شکفته، شکوفا، خنـدان ؛۶۷۶مشغول کار 

 سرباز، روباز، بدون سقف ؛۱۹۷، منبسط ۱۸۳

توخـالی،  ؛کلیددار ؛سوراخ، متخلخل، اسفنجی، سوراخدارسوراخ

  ۲۰۱دار چاکدار، فاصله ؛۲۵۵تهی، مقعر پوک، پوچ، میان

 ل ، دولوایلوله

مفتـوح کـردن،  ؛، گشودن، افتتاح کردن، گشـادنکردن باز [فعل]

فاصـله دادن  ؛۲۲۹لبـاس کنـدن  ؛۷۷۵دایر کردن، تأسیس کـردن 

۲۰۱  

ســیخ کشــیدن، ، ســفتن، خالنیــدن، ســپوختن، بهکــردن ســوراخ

زور وارد ، بـه۲۹۷فروکردن، دخول کـردن، نفـوذ کـردن  ؛کردن پنچر

  ۲۹۷ شدن

 باز شدن، گشوده شدن  ؛نبودن، مانعی در راه باز بودن

 رودربایستی، باز، صريح، بیآشکارا [قید]

⍃  ۳۵۱، کانال ۳۱۶، تکامل ۲۵۵، تقعر ۲۰۱، فاصله ۴۶گسیختگی ،

  ۳۵۳لولۀ بادی 

 

 بسته . انسداد 264

درزگیـــری،  ؛، بســـته بـــودن، گرفتگـــی، بســـتگیانســـداد [اســـم]

ــت آب ــد َمعبــر، ممانع ــولی، آم ؛ ۷۰۲منــع  ◄بنــدی، بســتن راه، س ب

اختنــاق،  ؛بســتن، انحــالل، تعطیــل کــردن ؛۳۲۴انعقــاد، تــراکم 

محوطۀ بسته: اندرون (اندرونی)، محل (فضای  ؛۳۴۰فقدان هوا 

 ، استخر سرپوشیده ۱۸۵محدود) 

َدر، پنجـره  ؛۴۷، سـدکننده، سـد، بنـد، چفـت، قفـل کنندهبسته

 ◄کلیــد  ؛۴۵، َمفَصــل ۴۷گــره، پیونــد  ؛ُمهــر، پلمــب، منگنــه ؛۲۶۳

 ۲۶۳کننده باز

ــان  ،۶۶۰قــراول، یســاول، محــافظ  ؛، ســرایدار۷۴۹، نگهبــان درب

 پاسبان، کلیددار

ــــفت] ــــته [ص ــــده،بس ــــت، سدش ــــه، چف ــــدود، خف ــــه، مس  ، گرفت

ـــدهجلوگیری ـــاده ؛ش ـــل، تعطیل ؛ناگش ـــار ُمنح ـــده، برکن  ؛۶۷۴ش

 سرپوشیده  ؛بلوکه، مسدودشده و غیرقابل برداشت

  شدهبندی شده، پلمب، ممهور، آبُمهرشده

چفــت کــردن،  ؛آوردن بنــد ؛کــردن ، گــرفتن، ُمهــربســتن [فعــل]

کـردن، مسـدود  ، محکـم کوبیـدن، سـد۴۵کـردن، پیوسـتن  پیش

منعقد شدن، دلمه شدن، لختـه شـدن، سـفت  ؛کردن، خفه کردن

برچیدن، بسته بودن یـا شـدن،  ؛۳۲۴شدن، ماسیدن، جامد بودن 

دن، مسدود بودن یا شدن، پلمب کردن، منحل کردن، تعطیـل کـر

لغـو  ،۶۷۴را بستن، مهروموم کردن، ترک اسـتفاده کـردن دِرجایی

جلـوگیری کـردن، مـانع  ؛۴۵، گره زدن ۴۵وصل کردن  ؛۷۵۲کردن 

  ۷۰۲شدن 

⍃  ۲۳۵ ، دیوار۲۲۶، پوشش ۴۷پیوند  

 



 

 



   
 

 

 

 

 حرکت باب چهار:

 

 #۲۶۵حرکت  265

، جريـان، تحــرک، پویـایی، جنـبش، انتقـال، پیشــروی حرکـت [اسـم]

ـــ۲۸۵ ـــه، حرک ـــت ب ـــالی)، حرک ـــعی (انتق ـــه،  ؛۲۳۹پهلو ت وض ولول

 ؛۲۹۰، دور شـــدن ۲۸۶پســرفت  ؛وجوش، اهتــزازتکــاپو[ی]، جنــب

حرکت  ؛۲۷۷، آهنگ، شتاب ۲۷۷مارش، رژه، سرعت  ؛بیقراری، وول

ــان ۲۷۲، انتقــال ۲۷۲ترابــری  ؛ســیاالت، هیــدرودینامیک ، نقــل مک

 ؛۴۴۵ا سـازی، سـینمپویانمایی، انیمیشن، متحرک ؛۲۶۷، کوچ ۱۸۸

ارتعـاش، نوسـان  ؛اختالج ؛۳۱۸تکان، رعشه، لرزه، جوشش، تالطم 

ـــاط  ؛۳۱۷ ـــاض ۱۹۷انبس ـــروج ۲۹۵ورود  ؛۱۹۸، انقب ـــول ۲۹۶، خ ، دخ

حرکــــت  ؛۳۱۴، حرکــــت انحنــــادار ۳۱۵چــــرخش  ؛۲۹۸، صــــدور ۲۹۷

 ۵۹۵اختیار  ؛۵۴۷دار معنی

رفتن، وضع بدن، هیئت، تیپ، نحوۀ گـام برداشـتن، ، طرز راهخرام

ـــم ـــام ش ـــص گ ـــوزون، رق ـــت م ـــر، حرک ـــته، ...)، ق  ؛۸۳۷رده (آهس

، دو، مـــارش، رژه، ۳۱۲گـــام، قـــدم، جســت، پـــرش  ؛۲۶۷روی پیــاده

لنـگ، پـی، پـا  ؛(حرکت اسب) ۲۷۳اسب  ◄چهارنعل، یورتمه  ؛سان

۲۱۴  

ـــفت] ـــرک [ص ـــاملی متح ـــیار، پویـــا، تک ـــده، رونـــده، ۳۱۶، س ، پوین

ـــرو  ـــک، پیش ـــده، ُپر ؛۲۸۵دینامی ـــاآرام، جنبن ـــرار، ن وخیز، افـــتبیق

جوشــان،  ؛وجوشوخیز، مثــل اســفند روی آتــش، ُپرجنــبُپرَجســت

کننده، گذری گردنده، گردش ؛وضعی، انتقالی ؛۳۳۶گازدار، گازی 

 ؛۳۱۷مـــرتعش  ؛۳۱۵، چرخنـــده ۳۱۴، چرخـــان ۳۱۴، دورزننـــده ۳۰۵

 ؛۳۱۳ور ، غوطـــه۲۷۸، آهســته ۳۱۲، جهنــده ۲۷۷ســريع  ؛خرامــان

ــــده پرت ــــی ۲۷۹کنن ــــ۲۸۷، رانش ــــده پس ؛۲۸۸ی ، کشش ، ۲۸۶رون

، پیشـرو ۲۸۳پیشـاهنگ  ؛۲۸۲، منحرف ۲۸۱دار ، جهت۲۸۰برگردان 

، ۲۹۳، متقــــارب ۲۸۹شــــونده نزدیک ؛۲۸۴رو، پیــــرو دنبالــــه ؛۲۸۵

ــونده  ــعب ۲۹۰دورش ــازم  ؛۲۹۴، منش ــی ۲۹۶ع ــادره ۲۹۸، خروج ، ص

  ۲۶۸عابر، پیاده  ؛۳۰۹، نزولی ۳۰۸باالرونده  ؛۲۹۷، وارداتی ۲۹۸

خـوردن،  ، رفتن، تکان خوردن، جنبیدن، ُجنبکردنحرکت [فعـل]

بـــودن،  نداشـــتن، آرام نداشـــتن، پویـــا رفـــتن، قـــرار خرامیـــدن، راه

تـاب خـوردن  ؛۳۱۲، پريـدن ۱۷۴پوییدن، تکاپو کردن، فعـال بـودن 

، ۲۶۷، راه رفـتن ۲۶۷، گشتن ۲۶۷سفر کردن  ؛]۲۱۷آویزان بودن ◄[

، حمــل کــردن ۲۷۱، پـرواز کــردن ۲۶۹، شــنا کــردن ۲۶۷سـواری کــردن 

، نزدیـک ۲۸۶، پـس رفـتن ۲۸۵، پیشروی کردن ۲۸۰، پس زدن ۲۷۳

، رهســپار شــدن ۲۹۵، رســیدن [ورود] ۲۹۰، دور شــدن ۲۸۹شــدن 

ــدن ۲۹۶ ــل ش ــردن ۲۹۷، داخ ــوذ ک ــتن ۲۹۷، نف ــاال رف ــایین ۳۰۸، ب ، پ

ستن ۳۰۹، افتادن ۳۰۹آمدن 
َ

، دور زدن ۳۱۳، شیرجه رفتن ۳۱۱، ِنش

  ۳۱۸، متالطم بودن ۳۱۷اشتن ، نوسان د۳۱۵، چرخیدن ۳۱۴

انــــداختن،  راه، هــــل دادن، روشــــن کــــردن، بــــهدادن حرکــــت

کار انـــداختن دســـتگاه، بـــازی دادن، دادن، بـــاز کـــردن، بـــه تکـــان

، فرسـتادن ۲۷۲، منتقل کـردن ۲۶۹آب انداختن حرکت آوردن، بهبه

، رانـــدن ۲۸۵، جلـــوبردن ۲۷۹، پـــرت کـــردن ۲۷۷، شـــتاب دادن ۲۷۲

، ۳۰۰، خـالی کـردن [دفـع] ۳۰۰، طـرد کـردن ۳۰۰، دفع کـردن ۲۸۷

، ۳۱۱، پـــایین آوردن ۳۱۰، بـــاال بـــردن ۳۰۳، ريخـــتن ۳۰۳فروکـــردن 

  ۳۱۱انداختن 

⍃  ۲۷۲، انتقـــال ۲۶۹، مســـافرت دريـــایی ۲۶۷مســـافرت زمینـــی ،

، ۲۹۵، ورود ۲۸۷، رانش ۲۷۹، کوبش ۲۹۰، دورشدن ۲۸۵پیشروی 

بیرون بـه ، صـدور: حرکـت۲۹۷، دخول: حرکـت بـه درون ۲۹۶خروج 

  ۳۱۸، تالطم ۳۱۷، نوسان ۲۹۸
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، ازکارافتــادگی، قــرار، رکــود، ایســتایی، ســکون تحرکعــدم [اســم]

اینرسـی،  ؛بس، آتش۱۴۴، ثبات ۲۸ایستایی، انجماد، تعادل  ،۶۷۷

، امـان، آهسـتگی، ۱۴۵تعلـل، توقـف، وقفـه، مکـث، درنـگ  ؛ماند

 نرمی، مالیمت، ناروانی 

راحـت، خـواب،  ،۶۸۳دایی، آسایش، اسـتراحت سروص، بیآرامش

محـل  ؛وامـانراحتی، آرام، سکون، امن، امنیت، امن ؛۳۹۹سکوت 

مـأمن  ،۶۶۲آسایشگاه، مأوا، محل دنـج، پناهگـاه  ،۶۸۳استراحت 

  ۷۱۷طلب شخص صلح ◄جویای آرامش  ؛۱۴۵، محل توقف ۱۹۲

، متوقـف، ▼تحـرکجنبش، بی، سـاکن، ایسـتاده، بـیراکـد [صفت]

 مشتری رونق، بیکساد، بی ؛▼حرکترکت بازمانده، بیازح

راحــت، ســاکت  ،۶۸۳، آرام، آســوده (درحــاِل اســتراحت) تحــرکبی

بخــش، آرامش ؛۱۹۲روســتایی  ؛جنبش، خوابیــده، درلنگــر، بــی۳۹۹

  ۱۹۹غیرشلوغ، آرام، دنج، خلوت، دورافتاده  ؛بخشآرام

دار، يشــه، ایســتا، فاقــد تحــرک، ایســتاده، ر۱۴۴، ثابــت حرکــتبی

  ۱۵۳ساکن، استوار  ؛۳۷۵حس دوانده، سخت، بیريشه

حرکت بودن، ساکن ماندن، نخوردن، بی ، تکانآرام بودن [فعل]

برقرار بودن آرامش، آرامـش داشـتن اوضـاع، آب ازآب  ؛داشتن قرار

 ؛۱۴۴، ثبـات داشـتن ۳۹۹تکان نخوردن (نجنبیدن)، سـاکت بـودن 

 ۸۲۳بودن صبور  ،۸۲۳صبر کردن، آرام ماندن 

 ، جريان نداشتن راکد بودن



 

ــتادن  کــردن، مــیخ ، ایســتادن، ترمــزمتوقــف شــدن شــدن، ایس

ــردن)  ــف ک ــردن ۱۴۵(توق ــث ک ــدادن  ؛۱۴۵، مک ــه ن ــف  ◄ادام توق

  ۷۲کردن 

، ســاکت کــردن، ُبريــدن، ایســتاندن، ازحرکــت متوقــف کــردن

  ۸۲۳آرام کردن  ؛۱۴۵کردن، متوقف کردن  بازداشتن، ترمز

رامیدن، آب خوش ازگلوی کسـی پـایین رفـتن، ، آآرامش داشتن

  ۶۸۳آسودن 

 ! هوپ، هشایست [قید]

⍃  ۸۲۳، تهییج ناپذیری ۱۷۵، انفعال ۱۴۵توقف  
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، سفر، سیر، مسـافرت، سـیاحت، گـردش، مسافرت زمینی [اسـم]

 ؛جهـانگردی، ایرانگـردی، توريسـم ؛عزيمـت ؛زيارت، تور مسافرتی

، تفــرج، یللــی، نظــاره، ۴۳۸تماشــا، بازدیــد  ؛۲۶۸مســافر، جهــانگرد 

خانه، متل، محـل تغذیـه راهی، قهوهرستوران بین ؛۸۳۷سرگرمی 

  ۸۹همسفر، همراه  ؛۱۹۲، مهمانسرا ۳۰۱

کـوچ دادن، مهـاجرت دادن،  ؛قشالق، مهاجرت، خـروج، ییالقکوچ

 اسکان، تبعید، اخراج بلد، نفی بلد 

ــاده ــدم زدن، راهرویپی ــ، ق ــور، م ــا  ؛رورروی، عب ــاده ۲۱۴پ  ؛۲۶۸، پی

  ۲۶۵خرام  ؛جادۀ تندرستی

، تظـــاهرات، میتینـــگ (متینـــگ)، همـــایش، تجمـــع، پیمـــاییراه

  ۷۳۸شورش  ؛۱۴۵، اجتماع (انتخاباتی)، اعتصاب ۷۴آیی گردهم

کانتری، چوگـان، گشت، کورس، کراس ؛، سوارکاریسواریاسب

ـــاژ، جیم ـــرش، درس ـــو، پ ـــکتبالپول ـــژ، بس ـــا، ولتی ـــب ؛کان  ؛۲۷۳ اس

لبــاس ســوارکاری، چکمــه، کــاله،  ؛۲۶۸ســوارکار، اکوســترين، ســوار 

دوانی اسـب ؛کاله ِملون، شلوار، فراك، سیلندر، کِت کوتاِه مشـکی

  ۷۱۶مسابقه  ◄

راننــدگی، خلبــانی،  ؛۲۷۲ونقــل، ترابــری ، ترانســپورت، حملنقلیــه

، ِکشـتی، ۲۷۴متـرو، قطـار  ؛۶۸۹ناخدایی، راهبری، رهبری، هدایت 

بوس، کامیون، تريلـر، اتوبوس، مینی ؛۲۷۴وسیلۀ نقلیه  ،۲۷۵ناو 

دار، وانــت، کامیونــت، َون، تاکســی، وســیلۀ تــانکر، کــامیون مخــزن

ــومی  ــۀ عم ــرکت حمل ؛۲۷۴نقلی ــرانی، ش ــاونی، اتوبوس ــل، تع ونق

ـــیط، بلیط ـــه بل ـــس، فـــورواردر، باج ژان ـــروش، آ ـــی، دفتـــر ف فروش

اراژ، محــل توقــف ، گــ۲۷۲ترمینــال، پایانــه  ؛ريزی ترانســپورتبرنامــه

راننـده  ؛سوپردولوکس، پست بازرسی ؛]۷۵۶مجوز  ◄[بلیط  ؛۱۴۵

۲۶۸  

 ۶۲۴راه  ،۶۲۴، مسیر خط سیر

ــار ــورراهی ب ــه، زاد، اق ــدیل، باروبن ــه، باروبن ــاژ، توش ــه، باگ ، محمول

 ؛باراضــافه ؛کــارگو، فلــه ؛۲۷۲شــده (آقــورایی)، بنــه، جســم منتقل

 ؛ ۱۹۴کیـف (سـاک)  چمدان، جامه دان، کیسه، ساك، کیف دستی،

 ۱۹۴جعبه  ◄باربند  ؛۶۳۲انبار  ؛۷۸۱سوغات، سرراهی، هدیه 

  ۲۷۳کننده شخص حمل ◄، حمال باربر

 ۲۷۴گاری  ◄، بارکش، چرخ دستی خرك

آمــادۀ سـفر شــدن،  ؛، مسـافرت کــردن، رفـتنسـفر کــردن [فعـل]

راه افتـادن، سـوار رخت سفر کشیدن، بار بستن، بار سفر بستن، به

 اتواستاپ زدن  ؛کاب نهادن، عازم شدندرر شدن، پا

 ۳۰۵گذر کردن  ◄، گذشتن، رد شدن گذر کردن

، گردیدن، گردش کردن، گشت و گـذار کـردن، جهـانگردی گشتن

سر  کوه و بیابان نهادن،کردن، دور دنیا گشتن، آواره شدن، سر به

 خوردن  باد ؛جوالن دادن ؛صحرا نهادنبه

 گام برداشتن، پیاده رفتن، قدم زدن، راه رفتن

 ، سواری گرفتن، باماشین رفتن، سوار شدن سواری کردن

 ، پای پیادهباپا [قید]

⍃  نقلیـه  ، وسـیلۀ۲۷۳کننده ، حمل۲۶۵، حرکت ۸۴عدم تطبیق

  ۶۲۴، راه ۳۰۵، گذر ۲۹۶، خروج ۲۷۴
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زایر، حاجی، مشهدی، مشـدی، کربالیـی،  ؛، مسافرجهانگرد [اسم]

نـاظر،  ؛۲۷۱هوانـورد  ؛۲۷۰دريـانورد  ؛اجراجوکاشـف، مـ ؛رهرو ؛کل

تـاجر،  ؛۷۹۴گرد، دسـتفروش دوره ؛۶۶طلیعه، سرآغاز  ؛۴۴۱بیننده 

 السبیل ابن ؛۸۹همسفر، همراه، همراهان  ؛۷۹۳فروشنده 

ولگـرد،  ؛زده، مهاجر، آواره، سرگردان، پناهنده، جنگکنندهکوچ

آدم فـــراری،  ؛۵۹اجنبـــی، بیگانـــه، خـــارجی  ؛۶۷۹شـــخص تنبـــل 

 ؛۱۹۱ایـل، عشـایر، اهـالی بـومی  ؛۸۰۱گـدا، آدم فقیـر  ؛۶۲۰گريزپای 

بنـــد قرشـــمال، غربال ؛کـــولی ؛نشـــین، چادرنشـــینایلیـــاتی، کوچ

  ۱۸۸منقول  ؛بند)(غربیل

چاپـار، ارتباطـات  ،۵۲۹پیـک  ؛رو، دونـده، رهگذر، عابر، پیادهپیاده

سـالک، رونده، راهـرو،  ؛۵۲۹، خبرنگار ۷۲۲پیاده نظام  ؛۵۳۱پستی 

  ۹۹۱عارف 

ــار،  ؛مســافر، سرنشــین ؛ســوار، ســوارکار، اسبســوار پســتچی، چاپ

 ؛۷۲۲پلیس سواره، سـواره نظـام  ؛۵۳۱ارتباطات پستی  ،۵۲۹پیک 

 دوترکه، دوپشته  ؛سوارانداز، چابکچپ

شـوفر، راننـدۀ  ؛، ناخدا، خلبـان، لکوموتیـوران، راهبـر، رهبـرراننده

 ران ران، درشکهابهچی، ارگاری ؛تاکسی، شاگرد راننده

⍃  ۲۷۱، هوانوردی ۲۷۰دريانورد  
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نـاو  ؛، کشتیرانی، قـایقرانی، دريـانوردیمسافرت دريایی [اسم]

  ۲۷۰، ناوی (دريانورد) ۲۷۵(ِکشتی) 

مسـئول رهیـابی،  ؛، ناوبری، قـایقرانی، راهبـری، هـدایترهیابی

  ▼ِت ناوبرینما، ادواقطب ؛دار، ناخدا، مهندس کشتیسکان



   
 

 

نما، رادار، چراغ دريایی، نقشه ، سکستانت، قطبادوات ناوبری

اس، سیسـتم پیجی ؛سکان، لنگر، تیغۀ موتور، پارو، بادبان ؛۵۵۱

لنگرگاه، مارينـا، اسـکله، بارانـداز،  ؛یابی جهانی، ماهوارهموقعیت

 ۶۶۲پناهگاه 

ی، ، شــنا، آبتنــی، واترپلــو، اســکی روی آب، قــایقرانبازيهـای آبــی

شنا، کرال، سینه، پشت، قورباغـه، پروانـه،  ؛سواری، سرفینگموج

ناو (ِکشـتی)  ◄کانو، کایاک  ؛بازیپاپیون، دوچرخه، ُسرخوردن، آب

۲۷۵  

 ؛۳۱۳ور ، دريـــایی، بحـــری، شـــناور، غوطـــهدريانوردانـــه [صـــفت]

 دوزيستان

، ســفر بادبــان برافراشــتن ؛آب انــداختن کشــتیبــه [فعــل]

 زدن  پارو ؛رهیابی کردن ؛دريا رفتنمالح شدن، به ؛کردن

دوچرخـه  ؛وپا زدن، شیرجه رفـتن، آبتنـی کـردن، دستشنا کردن

 رفتن، ُسرخوردن، کرال رفتن

⍃  ۳۴۳، دريا ۲۷۵، ناو ۲۷۰، دريانورد ۲۶۵حرکت  
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ــم] ــانورد [اس ــدا، کاپیتــان، خدمــه دري ــاوی، ملــوان، مــالح، ناخ ، ن

دريابان، دريادار، نظامی  ؛سندباد بحری ؛ن، بلمراندريایی، قایقرا

  ۳۱۳غواص  ؛۷۲۲دريایی، ناوی 

⍃  ۷۲۲، رزمنده ۲۷۵، ناو ۲۶۹، مسافرت دريایی ۲۶۸جهانگرد  
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ارودینامیــک، آئرودینامیــک،  ؛، پــرواز، هــوابردهوانــوردی [اســم]

مــــافوق صــــوت، سوپرســــونیک،  ؛علــــوم موشــــک، بالیســــتیک

 ؛۳۰۹فـرود، سـقوط  ؛۳۰۸صـعود  ؛۳۹۸علـم صـدا  صـوتی، دیوار

  ۳۱۲، چیز پرنده ۳۱۲، پرش ۳۱۳شیرجه  ؛۳۶۵پرندگان 

شــــرکت  ؛، هواپیمــــایی، ترابــــری هــــواییمســــافرت هــــوایی

حريم هـوایی،  ؛پرواز چارتر ؛۲۷۶ار، هواپیما هواپیمایی، هما، ایران

دار، فضانوردی، مسافرت فضایی انسـان ؛فرودگاه ؛حريم فضایی

 جو راهپیمایی فضایی، برگشت به مدار،

، خلبان، مهماندار، مهندس پرواز، خدمۀ هوایی، خدمـۀ هوانورد

ت ؛زمینی
ُ

 فضانورد، کاسمون

 ، َپر، ایلران، شهپر، بالچه، سکان، دمبال

 هوابرد  ؛، هوایی، درآسماندرحال پرواز [صفت]

بلنـد شـدن، صـعود  ؛زدن، پريـدن زدن، َپر ، بالپرواز کردن [فعل]

ن، ارتفــاع گــرفتن، اوج گــرفتن، اززمــین بلنــد شــدن، بــاال رفــتن کــرد

  ۳۱۲پريدن  ؛سواری کردنبالن ؛سقوط کردن ؛فرود آمدن ؛۳۰۸

⍃  رزمنـده ۳۰۸، صعود (باال رفـتن) ۲۷۶، هواپیما ۲۶۸جهانگرد ،

۷۲۲  
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کشـــی، اسباب ؛۱۸۸، انتقـــال ۲۶۵، حمـــل، حرکـــت انتقـــال [اســم]

ـــل اثاث ـــذر  ؛۱۸۸مکـــان کشـــی، نق ـــور و مـــرور، گ ـــزام،  ؛۳۰۵عب اع

تحویـل، انتقـال  ؛تحرکات، انتقاالت، انتقـال نیـرو ؛اخراج ؛▼ارسال

  ۷۸۰ملک 

بـاربری، بارکشـی،  ؛ونقـل، ارسـال کـاال، فريـت، حمل، حملترابری

ــالی ــافرگیری ؛حم ــی، مس ــافربری، مسافرکش ــری،  ؛مس ــانۀ تراب رس

دريــا،  ،۶۲۴جــاده  ،۶۲۴، خــط آهــن ۲۷۴نقلیــه  ، وســیلۀ۲۷۴قطــار 

وآمـد، آمدوشـد، رفت ؛۳۴۰هوا  ،۶۲۴، کانال، آبراه ۳۴۳اقیانوس 

اوبـی، اف ؛بارانـداز ؛۳۰۵وذهاب، عبور و مرور، تـردد، ترافیـک ایاب

 اف آیسی

ــم منتقل ــدهجس ــار ش ــاال، ب ــه، ک ــاژ۲۶۷، محمول ــانتینر ؛، باگ  ؛ک

ـــه ـــه ؛توش ـــدان، جام ـــاک) چم ـــف (س ـــتی، کی ـــف دس  ؛۱۹۴دان، کی

شــده: ملــک منتقل ؛رفــتآورده، رســوب، نهشــته، یخآب ؛بــارگیری

 ، ملک مورد صلح، ملک رهنی ۷۶۷وثیقه 

کننده، فرســـــتنده، ، ناقـــــل، وصـــــی، صـــــلحکننـــــدهمنتقل

 ؛کننـدهکننـده، صـادرکننده، پسـتخانه، مخابرهکننده، اعزامارسال

  ۷۸۱شخص دهنده  ؛رسانا، هادی

، آخـرخط، تـه ِخـط، گـاراژ ، بارانداز، اسکله، ترمینـال، ایسـتگاهپایانه

۱۹۲  

مخــابره، ارســال پیــام،  ؛، اعــزام، بعثــت، فرســتادن، گســیلارســال

  ۳۰۰اخراج، طرد  ؛۵۳۱ارتباطات پستی  ،۵۳۱مخابرات 

ــفت] انتقــالی، ارســالی،  ؛حمــل، ُپرتابــل، قابلقابــل انتقــال [ص

 مبعوث  ؛مخابراتی ؛شده، محمولاعزامی، فرستاده

جا ، جابه۱۸۸، انتقال دادن ۲۷۳ن ، حمل کردکردن منتقل [فعل]

 ؛کردن، آوردن، بـردن، بـار زدن، بـار کـردن، بـار کشـیدن، بـار گـرفتن

 رساندن ؛مخابره کردن ؛دادن دستبهتحویل دادن، دست

روانه کـردن، اعـزام کـردن،  ؛، پست کردن، ارسال کردنفرستادن

 گسیل کردن (دادن، داشتن) 

⍃  گذر ۲۷۳کننده ، حمل۲۶۵، حرکت ۱۹۳، مظروف ۱۸۸نقل مکان ،

  ۳۵۱، کانال ۳۰۵
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برقی، ، پله۲۷۴آسانسور  ؛، تیر حمالشاسی ؛کنندهحمل [اسم]

گـاری  ؛۲۷۴وسایل نقلیه عمـومی  ؛۲۷۵کانتینر، کشتی، ناو  ؛باالبر

ــبد  ؛۲۷۴ ــاک، س ــرف ۱۹۴س ــتی  ؛۱۹۴، ظ ــات پس ــت، ارتباط  ،۵۳۱ُپس

 ۵۳۱موبایل و تلفن  ،۵۳۱پخش رادیویی 

رسـان، پسـتچی، ارتباطـات ، نامهبرنامـه ؛کنندهشخص حمل

کننـده منتقل ؛۷۴۲غالم، بـرده  ؛حمال، باربر، گاريچی ؛۵۳۱پستی 

حمل، انتقال  ؛۲۶۸، سوار ۲۶۸راننده  ؛۲۷۰قایقران، دريانورد  ؛۲۷۲

۲۷۲  



 

، قـاطر، خـر، اســتر، ▼، بـارکش، بـاربردار، مـال، اسـبحیـوان بـاربر

 خورجین، پاالن  ؛۳۶۵حیوانات  ؛راسب سواری، َمرکب، بارب

ــب ــلاس ــارگی، خی ــب، ب ــگ، مرک ــان، خن ــدخش، مادی ــن، ب  ؛، توس

انــواع اســب: جنگــی، بــارکش، خــراس،  ؛اســب جــوان، کــره ؛رخــش

نژاد اسب: عرب، کرد، عرب کرد، ترکمن، عرب ترکمن، چنـاران،  ؛اخته

برگر، پرشـرون، تـاروبرد، تـوروبرد، سیلمی، پونی، هانوورين، اولدن

ســپین مجــار،
َ

بــدن اســب: ســر،  ؛پونی، تــازیشــتالند، آنگلــوعرب، ک

ــو،  ــم، بخلــوق، مــچ، زان ــل، دم، دســت، پــا، س گــردن، یــال، کمــر، کپ

غذای اسب، جو، ینجه، کاه، کنسـانتره،  ؛مفصل خرگوشی، تاندون

ــیب ــری، س ــویج، جعف ــل،  ؛ه ــن، ج ــازوبرگ، زي ــب: س ــیدنی اس پوش

الت، دهنه، افسار، مهار، عنان، اخیپالس، یراق ، ۴۷ه، لجام، کمنـد آ

گیــر، بند، عرقکلگــی، هــویزه، دســت جلــو، رکــاب، تعلیمــی، ســینه

بند، دهنه آبخوری، دهنه هویزه، بند، توپوقمهمیز، شالق، چشم

 ؛زين درساژ، زين سواری آزاد، زين پرش، برگستوان، غاشـیه، نعـل

رنگ اسب: کهر(قهوه ای)، قره کهر (سیاه)، نیله (خاکستری)، قزل 

سـفید، چهـار قلـم سـفید، دار، ابلـق، پیشانیسـفید خـال(سفید)، 

کرنگ، سمند (طالیی)، یـال دم یزيـدی، نیلـه ابـرش، نیلـه گلگـون، 

، قــدم، ۲۶۵حرکــت اســب: خــرام  ؛نیلــهســرخون، نیلــه مگســی، قره

یورتمه، یورتمه درجا، چهار نعـل، چهـار نعـل کوتـاه (بلنـد)، تاخـت، 

ن، لـگ ییلـدینگ، شانه داخل، شولدرينگ، رم کردن، سردسـت زد

از کنـــار رفـــتن، چـــرخش دســـت، چـــرخش روی پـــا، پیـــروت، پـــرش، 

صـدای اسـب،  ؛کابريول، نورز، تراورس، هاف پاسـت، پاسـاژ، پیافـه

محـل  ؛۲۶۷سـوارکاری، اسـب سـواری  ؛۲۶۸سوارکار، سـوار  ؛شیهه

، ۲۷۷صفات اسـب: بادپـای، تیـزرو، صرصـر، سـريع  ؛سوارکاری، مانژ

وش عنان (رکاب)، راهـوار، بـدرکاب، گسیخته، خوش لگام، خعنان

 رو گیر، نرمبدراه، گه

 ، باربر، بارگیر، باردار، بارکش، باری کنندهحمل [صفت]

دوش گذاشـتن، نگـاه پشـت گذاشـتن، بـه، بهکردن حمل [فعل]

ـــتن  ـــردن  ؛۲۱۸داش ـــل ک ـــال دادن، منتق ـــردن، انتق  ؛۲۷۲آوردن، ب

ــردن ــوار ک ــواری دادن، س ــدن  ؛س ــوار ش ــردن ◄[س ــفر ک  ؛]۲۶۷ س

 حمالی کردن 

⍃  ۲۷۵، ناو ۲۷۴نقلیه  ، وسیلۀ۲۷۲، انتقال ۲۶۷مسافرت زمینی ،

  ۳۶۵حیوانات 
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ــه وســیلۀ نقلیــه [اســم] ، وســیلۀ نقلیــه خصوصــی، وســیلۀ نقلی

  ▼مترو، قطار ؛▼، خودرو، ماشین، اتومبیل▼عمومی

 چرخه، موتورسیکلت، موتور گازی، موتور، تريل ، سهدوچرخه

فرقون، خرك، بـارکش،  ؛، ارابه، درشکه، ارابۀ جنگی، فایتونگاری

 ؛۲۵۰چــرخ  ؛عربانــه، عرابــه، عــراده ؛کالســکه، گــردون ؛دســتیچرخ

 ۳۶۴کفن  ◄تابوت  ؛روان، محمل، کجاوه، هودج، عماریتخت

اتوکـار،  ؛بوس، تاکسی، اتوبوس، مینیوسایل نقلیۀ عمومی

ـــر ـــب، تريل ـــنده، اس ـــاری، کش ـــامیون، ب ـــ ؛ک ـــازی، ماش ینهای راهس

  ▼قطار ؛ماشینهای سنگین، لودر، بولدوزر، گريدر، بیل مکانیکی

ـل، استیشـن، َون، وانـت، کـامیون، اتومبیل
ُ
ت

ُ
، ماشـین، خـودرو، ا

 ؛باالای، مــدلاتومبیــل ســواری، اســپرت، کورســی، مســابقه ؛بــاری

  ▼اجزای اتومبیل ؛▼صفات خودرو ◄دیزل 

امـوا، قطـاربرقی، مونوريـل، ، ترن، متـرو، قطـار زيرزمینـی، ترقطار

ريــل، خــط  ؛لکوموتیــو، لوکوموتیــو ؛قطارشـهری، قطــار اکســپرس

ایستگاه  ؛ريیس ایستگاه، لکوموتیوران، سوزنبان ؛آهنآهن، راه

  ؛باگاژ، توشه ؛کوپه، واگن، واگن بار، بالک، فله ؛سوت قطار ؛قطار

 برقی ، پلهآسانسور

دار، سورتمه، ، اسکی، اسکیت، صندلی چرخسایروسایل نقلیه

 کش رو، یدکبرف

ــی ــودرو: آچارکش ــداری خ ــر و نگه ــاال تعمی ــرویس، ب ، اتوس

گذاشتن، باالنس چرخ، بادگیری، آهنگـری، میـزان فرمـان، بـاالنس 

 چرخ 

موتـور،  ؛، فرمـان، دنـده، پـدال گـازاجزای خودرو: لوازم یدکی

شمع، پالتین، دلکو، کویل، پیستون، سوپاپ، سیلندر، سرسیلندر، 

بدنـه، اتاقـک، سـپر، گلگیـر،  ؛لنگ، یاتاقـانراتور، کاربرات، میلکارُب 

سوخت، بنـزين، بـاک بنـزين، پمـپ بنـزين،  ؛صندوق عقب، کاپوت

چـراغ بـاال، چـراغ پـایین، راهنمـا، چـراغ [دنـده] عقـب،  ؛فیلتـر بنـزين

چـرخ، السـتیک، تیـوب، رينـگ، ترمـز، لنـت ترمـز، دیسـک  ؛چراغ ترمـز

آفتامات، آینۀبغل، آینـۀجلو،  ؛حه کالجکالج، صف ؛کنپاکترمز، برف

سـبک، اسـب (قسـمت جلـو تريلـر)، باربنـد، بـاالبر، 
َ
ابرویی، اسـتپ، ا

بخواب [صندلی]، استکانی، استوانک، اکسل، دیفرانسیل، اگزوز، 

ــک، اویل ــاردون، ماه ــوس، م ــوق، پول ــور، ب ــتی، انژکت ــپ، انگش پم

 شکن ملخک، یخ

 ؛کشقلیـه، یـدکچرخ، ن، هجـدهچرخـدارصفات خـودرو:  [صفت]

کورسـی، سـواری،  ؛شـش سـیلندر، چهـار سـیلندر ؛دواسـبه ؛یدکی

 گازسوز، دیزل، دیزلی، بنزينی  ؛مدل باال

⍃  ۶۲۴، راه ۲۷۳کننده ، حمل۲۶۷مسافرت زمینی  
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، کشتی، سفینه، جهاز، قایق، لـنج، قـایق بادبـانی، قـایق ناو [اسم]

 ؛۷۲۲او هواپیمابر، کشتی جنگی بادی، کشتی بخار، هاورکرافت، ن

ناوگــان  ؛قــایق نجــات، بادبــان، پــارو ؛زيردريــایی، ســکوی دريــایی

 ؛کشیـدک ؛کلک، بلـم، زورق، قـایق، دوبـه، کـانو، کایـاک ؛دريایی

، ۷۲۲نـاوی (نظـامی)  ؛۲۶۹نـاوبری، رهیـابی  ؛سکان، عرشۀ کشـتی

 تشاله  ؛۲۷۰دريانورد 

رورو، بادبـانی، پیمـا، نفـتکش، ، اقیانوسصفات کشتی [صفت]

 هزارتنی کش، چهلبخار، یدک



   
 

 

⍃  ۲۷۳کننده ، حمل۲۷۰، دريانورد (ناوی) ۲۶۹مسافرت دريایی ،

  ۷۲۲رزمنده 
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بال، گرد، چرخهلیکوپتر، بال ؛، جامبو، جت، ملخدارهواپیما [اسم]

شـرکت هواپیمـایی، هواپیمـایی، ایرتاکسـی،  ؛گالیـدر، بـالن، کایـت

پاراشـوت، چتـر  ؛، ملـخ۲۷۱شهپر، بالچـه، بـال  ؛۲۷۱مسافرت هوایی 

برج مراقبت، بانِد فرودگاه، ارابۀ فـرود،  ؛فرودگاه ؛نجات، تونل باد

 خدمات زمینی، رامپ، کیترينگ 

ــک ــتیک، بینموش ــت، بالس ــاره، راک ــروز، هدایتق ــونده، ای، ک ش

ــر  ــاتل، قم ــر، ش ــایی، می ــفینۀ فض ــایی، س ــتگاه فض ــاپیما، ایس فض

ــاهوار ــنوعی، م ــده، ۳۲۱ه مص ــقاب پرن ــگر، بش ــپوتنیک، کاوش ، اس

 یوفو 

 هوایی، فضایی ؛، موشکیهواپیمایی [صفت]

⍃  ۷۲۳، سالح ۷۲۲، رزمنده ۲۷۱هوانوردی  
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، تنــدی، چــابکی، چســتی، چــاالکی، ویــراژ، تــک، دو، ســرعت [اســم]

سـنج، کیلومترشـمار، سرعت ؛، شـدت۲۶۵آهنگ، حرکت  ؛▼شتاب

ور، سرعت صوت، مـاخ، سـرعت مـافوق سرعت ن ؛کیلومتر درساعت

ــوت ــه  ؛ص ــر،  ؛۶۸۰عجل ــرق، تی ــان، ب ــدباد، طوف ــاد، تن ــريع: ب ــز س چی

پــرش، جهــش  ؛تندنویســی، تنــدخوانی ؛تازیگلولــه، قرقــی، اســب

۳۱۲  

ــتاب ــوش ــاز، جل ــرعت، گ ــزایش س ــل،  ، اف ــش، دو، چهارنع زدن، جه

مسابقه، گراندپری، مسابقۀ اتومبیلرانی، میـدان مسـابقه،  ؛تاخت

 تبادر  ؛۱۳۵تعجیل  ،۶۸۰عجله  ؛ۀ مسابقهرانند

، تند، باشتاب، ُپرشتاب، چابک، باعجلـه، تیـز، چسـت، سريع [صفت]

السـیر، اکسپرس، سريع ؛۳۱۲چاالک، بدو، تازنده، شتابنده، جهنده 

سـرعِت بـرق، گونه، بهآسا، شهاببرق ؛تندرو، تیزرو، تیزپا[ی]، بادپا

ــتابان ؛مثــل قرقــی ــب  ◄زنــان تاخت چهارنعــل، ؛سراســیمه، ش اس

االنتقال، هوشـیار، سـريع ؛پرتـابی ؛باالدنـده ؛(صفات اسـب) ۲۷۳

ســـرزنده،  ؛گازتختـــه ؛تر، تنـــدتراســـرع، ســـريع ؛۸۳۹طبـــع ظريف

  ۱۷۴ فعال

تـاختن،  ؛سـرعت رفـتن، تنـد رفـتن، رانـدن، بهرفـتن سـريع [فعل]

مثل گلولـه رفـتن،  ؛دویدن، تند قدم زدن ؛تازيدن، سرعت داشتن

جهیـدن، جسـتن،  ؛گرِد پـاِی) کسـی(چیزی) نرسـیدنپای (بـهباد بـه

 ۳۱۲پريدن 

ــتاب ــزایش دادن ، گــازدادن ش ــرعت را اف ــدا  ؛دادن، س ــتاب پی ش

 برداشتن  کردن، دور

 ، سبقت گرفتن، تندتر رفتن جلوزدن

ــرعتبه [قیــد] ــک، ، بهس ــدوتیز، چاب ــی، باعجلــه، تن ــز، برق تنــدی، تی

، فوری، باشتاب،به
ً
 گسیخته بدوبدو، عنان طور سريع، سريعا

⍃  ۶۸۰، عجله ۱۱۶، لحظه ۳۶افزایش  
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نــدی، آرامــی، مالیمــت، وقــار، متانــت، حرکــت آهســتگی [اســم]
ُ

، ک

، توقـف ۱۳۶، تـأخیر ۱۴۱تناوب  ؛۱۴۵مکث، درنگ  ؛تدريجی (خزنده)

ــلی، بی ؛۱۴۵
ُ

لــودگی خواب ،۶۷۹حــالی تعلــل، ش پشــت، الک ؛۶۷۹آ

 حلزون، خزنده

ند، مثـل حلـزونهستهآ [صفت]
ُ

ـل، یکپـا ؛، ک
َ

بطئـی، تـدريجی،  ؛ش

پــایین، آرام، مالیــم، باوقــار،  ؛۱۴۱، خزنــده، متنــاوب، ادواری ۱۳۶دیــر 

 متین

رفـتن،  ، کند رفتن، خرامیدن، خزيدن، پیـادهرفتن آهسته [فعـل]

 ؛شــناور بــودن ؛آهســته آمــدن، چکــه کــردن، چکیــدن ؛زدن قــدم

  ۱۴۱متناوب بودن 

ند
ُ

تعویق به ؛ت کاستن، سست کردن، ترمز کردن، ازسرعکردن ک

 ۱۳۶انداختن 

آهســــــته، ، آهســـــته، یــــــواش، آهستهآهســــــتگیبه [قیـــــد]

 پله وجب، پلهبهگام، وجببهگام ؛عجلهیواش، بدونیواش

 
ً
درحال نقصان،  ؛اندککم، اندکمرور، کم، به۲۷تدريج ، بهتدريجا

  ۱۴۲گاهی، بعضی اوقات، هرازگاه  ؛۳۷کمتروکمتر 

⍃  ۶۷۹، عدم فعالیت ۵۹۸، اکراه ۱۳۶تأخیر  
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حرکت در آوردن، ضــربه زدن، باضــربه ، باضــربه بــهکــوبش [اســم]

 ◄پرتـاب  ؛کاریمشـته ؛آبشار [والیبال] ؛حرکت در آوردنراندن، به
  ۲۸۷رانش 

  ۶۱۲، انگیزه تکانه

دســتی، ، ُهــل، تنــه، لگــد، اردنگــی، اردنــگ، ســیلی، پشتضــربه

 گی، پاسار گرمشت، کف

  ۳۳۳اصطکاک  ؛هم خوردن، تصادف، تالقی، اصابت، بهبرخورد

 ۷۲۳، تبر ۷۲۳گرز  ؛، قندشکن، پتک، تخماقچکش

  ۲۲۰، وج، سطح شیبدار، شیب گوه

ـــــفت] ـــــدهپرت [ص ـــــده، ُهلکنن ـــــده، کوبن ـــــده، ، وادارکنن دهن

 ۶۱۲محّرک  ،۶۱۲انگیزنده  ؛دهندهسوق

راه انداختن، تنـه ردن، بهحرکت در آو، باضربه بهکردن پرت [فعل]

ــان دادن، زدن ــتن  ؛زدن، تک ــوق دادن،  وادار ،۶۱۲انگیخ ــردن، س ک

دادن، چپانـدن،  حرکت واداشـتن، ازعقـب زورراندن، هل دادن، بـه

ضـربه  ؛پرتـاب کـردن، انـداختن، پرانـدن ؛آوردن، پـیش بـردن فشار

  ▼زدن



 

ــورد ــردن برخ ــردن، ک ــابت ک ــردن، اص ــی ک ــردن، تالق ــادف ک ، تص

 وردن، خوردن هم خبه

 ، کوبیدن، کوفتنزدن ضربه

 ، اردنگی زدن، اردنگ زدن، تکل کردنزدن لگد

مــورد  ؛، زده شــدن، پــرت شــدن، اردنــگ خــوردنضــربه خــوردن

 اصابت قرار گرفتن، خوردن

⍃  ۲۸۷رانش  
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محل نخســت، نشــینی، برگشــتن بــه، عقبنشــینیپس [اســم]

ـــت، ارتجـــاع، کش۱۴۸رجعـــت  ـــش، برگش ـــانی، کش  ؛۳۲۸پذیری س

پــژواک، اکــو، انعکــاس  ؛زنــی، لگــد، جفتــک، قیچــی [فوتبــال]پس

، تقـاص، ۹۶۲العمل، بازتاب، تبعـات، پـاداش واکنش، عکس ؛۴۱۷

کننده، فنـــر، زننـــده، چیـــز برگشـــتچیـــز پس ؛۹۶۳کیفـــر، مجـــازات 

روی پـس ◄سوی عقـب حرکت به ؛پاندول، بومرانگ، تاب، ترکش

 ندن، دیپورت ارجاع، بازگردا ؛۲۸۶

 ، منعکس، پشِت پازننده، برگشتی، مرجوعیبرگردان [صفت] 

، خودرا پس کشـیدن، خـودرا جمـع ۲۸۶، برگشتن زدن پس [فعل]

حال نخسـتین جای خـود بـاز گشـتن، بـهکردن، عقـب نشسـتن، بـه

ــردن  ــت ک ــتن، رجع ــگ] ؛۱۴۸برگش ــد زدن [تفن ــداختن،  ؛لگ ــد ان لگ

  ۱۸۲تقابل داشتن  ؛جفتک انداختن، انداختن

العمـل نشـان دادن، برگردانـدن، ، عکسواکنش نشان دادن

  ۷۱۴تالفی کردن  ؛برگشتن، تاب خوردن

⍃  (رجوع به حالت اولیه) ۲۸۶روی ، پس۱۴۸رجعت  
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، طرف، َسـمت، سـو، رونـد، راسـتا، جهـِت بـردار، َطـَرف، جهت [اسـم]

د مقصـ ،۶۱۷پی، نشانه، هدف  ،۶۲۴جانب، میل، مسیر، شعاع، راه 

انحــراف  ◄گیری، تغییــر مســیر یــا جهــت ســمت ؛کعبــۀ آمــال ؛۲۹۵

۲۸۲ 

نمـــا: شـــمال، شـــرق، جهـــات قطب ؛۲۹۱، مغنـــاطیس نمـــاقطب

جنوب، غرب، خاور، باختر، مشـرق، مغـرب، شـمال (شـرقی، غربـی)، 

  ۹۹۰قبله، کعبه، مکه، مکان مقدس  ؛جنوِب (شرقی، غربی)

ــفت]  ؛ارای هــدفگرفته، مایــل، متمایــل، د، نشــانهدارجهــت [ص

طرفـــــه، دوطرفـــــه، یک ؛شـــــمالی، جنـــــوبی، غربـــــی، شـــــرقی

 ۶۱۷قصدکرده  ؛الجهتمختلف

طرف سـویی مایـل شـدن، بـه، ، رو کـردن، بهگـرفتن جهت [فعل]

ــپار  ــدن، رهس ــدن، پویی ــادن، ران ــی افت ــیر خاص ــتن، درمس ــزی رف چی

را برگردانــدن، ســرخررا کــج را عــوض کــردن، راهجهــت ؛۲۹۶شــدن 

نشـان  ؛راه را پرسـیدن، آدرس پرسـیدن ؛۲۸۲کردن، منحـرف شـدن 

 را نشان دادن، راندن، اشاره کردن، نمودن، راه را نمودن دادن، راه

طرف چیـزی نشـانه گـرفتن، رو ، هـدف گـرفتن، بـهگرفتن نشانه

رهیـابی  ،۶۸۹هـدایت کـردن  ؛۲۹۱جهت دادن، جذب کردن  ؛کردن

 ۶۱۷هدف داشتن  ؛۲۶۹کردن 

 ستاِی، درجهِت، به سوِی، دررا، بهطرفبه [قید]

⍃  ۶۸۹، مدیريت ۱۸۷، استقرار ۱۸۶موقعیت  
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شدن ازمسیر اصلی، جدایی، زيگـزاگ، انحـراف  ، دورانحراف [اسـم]

، گــردش، دور ۹۷۸راهی، انشــعاب دوراهــی، ســه ؛چپ (راســت)بــه

انحـراف فکـری، گمراهـی،  ؛▼هـدفیفقداِن جهـت، بی ؛۶۲۶تمام 

 ؛۴۸۹، فــرد مخــالف ۹۸۰تقــوایی ، بی۹۷۷، بــدعت بیراهــه، ضــاللت

 ؛۹۸۰کننـدۀ ذهـن، کفرآمیـز منحرف ؛۹۵۱رابطۀ جنسـی نامشـروع 

 مسیر انحرافی، بیراهه، فقدان راه عبور  ؛۸۴آنرمال بودن 

گشــتگی، ، فقــداِن جهــت، ســرگردانی، پريشــانی، گمهــدفیبی

  ۶۰۳باد  حزِب  عضو ؛۶۰۳ثباتی بی ؛سردرگمی، آوارگی

ــرفم [صــفت] ــم، گمنح ــده، گ ــارج ، جداش ــج، خ ــردرگم، ک شــده، س

 ؛اتفــــاقی، غیرمســــتقیم ؛۶۰۳طلب هــــدف، فرصــــتبی ؛ازمــــدار

ـــه بی ـــز، بی۴۵۶توج ـــی  ؛تمرک ـــال، غیرطبیع ـــه۸۴آنرم هنجار، ، ناب

ــــراه، بدعت ــــذار گم ــــوا ، بی۹۷۷گ ــــلی،  ؛۹۸۰تق ــــی، غیراص انحراف

 ۶۱، پريشان ۱۸۸سرگردان، آواره  ؛۹۷۸ای انشعابی، فرقه

را کج کردن، چرخیـدن، در شدن، راه، از راه بهشدن منحرف ل][فع

ــتن، راه ــدنبرگش ــم ش ــردن، گ ــم ک ــردن  ؛را گ ــدعت ک ــراه ۹۷۷ب ، گم

ــدن، به ــردن ش ــا ک ــتن، خط ــه رف ــودن ۴۹۵بیراه ــار ب ، ۹۳۶، گناهک

  ۹۸۰تقوا بودن بی

جـدایی  ؛، ازمسیر دور کـردن، آدرس اشـتباه دادنمنحرف کردن

کشــیدن (کشــاندن، انــداختن)، گمــراه بیراهــه به ؛۹۷۸انــداختن 

  ۹۵۱کردن، فاسد کردن 

⍃  ۶۲۶، دور تمام ۲۹۴، واگرایی ۲۲۰تورب  

 

 پیشتازی 283

اولویت، تقـدم [در ترتیـب]  ؛، جلو بودن ازدیگرانپیشتازی [اسـم]

رهبری، شـفعه، پیشـاهنگی،  ؛، حق تقدم۱۱۹تقدم [در زمان]  ،۶۴

 سبقت  ؛۶۹۰رهبرسردمدار، پرچمدار،  ؛سردمداری، پرچمداری

 ۱۱۹ماقبل    ؛علمدار ،۶۴ ، پیشتاز، مقدمپیشاهنگ [صفت]

، جلــوتر رفــتن، پیشــتر بــودن، جلــوی صــف پیشــتاز بــودن [فعـل]

قبـل ازکسـی یـا چیـزی قـرار  ،۶۴بـودن، اول رسـیدن، مقـدم بـودن 

، پیشـی جســتن، ۱۱۹گـرفتن، زودتـر آمـدن، مقــدم بـودن [در زمـان] 

  ۱۳۵زود بودن پیشی (سبقت) گرفتن، زود آمدن، 

⍃  [در ترتیب] ۲۳۷، جلو ۱۱۹، تقدم [در زمان] ۶۶، سرآغاز ۶۴تقدم  
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ــم] ــروی [اس ــهپی ــان] ، دنبال ــأخر [زم ــه، ت ــب [در ۱۲۰روی، ادام ، تعاق

اتبــاع، تبعیــت، اقتــدا، ادامــه  ؛تعقیــب، تأســی ،۶۵ترتیــب]، تــوالی 

بـاس، اقت ؛۷۵۸، رضایت، تأیید ۷۳۹شنوی، اطاعت دادن راه، حرف

 ۲۰تقلید 

ــرو [صــفت] ــدی پی ــأخر ۶۵، بع ــین، مت ــده، پس ــر، آین ــد، دیگ  ؛۱۲۰، بع

 ؛رو، مريد، تابع، مقلـد، مقتـدی، طرفـدار، هواخـواه، هـواداردنباله

ــه  ــربار جامع ــربار، س ــت، س ــل، پارازي ــی، انگ ــر، طفیل ــخص  ◄قم ش

  ۷۳۹مطیع  ؛۶۷ملتزمین، پیروان  ؛اقماری ؛۶۳۹اهمیت بی

دنبال آمدن یب کردن، ازپشت آمدن، به، تعقکردندنبال [فعل]

، دنبــال کــردن، پیــروی کــردن، ۶۵، ازپــی آمــدن [ترتیــب] ۱۲۰[زمــان] 

ادامــه  ؛تبعیــت کــردن، اقتــدا کــردن، تأســی جســتن، تأســی کــردن

 دادن 

 ، ازپشِت، بهازعقب [قید]
ً
  ۱۲۰دنباِل، متعاقبا

 تبِع، بالتبع دنباِل، به، بهپیروی ازبه

⍃  ۲۳۸، عقب ۱۲۰، تأخر۶۷، پیامد ۶۵تعاقب  
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پیمــایی، راه ؛۲۷۷، ســرعت ۲۶۵، جلــوروی، حرکــت پیشــروی [اســم]

جهـش، پـرش  ؛۶۵۴پیشرفت، ترقـی، توسـعه، بهبـود  ؛مارش، رژه

ــان  ؛۳۱۲ ــوج ۳۵۰جري ــیل۳۵۰، م ــیش ؛، س ــزایش  ؛پ ــد، اف ، ۳۶تزای

  ۷۱۲تجاوز، حمله  ؛تقدم

 ؛۶۵۴درحـال بهبـود  پویا، ؛۳۱۲، جلورونده، جهنده پیشرو [صفت]

  ۶۵۴گذار، مدرن، متجدد، رفرمیست مترقی، مبدع، بدعت

 ؛۲۶۵، حرکت کردن ۳۱۲، جلو رفتن، پريدن پیشروی کردن [فعل]

یــورش بــردن  ؛توســعه یــافتن ،۶۵۴پیشــرفت کــردن، بهتــر شــدن 

  ۲۹۷تجاوز کردن، تعدی کردن  ؛۷۱۲، حمله کردن ۷۱۲

ــردن ــو ب ــتاب دادن جل ــردن، ۲۷۷، ش ــاال ب ــعه ، ب ــا دادن، توس ارتق

 ۶۵۴دادن، بهتر کردن 

 پیش، بهجلوبه [قید]

⍃  ۶۵۴، بهبود ۲۶۵حرکت  
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ــــم] ــــرفت [اس ــــهپس ــــروی، حرکــــت ب ــــام بــــه، پس پس، عقب، گ

ــینی، پسعقب ــینی نش ــقوط  ؛۲۸۰نش ــول، زوال ۳۰۹س  ؛۶۵۵، اف

 ارتجاع 

، گردعقـب ؛منزل، مراجعـت، ایـاب، برگشت، بازگشت بـهبازگشت

 ؛۶۰۳تجدید نظر، بازنگری، تغییر عقیده  ،۶۲۶کامل، دور تمام  دور

عطـف، بحـران  دنـدۀ عقـب، نقطـۀ ؛عود، عـودت، واکـنش ؛ارتجاع

 ارجاع  ؛انصراف ؛جزر ؛۱۳۷

مــل، وحشـــی، شــخص خـــام رونــدهپس [صــفت]
ُ
 ۶۹۹، مرتجـــع، ا

ــاده، عقبعقب ــده ؛مانــدهافت ــاود، عایــد، بازگردن مرجــوعی،  ؛مع

  ۲۸۰برگردان 

نشــینی کــردن، بیــرون ، عقــب رفــتن، عقبپــس رفــتن فعــل][

  ۶۵۵فرسوده شدن، زوال یافتن  ؛کشیدن

، بازگشتن، دور زدن، بازگشت کـردن، بازگردیـدن، تغییـر برگشتن

 بازگرداندن  ؛۲۸۰زدن پس ؛۶۰۳عقیده دادن 

⍃ دورشـدن ۲۸۰نشـینی ، پس۱۴۸حالت اولیه) رجعت (رجوع به ،

۲۹۰  
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جلو راندن، پرتاب، پرتـاب موشـک، ، بانیروی مستمر بهرانش [اسم]

 ؛۲۷۴موتور، موتور بخـار، اجـزای خـودرو  ؛قابلیت نفوذ ؛ُهل، فشار

جلو رانــدن، شــلیک گلولــه، تیرانــدازی، آتــش، بــانیروی انفجــاری بــه

پیشـروی  ◄جلو [حرکـت بـه ؛۷۲۳بـاری ، آتش۲۷۹شلیک، کـوبش 

۲۸۵ [ 

ــروی ــده نی ــرورانن ــه، نی ــروی محرک ــار، ، نی ــل، انفج ــار، ُه ، زور، فش

بخار، باروت، بـاد، سـوخت  ؛موتور، جت، پارو،بادبان ؛احتراق داخلی

  ۷۲۳، اسلحه ۷۲۳کمان، تفنگ  ؛۷۲۳، مواد منفجره ۳۸۵

 ؛۷۲۳، تـــوپ، راکـــت، اژدر، گلولـــه، مهمـــات ۲۷۶، موشـــک پرتابـــه

 ◄ ۱۹۸دســـــتگاه ایجـــــاد فشـــــار، کمپرســـــور  ؛فالخـــــن، ســـــنگ

 ۱۹۸کننده منقبض

 انداز، کمانگیر، آرش، تفنگدار، سرباز، سنگازتیراند

ــفت] ــی [ص ــکی، رانش ــره، موش ــاری، منفج ــاری، انفج ــابی، فش ، پرت

 ۲۷۹کننده پرت ؛سوختی

، ۲۷۹بردن، حرکت دادن، ُهل دادن، پرت کـردن  ، جلوراندن [فعل]

 ۲۷۹ پرتاب کردن، افکندن، انداختن، لگد زدن

لیک کـردن، آتـش زدن، شـ ، نیـزه انـداختن، تیـرتیراندازی کـردن

  ۷۱۲، سنگ انداختن ۷۱۲کردن، تیر انداختن 

⍃  ۷۲۳، سالح ۷۱۲، حمله ۲۷۹کوبش  
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چیـــز  ؛۲۹۱جلـــب، جاذبـــه  ؛، کشـــیدن، جـــذب، القـــاکشـــش [اســـم]

ــدک ــر، ی ــب تريل ــو، اس ــنده، لکوموتی ــیل کش ــور دیفرانس کش، موت

شده: قطار، تريلـر، چیز کشیده ؛۲۹۱جلو، اسب درشکه، مغناطیس 

 ] ۳۲۸پذیری، فنر کشش[≠ ؛، یدک، درشکه، سورتمهکفی

 ، القایی۲۹۱، جاذب کششی [صفت]

دنبال خود کشیدن، کشاندن، یـدک کشـیدن، ، بهکشیدن [فعل]

ســوی خــود کشــاندن، جلــب کــردن، جــذب به ؛بــردن، همــراه بــردن

  ۳۰۴استخراج کردن، درآوردن  ؛۲۶۹پارو زدن  ؛۲۹۱کردن 

⍃  ۲۹۱جاذبه  
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ــم] ــرب [اس ــهتق ــدن ب ــک ش ــه، نزدی ــت ب ــل، حرک طرف دیگری، تمای

دسترســی، وصــول، حصــول،  ؛، تمــاس، میــل۲۰۰چیــزی، نزدیکــی 

موضوع، رویکـرد، رهیافـت، برخـورد، فـتح بـاب، نزدیکی به ؛وصال

تقريـب، تخمـین  ؛۲۹۵، ورود ۲۹۳همگرایـی  ؛درجريان قرار گرفتن

۴۸۰ 

ممـاس، مجانـب، نزدیـک ، آینـده، معلـق، شوندهنزدیک [صفت]

  ۴۸۰تقريبی، تخمینی  ؛۲۹۳، متقارب ۲۰۰

الحصـــول، ، ممکن۴۶۹، در دســـترس، ممکـــن دسترســـیقابل

 آمدنی دستالوصول، بهممکن

 ؛آمـدن، تمـاس گـرفتن، ممـاس شـدن ، جلوشدن نزدیک [فعل]

نزدیــک  ؛۴۶۹ممکــن بــودن  ؛، درجريــان بــودن۲۰۰نزدیــک بــودن 

 همسایه شدن  ؛۲۰۰آوردن 

⍃ ۲۹۵، ورود ۲۹۳، همگرایی ۲۰۲، مجاورت ۲۰۰، نزدیکی ۹ط رب  

 

 # ۲۹۰دور شدن  290

نشـینی، پسـروی، نشینی، جزر، عقب، دوری، پسشدن دور [اسم]

مهـاجرت، کـوچ  ؛، تحاشـی۷۵۳گیری، اسـتعفا کناره ؛۲۸۶پسرفت 

حرکـت  ؛۱۸۸کشی، نقل مکان ، اسباب۲۹۶، خروج ۳۰۰تخلیه  ؛۲۶۷

  ۸۸۳گیری انزوا، گوشه ؛۶۲۰جتناب ا ؛۲۹۸بیرون، صدور به

، ۲۹۶، عـازم ۷۵۳، مسـتعفی ۲۸۶رونـده ، پسدورشونده [صفت]

  ۲۹۸صادره 

، دورشـدن، کنـار کشـیدن، عقـب کشـیدن، گرفتن فاصله [فعل]

، فاصـله ایجـاد کـردن، ۲۸۶عقـب رفـتن، پـس رفـتن  ؛پس کشیدن

منحـرف شـدن  ؛۷۵۳گیری کـردن، اسـتعفا دادن کناره ؛رفتن کنار

ــردن  ،۲۸۲ ــاب ک ــدن  ؛۶۲۰اجتن ــاهر ش ــدن، ظ ــادر ش ــالی  ؛۲۹۸ص خ

  ۲۹۶رهسپار شدن  ؛۱۹۰کردن 

⍃  ۲۹۶، خروج ۲۸۶روی ، پس۲۶۵حرکت  
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، ▼مغنـاطیس ؛۲۸۸کشـش  ؛، جلب، ربایش، کشـندجاذبه [اسم]

شـارم، کرشـمه، جـذابیت، کاريزمـا، اغـوا،  ؛۳۲۲قوۀ جاذبه، گرانش 

محـرک، انگیـزه  ؛۶۱۲، انگیـزش ترغیب ؛۸۴۱زيبایی  ،۸۸۷محبوبیت 

 ۲۹۹دعوت، استقبال، پذیرش  ؛نیروی سانتريفوژ ؛۶۱۲موجب  ،۶۱۲

ــاطیس ــولنوید، آهنمغن ــت ، آهنربــا، س ــی، ماگن ــای الکتريک رب

میـــدان مغناطیســـی، شـــار مغناطیســـی، القـــا (القـــای  ؛(مگنـــت)

 کهربا، الکتريستۀ ساکن  ؛آرمیچر ؛الکترومغناطیسی)

 ؛مغناطیسـی ؛۲۸۸رباینده، کششـی کننده، ، جذبجاذب [صفت]

گیـرا، باحالـت، بـامزه،  ،۸۴۱کننده، جالـِب توجـه، جـذاب جالب، جلب

 ،۸۸۷داشــتنی دوست ،۸۲۱مهــیج  ،۸۲۱برانگیزنــده  ،۶۱۲انگیزنــده 

 باتالقی  ؛جاذب نور، مستنیر ؛۸۴۱زيبا 

سـوی خـود کشـاندن (کشـیدن)، کشـیدن ، بهجذب کردن [فعل]

ــردن۲۸۸ ــب ک ــذابیت دا ؛، جل ــودن ج ــتن، دل رب ــذوب  ؛۸۸۷ش مج

چیزخــور  ؛۶۱۲انگیخــتن  ،۶۱۲کــردن، وسوســه کــردن  ســاختن، اغــوا

ــب دادن  ــتن، فري ــه گذاش ــردن، تل ــم ک ــردن، طلس ــه ،۵۴۲ک دام ب

  ۲۹۹دعوت کردن، پذیرا شدن  ؛۵۴۲انداختن 

⍃  ۸۹۰، عزيز ۶۱۲، انگیختن ۲۸۸، کشش ۳۱، جبران ۹ربط  

 

 دافعه 292

طـرد،  ؛ایجاد تنفر ؛نیروی سانتريفوژ ، نیروی دافعه،دافعه [اسم]

  ۲۸۰نشینی پس ؛۸۴۲زشتی  ؛۶۰۷، رّد ۳۰۰دفع 

دورکننـــده، بازدارنـــده،  ؛، نچســـب، نـــاگوار، وخـــیمدافـــع [صـــفت]

  ۸۴۲انگیز، زشت نفرت ؛برندهازبین

 ؛کـــردن، پـــس زدن کـــردن، دور ، رانـــدن، ردکـــردن دفـــع [فعـــل]

ردن، خــارج بیــرون کــ ؛کــردن، دوانیــدن، دوانــدن دادن، هــی رم

 ؛۳۰۰طـرد کـردن  ؛۸۶۱نداشـتن  میل ؛۳۰۰کردن، بیرون فرستادن 

 وحشت انگیختن ؛۳۰۰باال آوردن [دفع بدنی] 

⍃  ۲۹۸، صدور ۳۰۰طرد و دفع  
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ــارب [اســم] ــهتق ــی، ب ــدن، همگرای ــک ش ــس  ؛هم نزدی ــاس، لم تم

تالقـی، تصـادف،  ؛۸۸۲دیدوبازدیـد  ،۸۸۲، مالقات، معاشرت ۳۷۸

، ۲۸۹، تقــــرب ۲۰۰نزدیکــــی  ؛۴۵یگــــانگی، اتحــــاد  ؛۲۷۹برخــــورد 

پرسـپکتیو،  ؛۲۳۲حرکـت گـازانبری، محاصـره، احاطـه  ؛۲۰۲مجاورت 

  ۰۷۶محل تقارب، کانون  ؛۴۳۸زاویۀ دید 

 ؛شــکلماننــد، هرم، همگــرا، تانژانــت، تانژانتمتقــارب [صــفت]

 ۰۷۶ کانونی ؛۲۸۹شونده مماس، مجانب، نزدیک

 ؛را قطع کـردنراه کسی ؛۷۶ز شدن ، متمرکشدن متقارب [فعـل]

، احاطـه ۲۹۵رسـیدن  ؛۲۰۶تمرکز کردن، باريک شدن، باريک بودن 

 ۲۷۹برخورد کردن  ؛۲۳۲کردن 

⍃  ۲۸۹، نزدیک شدن ۷۶، کانون ۴۵پیوستگی  
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 ؛، اخـتالف۲۸۲شدن، انشـعاب، انحـراف  ، ازهم دورواگرایی [اسم]

 ؛۷۵شــکافت، تفــرق ، پراکنــدگی، انفجــار، ۴۱۷پخــش، تشعشــع 

 ۰۴۶جداسازی ≠  ؛۴۱۷اشعه، شعاع نورانی  ؛دوراهی، شاخه

ــعب [صــفت] ــده، منش ــعابی، پراکن ــونده، انش ــرا، جــدا، جداش ، واگ

  ۴۶، شکسته ۷۵شونده، منفجر، متفرق پراکنده

شـاخه شـدن، پخـش شـدن، شاخه ، جـداشـدن منشـعب [فعل]

، ۷۵متفـرق شــدن  ؛شـدن، واگرویـدن، ازهــم دور شـدن، پراکنــدن



   
 

 

ضــعیف  ؛۴۱۷منتشــر شــدن، تشعشــع کــردن  ؛۲۸۲منحــرف شــدن 

 شدن 

⍃  ۲۸۲، انحراف ۹۲، یک دوم ۷۵، پراکندگی ۴۶گسیختگی  
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دخــول  ؛فرمایی، نـزوِل اجــالل، ظهــور، آمـدن، تشــريفورود [اسـم]

نیــل، رســیدن،  ،۶۹وصــال، حصــول، اختتــام  ؛، فــرود، مالقــات۲۹۷

تقـرب  ؛شريف، َمقـَدم، قـدومت ؛۷۲۷، موفقیت ۷۲۵انجام، اتمام 

  ۲۹۹پذیرش  ◄استقبال، ≠  ؛۲۹۸صدور  ،۶۸، حلول، آغاز ۲۸۹

بنـدر، پناهگـاه  ؛۶۱۷هدف  ؛۱۹۲، خانه [معنوی] ۱۹۲، منزل مقصد

ــه  ،۶۶۲ ــاه، پایان ــال، فرودگ ــکله، ترمین ــف ۲۷۲اس ــل توق  ؛۱۴۵، مح

مقصـود، قبلـه، کعبـه،  ؛وو (قـرار)، مشـهدمحل مالقات، محل راند

  ۹۹۰ دسمکان مق

، تشـريف ۲۹۷، داخـل شـدن ۱۲۴شدن، آمدن  ، واردرسیدن [فعـل]

لنگـر انـداختن، ازگـرِد  ؛ساعت زدن، بیتوتـه کـردن ؛برآمدن ؛آوردن

  ۱۴۵ایستادن (توقف کردن)  ؛راه رسیدن

آمدن، پیاده شدن، پهلو گرفتن، ساحل  ، فرودساحل رسیدنبه

شــدن ، متوقـف ۱۴۵، ایسـتادن (توقــف کـردن) ▲گـرفتن، رسـیدن

ــردن ۲۶۶ ــف ک ــا ؛ ۷۲، توق ــرفتن، ج ــرار گ ــداختن،  ق ــر ان ــرفتن، لنگ گ

  ۱۸۷مستقر شدن 

ــات ــهکردنمالق ــتن، ب ــیدن، به، پیوس ــیدن، هم رس ــدیگر رس یک

 همــدیگر را دیــدن ،۸۸۲تمــاس گــرفتن، اجتمــاعی بــودن 
ً
 ؛مجــددا

ــان ــردن، مهم ــتقبال ک ــذیرفتن، اس ــودن پ ــدن  ،۸۸۲نواز ب ــذیرا ش پ

گرِد هم آمـدن، جمـع شـدن  ؛۲۷۹کردن  تالقی کردن، برخورد ؛۲۹۹

 جلسه (کنفرانس) داشتن  ؛۷۴

ـــــه] ـــــبه جمل ـــــالم [ش ـــــهس ـــــیدن ب ـــــالم خیر، علیک، درود، رس الس

 خوشامد ؛السالم)(علیکم

⍃  دخول ۲۸۹، نزدیک شدن ۱۸۹، حضور ۱۲۳، همزمانی ۶۹پایان ،

۲۹۷  
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هجرت، مهاجرت،  ؛▼، ترک، عزيمت، رحل، خداحافظیخروج [اسم]

مکــان  کشــی، نقــلاسباب ؛۶۶۷، راه افتــادن، پــرواز، فــرار ۲۶۷وچ کــ

اخـراج،  ؛۲۹۸راه خروج، مخرج، مصب رود، راه خروجی، خروجی  ؛۱۸۸

 نشینیعقب ؛۳۰۰تخلیه  ؛۱۹۰غیاب  ؛۲۹۸صدور 

ــداحافظی ــدرودخ ــه، ب ــایعت، بدرق ــت، مش ــع، رحل  ؛، وداع، تودی

 روضه  ؛کنندهمشایع، بدرقه ؛اخراج

ـــه] ـــبه جمل ـــداح [ش ـــدرود، یـــاهو، افظخ ـــدار، ب ـــوداع، خدانگه ، ال

 خیرسالمت، سفربهبه

شـده، خروجـی، غایـب اخراجـی، خارج ؛، مسافر، مهـاجرعازم [صفت]

۱۹۰ 

، ترک کردن، خارج شدن، رفتن، عازم شدن، رهسپار شدن [فعـل]

بیـرون رفـتن،  ؛اسـتعفا دادن ؛راه افتـادن، راهـی (روانـه) شـدنبه

، حمــل کــردن ۲۶۷اری کــردن شــدن، ســو ســوار ؛تــرک منــزل کــردن

گـــردش کـــردن،  ؛۶۶۹آمـــادۀ ســـفر شـــدن، حاضـــر شـــدن  ؛۲۷۳

رحلـت کـردن، مــردن  ؛۶۲۱کـردن، صـرفنظر کـردن  رهـا ؛۲۶۷ گشـتن

۳۶۱  

ــردن ــا ک ــزل ره ــتن  ، درمن ــردن، اسباب ؛۶۶۷رف ــه ک ــی تخلی کش

 مهاجرت کردن ؛کردن

ــه ــع کردنبدرق ــس تودی ــردن، مجل ــایعت ک ــتن، مش ــدرود گف ، ب

 دن، روانه کردن، راه انداختن راهی کر ؛گرفتن

  ۲۹۸، تراوش کردن شدن خارج

⍃  ـــاز ـــاب ۶۸آغ ـــی ۱۹۰، غی ـــافرت زمین ـــدن ۲۶۷، مس ، ۲۹۰، دور ش

  ۶۶۷، فرار ۲۹۸صدور
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، نفــوذ، تــراوش، نشــر، ۲۹۵، حرکــت بــه درون، ورود دخــول [اســم]

 ◄تـراوش  ؛۴۳داخـل یکـدیگر شـدن، تـداخل، آمیختگـی  ؛اشباع 

نشـر، سـرایت، پراکنـدگی  ؛۳۰۰، تخلیـه ۳۰۰، دفع بدنی ۲۹۸قلیان 

ورودی،  ؛۲۶۳افتتـاح  ؛۱۸۹حضـور  ◄اشباع، فراگیری  ؛۷۵تفرق  ◄

ــــدخل، آســــتانه  ــــتالل، مزاحمــــت،  ؛۶۲۴، راه ۲۳۴راه ورودی، م اخ

، ۷۱۲، تـک نفـوذی ۷۱۲تهاجم، یورش، هجوم، تعدی، تجاوز، حمله 

ــخیر ــارت  ؛تس ــ ؛۷۹۱واردات، تج ــش، پ ــوز  ؛۲۹۹ذیرش مک ــیط، مج بل

ــازه)  ــوز (اج ــه ؛۷۵۶ورود، مج ــروکنش ب ــال، ف ــردن، ادخ درون فروب

سُمز، انتقـال  ؛۱۶۶جماع  ؛ ۳۰۳
ُ
تـو،  ؛۷۵۶اذن دخـول، اجـازه  ؛۲۷۲ا

 حلول  ؛۲۲۴درون 

ـــازه ـــتخدام جدیـــدواردت ـــتخدام، اس ـــدالورود، جدیداالس  ؛، جدی

 ؛۲۶۸ کننـدهمهـاجر، کوچ ؛]۸۸۲مهمـانی  ◄[بازدیدکننده، مهمان 

سـاِل اولـی، مبتـدی، نوآمـوز  ؛۵۹مهاجم، عوامـل نفـوذی، خـارجی 

ـــارز  ؛۵۳۸ ـــازه ؛۷۱۶شـــخص مب ـــخص تغییرت ـــه کیش، ش  ؛۱۴۷یافت

 ۶۹۵نورسیده، نورس، ناشی 

 ؛شـونده، وارده، وارد، داخـل، واردشـونده، داخلوارداتی [صـفت]

رفته، آمیخته متداخل، درهم ؛نفوذی ؛۷۱۲کنان حمله ؛۵۹متجاوز 

۴۳  

آمـدن، پـا گذاشـتن، پريـدن،  شـدن، تـو ، واردداخل شـدن [فعل]

افتتــاح کــردن، بــاز  ؛۲۶۷شــدن، ســواری کــردن  ســوار ؛۲۹۵رســیدن 

اسـم  ؛۳۱۳شـیرجه رفـتن  ؛۸۸۲زدن  بازدید کـردن، َسـر ؛۲۶۳کردن 

تســخیر کــردن، مســخر کــردن،  ؛۵۴۸نویســی کــردن نوشــتن، اسم

  ▼نفوذ کردن ؛۷۴۵تحت انقیاد درآوردن 

منتشـر  ؛، بـاد زدن۲۹۸، نشـت کـردن، تـراوش کـردن دنکر نفوذ

  ۱۸۹شدن در چیزی 



 

، حملـه کـردن ۱۷۶کار بردن کردن، زور به ، تجاوزشدن وارد زوربه

ــردن  ؛۷۱۲ ــدغن ک ــتن، ق ــازه نداش ــوراخ  ؛۷۵۷اج ــردن، س ــول ک دخ

  ؛۷۱۲هجوم آوردن، یورش بردن  ؛۳۰۳، فرو کردن ۲۶۳کردن 

 ،۶۳دن، مغشـوش کـردن ، مزاحم شدن، اختالل کرکردن تعدی

  ▲شدن وارد زور، به۷۸۸غارت کردن 

 میاِن داخِل، بهدروِن، به، بهتوی [قید]

⍃  ــــی بــــودن ــــمول ۵۹بیرون ، ۲۹۹، پــــذیرش ۲۹۵، ورود ۷۸، ش

  ۳۰۳فروکنش 
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 ؛تظاهر ؛▼، فوران، قلیان۲۹۶بیرون، خروج ، حرکت بهصدور [اسم]

 ؛۷۹۱صــادرات، تجــارت  ؛۲۶۷ســکان، تبعیــد، کـوچ مهـاجرت دادن، ا

  ۳۰۰تخلیه  ؛۳۰۲تخلیۀ روده 

ــان ــق، قلی ــح، تعري ــه، ترش ــت، چک ــراوش، نش ــاهر، ت ــوران، تظ ، ف

چکیـده،  ؛چکـه ؛، َسرريز، جوشش، جـوش و خـروش۳۰۲خونريزی 

ــکه ــان ؛۳۰۲ترشــحات  ؛اش ــیوع  ؛آتشفش تخلیــه  ؛۱۷۶تشــدید، ش

 ۳۰۰، دفع بدنی ۳۰۰

 رتزين، چشمۀ آبگرم ، چشمه، چاه آفواره

، درب خروجــی، راه بیــرون، راه خــروج، دلتــای رود، مصــب خروجــی

ــرج ــن  ؛رود، مخ ــۀ خروجــی، نــازل،  ؛اگــزوز ؛۲۳۸مقعــد، باَس دهان

، درز، روزنـه، رخنـه، شـکاف ۲۵۵سوراخ، حفـره  ؛۲۶۳دهان  ؛آب راه

 ۲۶۳راه ورودی ≠  ؛۲۰۱، فاصله ۲۰۱

 فجاری ان ؛آمده، نشتی، چکیده، برونصادره [صفت]

ــده ــده، آب، تراوشتراون ــحی کنن ــح، ترش ــحه، مترش  ؛۳۰۲زا، مترش

، ۲۶۳دار ســوراخ ؛آتشفشــان، آتشفشــانی ؛کننــده، جوشــانفوران

 ۲۶۳باز 

 ؛شـدن، بیــرون آمـدن، روی آب آمــدن ، صـادرشــدن ظـاهر [فعـل]

 آشکار شدن، سر برآوردن  ؛۴۴۵ظاهر شدن  ◄دیده شدن 

رريز شـدن، فـوران کــردن، بیرون جريـان یـافتن، سـ، بـهرفـتن َسـر

 اشک ريختن ؛غلیان کردن، جوشیدن، باال زدن

عـرق ريخـتن،  ؛کردن، چکیـدن کردن، چکه ، نشتکردن تراوش

، ۲۲۳آب پــس دادن، آب دادن، بیــرون کــردن  ؛۳۰۲ترشــح کــردن 

  ۲۹۷نفوذ کردن  ؛سوراخ بودن ؛۳۰۰بیرون فرستادن 

⍃  ۳۵۰ران ، نهر و با۳۰۲، مدفوع ۳۰۰، طرد و دفع ۲۹۶خروج  
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، ۳۰۱، جـذب، مکـش، حـل، هضـم، مصـرف، تغذیـه پذیرش [اسم]

قبول، اسـتقبال، پیشـواز،  ؛، [در درون خود پذیرفتن]۳۳۷انحالل 

فرقـه نویسـی، اسـم نوشـتن، بهآغوش باز، خوشـامد، دعـوت، نام

اجابــت، اســتجابت، موافقــت،  ؛۷۶۱پــذیرفتن، فراخــوان، خــواهش 

کـار  ،۵۹۷تقّبل، قبول زحمت، رغبت  ؛۷۵۸، تأیید ۴۸۸نظر موافق 

، ۹۲۷پنـــاه، اعطـــای پناهنـــدگی، امـــان، حمایـــت  ؛۵۹۷داوطلبانـــه 

آیــین  ؛۹۲۳پســند، اقبــال، خوشــامدگویی، تحســین  ؛۶۶۰حفاظــت 

 ؛۷۵۶اجــــازه  ؛۷۸شـــمول  ؛ريسپشــــن، پـــذیرش هتــــل ؛دخـــول

ـــانی،  ـــذب نیـــروی انس ـــتخدام، ج ـــاب  ◄کـــارگزينی، اس ، ۷۵۱انتص

 مکنده، ساکشن  دستگاه ؛۶۲۲اشتغال 

 ؛۵۲۶افشا  ؛اقارير، اعترافات ؛، اعتراف، اذعان، پذیرش، قبولاقرار

 انتقادپذیری  ؛اقرارنامه

 ،۶۶۹آمـاده  ؛کننده، جـاذب، پذیرنده، مکنـده، هضـمپذیرا [صفت]

ـــتعد  ـــل، قبول۱۸۰مس ـــق ، متقب ـــده، مواف ـــد ۴۸۸کنن ، ۹۲۳، مؤی

 ؛۷۵۸ ، موافــق (راضــی)۷۵۶دهنــده اجازه ؛۵۹۷راغــب  ؛معتــرف

، -قابــل ؛۲۸۹قابــل دسترســی  ؛۹۲۷آمیز حمایــت ؛۹۲۳ســتاینده 

مهارشــدنی، نــرم  ؛۱۴۳، قابــل تغییــر، متغیــر >قابــل شــمارش، ...<

  ۸۳، قابل انطباق ۲۴، سازگار ۷۰۱شدنی ، رام۳۲۷، منعطف ۳۲۷

، قبول کردن، پنـاه دادن، وارد کـردن، معرفـی شدن پذیرا [فعـل]

اجـازۀ دخـول (ورود) دادن،  ؛۴۸۸موافقت کردن، پذیرفتن  ؛کردن

خوشــامد  ؛بســتری کــردن، خوابانــدن، اتــاق دادن، پــذیرایی کــردن

نواز بــودن گفــتن، بــاآغوش بــاز ازکســی اســتقبال کــردن، مهمــان

روا کردن، برآورده کردن، اجابت کـردن، پـذیرفتن و روا کـردن  ؛۸۸۲

ــایت دادن  ــی، رض ــتۀ کس ــردن ۴۸۸خواس ــت ک ــوت  ؛۹۲۷، حمای دع

متعهـــد  ؛۶۲۲قبـــول کـــردن، مشـــغول کـــار شـــدن  همکاری رابـــه

اجــازه  ؛۵۹۷کاری شــدن، مســئولیت قبــول کــردن، راغــب بــودن بــه

زيـر بـار رفـتن، اقـرار  ؛۹۲۳پسـندیدن  ؛۷۵۸، تأیید کردن ۷۵۶دادن 

  ۵۲۶کردن 

ــذب ــردن ج ــورت دادن، ک ــدن، ق ــدن، بلعی ــردن، مکی ــم ک ، هض

س کشیدن  ؛۳۰۱، نوشیدن ۳۰۱خوردن 
َ

ف
َ

 ؛۳۵۲استنشاق کردن، ن

اسـتخدام کـردن  ؛درون خود حل کردن، حل کردن، مصـرف کـردن

  ۷۵۱گماشتن  ◄

⍃ ۲۹۷درون) دخول (حرکت به  
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ــــم] ــــع [اس ــــدور دف ــــرد ؛۲۹۸، ص ــــذف، ط ــــراج، ح ــــیل،  ؛▼اخ گس

، بیرون  ۲۸۷رانش ؛۴۱۷پرتوافشانی، تابش، نشر، انتشار، تشعشع 

  ▼یهتخل ؛۲۹۲دافعه  ؛۱۸۸انتقال  ؛۵۷گذاشتن 

تبعیـــد، نفـــی بلـــد،  ؛۵۷، اخـــراج، حـــذف، بیـــرون گذاشـــتن طـــرد

 ؛عــزل، اخــراج، انفصــال ؛۷۸۶خلــع یــد، مصــادره  ،۵۷محرومیــت 

 ؛۸۸۳انــزوا، گوشــه گیــری  ،۸۸۳مطـرود بــودن، اجتمــاعی نبــودن 

  ۷۵۲تصفیه، پاکسازی، گزينش، عزل 

الخون، ویالنپناهنده پناه، مهاجر، وسیالن، بی، تبعیدی، آواره، آ

نشــین، منــزوی، آدم گوشه ؛ی مــیهن کــرده، اخراجــی، معــزولجــال

 ؛۹۲۱احترامـی مـورد بی ،۸۸۳طردشـده، مطـرود، رانـده  ؛۸۸۳تنها 

 ]۱۸۸جاشده، منقول جابه ◄[صفت:  ؛۵۹خارجی  ،۵۷مستثنی 



   
 

 

رادیـاتور،  ؛کننـده، نشـرکنندهاندازنـده، بیرون، بیرونکنندهدفع

ــک ــاب، خن ــینک کن، هیتگرمات ــع  ◄س ــپرينکلر،  ؛۴۱۷تشعش اس

ـــواره، آبافشـــان، آبآب ـــویه، کننـــده، آبتخلیه ؛پـــاشپـــران، ف ش

، فـــرد جـــایگزين، ۷۸۶غاصـــب، متصـــرف  ؛۶۵۸مســـهل  ؛کـــشآب

 ۷۲۳کننده، اسلحۀ پرتابی پرتاب ؛۱۵۰جانشین 

، آزادسازی، راه باز کردن، تسهیل، راحـت کـردن، رخصـت، ترخیص

  ۷۵۶اجازه 

، ۲۹۸تظــاهر، فــوران، قلیــان ، ريــزش، پــاش، تــراوش، بــروز، تخلیــه

 ۲۹۶نشینی، خروج عقب ؛کشیزه ؛ظهور

ــدنی ــع ب ــۀ روده دف ــراوش، ادرار، تخلی ــوع،  ؛۳۰۲، ت ــتفراغ، ته اس

ــت دلدل ــالب، حال ــی، انق ــق)، ق ق (ُع
ُ
ــوبی، ا ــهآش خوردگی و همب

دهـان، تـف،  سکسکه، عطسه، سرفه، آب ؛آروغ، بادگلو ؛استفراغ

حجامــت، فصــد،  ؛۳۰۲رشــحات وتــف، اخــالط، تبــزاق، اخ[و]تــف، اف

جمـاع  ؛، اهدای خـون۳۰۲گشایی، خونريزی گیری، رگرگزنی، خون

ـــپرماتوزوئید)۱۶۶ ـــپرم (اس ـــذی، اس ـــی، م ـــتمنا، من ـــخوار،  ؛، اس نش

 تخلی  ؛برگرداندن

ــفت]  ــع [ص ــده، راننــده، بیرون، دفعداف ــده، اخراجکنن  ؛کننــدهکنن

کن، تابنده، تابان، پرتواف ؛مسهل ؛کننده، خروجیانفجاری، فوران

 قاطع ؛۳۰۲ترشحی  ؛۴۱۷درخشان، نشرکننده، روشن 

  ۶۵۱ناسالم  ؛، بدحال، دارای حالت تهوع، دريازدهآشوبدل

، دور کـردن، ازمیـان برداشـتن، دافعـه داشـتن کردن دفع [فعل]

ــردن  ◄ ــع ک ــردن  ؛۲۹۲دف ــع ک ــردن، تشعش ــیل ک ــعه گس  ؛۴۱۷اش

 مرخص کردن

اخــراج  ؛حــروم کــردنم ؛۸۸۳، رانــدن، منــزوی کــردن طــرد کــردن

ــارج) ــه (خ ــردن، ب ــق ک ــردن، معل ــزل ک ــردن، ع ــرون ک ــردن، بی حال ک

 ؛خـدمت کـردنتعلیق درآوردن، منفصـل خـدمت کـردن، آمـاده به

 بیرون انداختن، حذف کردن، برداشتن

ــــالی ــــردن خ ــــتن، ک ــــاقی نگذاش ــــردن، درآوردن، ب ــــه ک ، تخلی

 کشیدن، عاری ازچیـزی کـردن، جـارو کـردن، تهـی کـردن، بیـرون َسر

خــون  ؛ريخــتن، ســیفون کــردن ؛درکــردن، تیــر درکــردن ؛۳۰۲دادن

اسـتخراج کـردن، درآوردن  ؛۲۷۲منتقل کردن ؛گرفتن، خون ريختن

 اخ کردن  ؛تمام کردن ؛۳۰۴

ـــتادن ـــرون فرس ـــرونبی ـــتادن  ، بی ـــیدن، ۲۷۲دادن، فرس ، پاش

کـردن، تکانـدن، تکانیـدن، تکـان  افشاندن، فشاندن، ريختن، نثار

 ؛۴۱۷رتو افشاندن، افکندن، تشعشع کردن پ ؛دادن، منتشرکردن

کردن، تبخیـر  بخار دادن، متصاعد کردن، دود ؛دمیدن، دود دادن

 ؛۲۹۸کـردن، تـراوش کـردن  دادن، نشت ريختن، پس ؛۳۳۸کردن 

  ۳۰۲دادن [مدفوع]  بیرون ؛۲۹۸رفتن  بیرون جريان یافتن، َسربه

غ زدنآوردن باال
ُ
 ؛کـردن نشـخوار ؛، استفراغ کـردن، قـی کـردن، ا

ــردن ؛آروغ زدن ــاد درک ــردن ؛ب ــکه ک ــدا را  ؛سکس ــردن، ص ــرفه ک س

  ۳۰۲دادن [مدفوع]  بیرون ؛تف کردن ؛صاف کردن

⍃  استخراج ۳۰۲، مدفوع ۲۹۸، صدور۲۹۲، دافعه ۱۸۸نقل مکان ،

۳۰۴  
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، صــرِف غــذا، غـذاخوری، خــوردن، تنــاول، بلــع، اکــل، تغذیــه [اسـم]

ــار ــ ؛افط ــم، گ ــخوارهض ــل، نش ــذب، تحلی ــوش ؛وارش، ج ــرب، ن  ؛ش

 ◄دسـتگاه گـوارش  ؛۹۴۷چرانی، پرخـوری مصرف، دلگـی، شـکم
ــل ؛۱۹۴معــده  ــنگی  ؛تنق ــتها  ◄گرس ــیری  ؛۸۵۹اش ــازی بی ◄س نی

۸۶۳ 

ــزم ــن ب ــیافت، جش ــانی  ،۸۳۷، ض ــانی، مهم ــذیرایی،  ،۸۸۲میهم پ

سـورون، سور، ولیمه، سورچرانی، اطعـام، افطـاری، عروسـی، ختنه

 ؛رومیـزی ؛خوانچـه ؛خوان، سفره، بساط، میـز، خـوان انعـام ؛پارتی

 ۱۹۴بشقاب  ◄سفره اسباب

، رژيم الغـری، پرهیـز، گیـاهخواری، خـامخواری، خـام غذاییرژيم

ـــاهخواری ـــی،  ؛گی ـــذای رژيم ـــدم، غ ـــبوس گن ـــردار، س ـــذای فیب غ

ــیکم ــم ؛چرب ــه عل ــه ؛تغذی ــوء تغذی ــت،  ؛س ــاک، قناع ــز، امس پرهی

 ۹۴۲اعتدال 

ــم ــذا عل ــمزگی ، گاســتروغ ــپزی، خوش ــن آش ــپز،  ؛۳۹۰نومی، ف آش

  ▼وپزآشپزی، پخت ؛چی، چایچیطباخ، آشپزباشی، قهوه

وپز: کبـاب، سـیخ، وسـایل پخـت ؛، آشپزی، طـبخ، طبـاخیوپزپخت

پـز، اجـاق، آرام ؛منقل، انبر، ذغال، بادبزن، مجمره (مجمر)، آتشدان

گـن، ماهیتابه، دیگ، قابلمه، مالقـه، کفگیـر، آفتابـه ل ؛۳۸۳کوره 

الک، غربال، آردبیز، سینی، آبکش، صافی، طـاس، کاسـه، طشـت، 

ــــت ــــاون، گوش ــــار، ه ــــوط ؛کوبطغ ــــر، مخل ــــزن، میکس کن، هم

  ▼آشپزخانه، محل تغذیه ؛مولینکس

ــرف ــذامص ــهکنندۀ غ ــکم، عائل ــانخور، ش ــاهخوار، خــام  ؛، ن گی

 گیاهخوار

آذوقه، اندوخته، توشه، مـواد  ؛آخور، آغل ؛، سیلو، خرمنانبارغذا

۶۳۱ 

، نهــارخوری، غــذاخوری، کــانتین، آشــپزخانه، مطــبخ، تغذیــهمحل

پزی، رسـتوران، پزی، کلهآبدارخانه، سالن پذیرایی، چلوکبابی، حلیم

شــاپ، تريا، کافیســرویس، ســاندویچی، بــار، کافــهســلف، سلف

 ◄[خانـه، بـار، میخانـه قهوه ؛۱۹۲کافه، کافه نت، نتکانتین، کافی

تغذیـۀ حیوانـات: آبشـخور، آبگـاه، محـل  ؛خـانپیش ؛]۹۴۹مستی 

  ۱۹۲آبگیر، آغل، آخور، اصطبل 

، علـف، علیـق، کـاه، ینجـه، دان، دانـه، حیوانات: علوفـهغـذای

 آبگیری  ؛ارزن، طعمه

بــه، خــوردنی، خــورش، آذوقــه، بــار، ، طعــام، خــوراک، پــوف، بهغــذا

 ؛طعمـــه ؛جیـــره، جیـــرۀ غـــذایی ؛اطعمـــه، اغذیـــه، ارزاق، مائـــده

 ▼حاضری



 

، کالری، ئیدروکربن، قند، انرژی، پروتئین، چربی، ذاییغمحتوای

ــــــومین لب ــــــه، آ ــــــید آمین ــــــترول، اس ــــــامین، کلس ــــــن، ویت  ؛روغ

ــامین اســید ــکوربیک، ویت ــامینآس ــامین آ بث، ویت کمپلکس، ویت

 تغذیه  علم ؛(ای، د، کا)

صـبحانه، ناشـتا،  ؛ی غـذایی، وعدۀ غذا، پرس، جیـره، جیـرهخوراک

سـحری، افطـاری،  ؛چرهنه، شـام، شـبناشتایی، چاشت، نهار، عصرا

 ▼ماحضر، چاشت، حاضری ؛افطار، َعشا

نـان قنـدی،  ؛، نان گندم، لواش، سنگک، تافتون، بربـری، جـونان

ــان  ؛شــیرمال، کمــاج باگــت، پیتــا، لــوف، گــرد، همبرگــری، بريــده، ن

ســـت، اســـالیس
ُ
بـــولکی،  ؛دار، نـــان جـــو، رژيمـــینـــان ســـبوس ؛ت

ســاج،  ؛ید، ســاندویچی)نــان ماشــینی (تنــوری، ســف ؛کشپنجــه

 چپاتی، شاباطی 

، چلوکبـاب، آبگوشـت، دیـزی، بزبـاش، چلوخــورش، اصـلیغذای

کبـاب،  ؛بريـانی، غرمـه (قرمـه) ؛پلوخورش، خورش، خورشت، قلیـه

کباب برگ، کوبیـده، ممتـاز، سـلطانی، بلغـاری، بختیـاری، قفقـازی، 

شیشــلیک، چنجــه، مخصــوص، کبــاب لقمــه، طــاس کبــاب، کبــاب 

 ؛همبرگر، پیتـزا، ماکـارونی، اسـپاگتی، ورمیشـل ؛ريانمرغ ب ؛چوبی

خورشت: قیمـه، قورمـه سـبزی، بادمجـان، کـدو، فسـنجان، گـردو، 

ــفناج ــر، اس ــرفس، کنگ ــالو، ک لب ــیب و آ ــه ؛س ــو، قلی ل ــه آ ماهی، قیم

ــدوقلیه ــهکلم ؛ک ــو، ت ــرغپل ــه، دم ؛چین م ــو، کت ــرده، آبپل ــش، ک ک

اســتامبولی پلــو)، پلو، اســتامبولی (عــدس پلــو، لوبیــا پلــو، باقــالی

اسـتیک،  ؛پاچه، حلـیم، سـیرابی، شـیردانکله ؛پلو، نازخاتونمرصع

ســاندویچ: کالبــاس، سوســیس،  ؛اســتروگانف، پاتــهبیفتــک، بیف

 کوکتل، چیزبرگر، مغز، زبان 

پـیش  ؛، غذای حاضری، غـذای سـبک، عصـرانه، اشـتهاآورحاضری

سـبزی،  کوکـو، کوکـوی ؛سـاندویچ، لقمـه ؛غذا، اردور، آنتره، بوفـه

، آب خـورش، آش رشـته، -آش، سوپ، با، شـوربا، آب، آِب  ؛بادنجان

کار، ُبــرش، قلمآش ماســت، آش پــیش پــا، آش پشــت پــا، آش شــله

ــی، یخنی ــکنه، عدس ــهاش ــرش، یتیمچ ــیم  ؛ت ــان، حل ــک بادنج کش

پیراشـکی، پـوره، املـت،  ؛خاویـار، کوکتـل میگـو ؛بادنجان، بـورانی

 سفیده، زرده  مرغ، خاگینه،تخم ؛الویه (الیویه)

، خوراک ماهی، ماهی، سفید، آزاد، اوزون بـرون، خوراکیماهی

ال، تونا (تون)،  استرژن، کپور، کفال، کیلکا، حلوا، شیر، زبیده، قزل آ

ــاد،  ــوريده، قب ــوف، ش ــر، س ــور، سنگس ــاهی دودی، ش ــاردین، م س

  ۳۶۵، میگو، موجودات دريایی ۳۶۵ماهی 

فیلـه، سردسـت، ، گوشـت قرمـز، گوشـت سـفید، راسـته، گوشت

مــرغ، ران، ســینه،  ؛گوشــت گوســفند، گوســاله، گــاو؛ماهیچــه، ران

الیــش، دل و قلــوه، جگــر ؛بــال، پــا پاچــه، کله ؛احشــا، امعاواحشــا، آ

 بناگوش 

، چاشـنی، ترشـی ۳۸۹، ادویـه ۳۵۷، روغن افزودنیهای غذایی

جات: نمـــک، فلفـــل، دارچـــین، زيـــره، ادویـــه ؛۳۸۹، ســـس ۳۸۹

رشـی  ؛۳۸۹، سماق، ادویه زردچوبه، هل، لیموعمانی
ُ
 ؛۳۸۹لیته، ت

چاشنی، کچـاپ، سـس سـاالد، سـس مـایونز، سـس خـردل، سـس 

انیســـون، مرزنگـــوش  ؛مخلفـــات، مایـــه، ماکـــارونی، مالـــت ؛۳۸۹

 (مرزنجوش) 

ــر غــذا، گــاتو، کــرم کارامــل، ژلــه، پشــملبا، غــذایی، پس، پسدس

الســکا، یخ چیــز  ؛▼دربهشــت، شــیرينیکمپــوت، بســتنی، پلمبیــر، آ

 ۳۹۲ن شیري

ای، ، شکالت، تـنقالت، حلـوا، شـیرينِی تـر، خشـک، خامـهشیرينی

ســوهان، ارده، حلــواارده، حلواشــکری، قطــاب،  ؛دانمــارکی، رولــت

 ؛پشـمک، گـز، بـاقلوا، لـوز، مسـقطی، کـاک، نـان برنجـی، پیراشــکی

بســتنی،  ؛بادامزلوبیــا، بامیــه، غرابیــه، غبیــده ؛زبــان، کشمشــی

ــالوده، اســکیمو ــر، ف ــز شــ ؛پلمبی ــات (چــوبی، آب ؛۳۹۲یرين چی نب

ـــی، ُبن ـــی)، اطلس ـــی، قیچ ـــت، کش ـــت (غانف ـــتیل، غامف ـــن، پاس ُب

 ؛شـیرهپیچ، اردهباسلق، انگشت ؛لی (قاقا)، تافیکامفت)، غاغالی

ـــاف ـــتوک، ن ـــاپلئونی، برش ـــازک، ن ـــه، ن ـــک، بنی ـــایی، نارنج پری، مرب

ــتی ــکویت ؛بهش ــر، بیس ــت ؛ویف ــز، انگش ــاتو،  ؛پیچگ ــارت، گ ــای، ت پ

 مربا، مارماالد  ؛ک (پنکیک)پودینگ، پنک

میوۀ کال، نـارس، چغالـه،  ؛۳۶۶، َبر، ثمر، بار، سردرختی، گیاه میوه

 ؛کنسرو میوه ؛بادامسبز، چغالهدانه، گوجهنرسیده، سبزدانه، بی

لـو،  ؛توتتوت، شاه لوچه، گوجه، زردآ لوزرد، آ لو، آ هلو، شلیل، به، آ

لبالو، گیالس   ؛شفتالو، آ
ُ

 ؛نار، ازگیـل، زالزالـکتمشک، ذغال اخته، ک

مرکبـات، نـارنج،  ؛سیب، سـیب گـالب، سـیب لبنـانی، گالبـی، امـرود

ــگ،  ــارنگی، بالن ــیرين، ن ــو ش ــو تــرش، لیم ــو، لیم ــال، لیم تــرنج، پرتق

ــا ــارنگی یاف ــی، ن ــت، دســتنبو، بکرای ــروت، کامک ــپ ف  ؛دارابــی، گري

انگور، مـو، تـاک، تـک، عسـگری، شـاهانی، یـاقوتی، لعـل، خلیلـی، 

انگـور، غـوره،  ؛ری، صـاحبی، میرمنجالیـی، دیشـوییريش بابا، فخـ

ـــه ـــبزه، خوش ـــویز، س ـــمش، م ـــنجد ؛کش ـــالو، س ـــر، خرم ـــار، انجی  ؛ان

خرمـا، رطـب، خـارک،  ؛هندوانه، خربزه، شخته، طالبی، تیـل، گرمـک

گـردو، بـادام،  ؛کیوی، انبه، مانگو، آناناس، موز، نارگیل ؛مضافتی

  ۳۹۲رين چیز شی ؛کمپوت، کنسرو ؛▼فندق، پسته، رک آجیل 

لآجیــل گشـــا، شـــور، وآجیــل، آجیـــل مشکل، خشـــکبار، تخمـــه، آ

گردان تخمه هندوانـه، ژاپنـی، تخمـه کـدو، خربـزه، آفتـاب ؛شیرين

جوز، گردو، گردکـان، بـادام، فنـدق، پسـته، بـادام  ؛تخمۀ انچوچک

نخـود، نخـودچی،  ؛شامی)شام (پستهزمینی، بادام هندی، پستۀ

د، شـــاهدانه، خشـــخاش، کشـــمش، مـــویز، ســـبزه، چلغـــوز، کنجـــ

لبالوخشکه، قره ؛برنجک، ارده  قوروت برگه، قیسی، آ

کلم، کلـم قمـری، بروکسـل، کـاهو، کلم، گـل ؛، ساالدسبزيجات

 ؛گوجه فرنگی، بادنجان، کدوسـبز ؛خیار، خیارچنبر، چنبرخیار ؛آندیو

شــلغم، چغنــدر، لبــو، هــویج، هــویج  ؛لوبیــا ســبز، نخــودفرنگی

فلفـل، سـیر، موسـیر، سـیب یارومسـی،  فرنگی، پیاز، سیب زمینـی،



   
 

 

 ؛آووکـادو ؛کرفس، کنگر، ريواس، بامیه، آرتیشـو، مارچوبـه ؛زردک

 ۳۶۶وبرگ شاخ ◄ريشه، غده، پیاز، جوانه، برگ، گل، میوه، دانه 

ــبزی ــره ؛خوردنس ــوید، ت ــزک، ش ــاهی، ترتی ــا، ش ــری، نعن ، جعف

 ؛ريحــان، گشــنیز، شــنبلیله، ترخــون، مــرزه، بابونــه، بادیــان، بهــار

ــفناج ــه ؛اس ــه، پیازچ ــرب، تربچ ــبزی آش،  ؛ت ــتن، س ــرای پخ ــبزی ب س

رمه
ُ

  ۳۶۶علف  ؛کوکویی، پلویی، ق

ــی ــان داروی ــان، گیاه ــل گاوزب ــنجد، گ ــتان، س ــه پس ــاب، س ، عن

آویشـن، رازيانــه، انیسـون، بادیــان رومـی، بادیانــه، اســتوقودوس 

ـــالدون، بـــالدر، اوت ـــطوخودوس)، بادرنجبویـــه، ب ـــر، مـــازو، (اس پ

  ۳۶۶نتین (افسنطین)، سایر گیاهان مامیران، افس

دانـه، حبـه،  ؛، حبوبات، بنشن، آجیل آش، باروبنشن، بقـولغالت

گنـدم، جـو،  ؛ارزن، بـرنج، بـالل، ذرت، لپـه، نخـود ؛تخم، تخمـه، غلـه

ــور ــاال) ؛بلغ ــالی، باق ــاقال (باق ــاش، ب ــدس، م ــا، ع ــا ؛لوبی چیتی، لوبی

 کنجد، زيره ؛بلبلی، سفید، قرمزلوبیای بسطام، چشم

 ؛چربی، شیرخشـک، شـیرپرچربی، شـیرکمشـیر ؛شیر و لبنیـات

پاســتوريزه،  ؛شــیک، شـیرکاکائو، شــیرموزمیلک ؛بــز گــاو، شـیر شـیر

فرآوردۀ لبنـی: شـیر، ماسـت، کـره، دوغ، پنیـر،  ؛هموژنیزه، استرلیزه

 کشک، قوروت، خامه، سرشیر، قیماق، آغوز ، ماستینه 

شربت، اشربه،  ، نوشابه، آشامیدنی، شراب، مشروب،نوشیدنی

نوشیدنی گـرم، قهـوه، نسـکافه،  ؛معدنی، آب قندآب، آب ؛اکسیر

میوه، افشـره، نکتـار، شـیره، معجون، آب ؛بگچای، شیرکاکائو، تی

نوشـــابه گـــازدار، لیمونـــاد، کوکـــا، فانتـــا،  ؛۳۰۴عصـــاره، اســـانس 

عرقیـات،  ؛لیموبـه ؛شـرب ؛پرتقالی، پپسـی، ماءالشـعیر (ماشـعیر)

چای سـیالن (بـاروتی،  ؛گیاههارنارنج، نعنا، چهلگالب، بیدمشک، ب

مسـکرات، آب  ؛ارل گری، ...)، چای دارچین (دیشلمه، قنـدپهلو، ...)

وش، شراب، می، نبیذ، نبید، عرق، اسکاچ حرام، مرگابه، تلخی، تلخ

 (ویسکی اسکاتلندی)، پانچ، مارتینی، لیکور

نیها، آدامـس، جویـد ؛هولـه، مـزه، تنقالت، هلهسایر خوردنیها

 هوسانه، ویارانه  ؛نمکی)، پفکیآدامس بادکنکی، پفک (پفک

اشتهاآور، لذیـذ،  ؛، خوراکی، مأکول، قابل خوردنخوردنی [صفت]

 ، آبدار ۳۹۰خوشمزه 

 مغزدار، بادامی  ؛زا، پرکالری، پرویتامین، ویتامینه، انرژیمغذی

 زده، بیافرایی ، ناشتا، گرسنه، قحطیغذانخورده

پــز، پخــت، نیمپــز، بخــارپز، دم، آب۳۸۱شــده گرم ، مغزپخــت،پختــه

کرده، کباب(شـــده)، شـــده، ســـرخبرشـــته، تنـــوری، دوآتشـــه، سرخ

جاافتاده،  ؛کرده، آبکشدم ؛پزا ؛مرغ]بريان، بوداده، عسلی [تخم

  ۳۳۸ُبخاردار  ◄مقطر  ؛شدهخوب پخته

  ۰۵۵نشده تکمیل ؛، خام، ناپز، ناپزاناپخته

بلعیـدن،  ؛دن، صـرف کـردن، میـل کـردن، تناول کرخوردن [فعـل]

سـیر شـدن، دلـی  ؛▼جویـدن ؛فروبردن، قورت دادن، باال انداختن

چشیدن، مـزه کـردن، ناخنـک  ؛ناف کشیدنازعزا درآوردن، چیزی به

 ناشتا خوردن، ناشتایی کردن، ناشتا شکستن  ؛زدن

 ؛زدنمکیــدن، مــک ؛زدن ، نشــخوار کــردن، خاییــدن، گــازجویــدن

  ▲چشیدن، خوردن

 ، چريدنکردن چرا

، آشــامیدن، َســر کشــیدن، بــاال رفــتن، بــاال زدن، بـــاال نوشــیدن

ـــداختن، قلپ ـــوردن، جرعهان ـــپ خ ـــیدنقل ـــه نوش ـــیدن،  ؛جرع چش

ــــوردن، آب ــــوردن، آب خ ــــادنخ ــــب نه ــــاندن،  آب ؛برل دادن، چش

 کردن مشروب

، اطعـام کـردن، پـذیرایی کـردن، افطـار (سـحری) دادن، خوراندن

 روردن، پرورش دادنپروار کردن، پ ؛سور دادن

کباب کردن، برشته  ؛، پخت کردن، آشپزی کردن، طبخ کردنپختن

 ؛دادن کـردن، بـو کردن، بريان کردن، سرخ کردن، تفـت دادن، داغ

پخــت کــردن، دم پخــتن، دمکــردن، بــه بــار گذاشــتن (گــذاردن)، بــار

 پز کردن جوشاندن، آب

⍃  ۳۸۹ها ، ادویه و چاشنی۳۸۶، مزه ۳۶۶، گیاهان ۳۶۵حیوانات ،

، مستی و ۹۴۷، پرخوری ۶۳۳، تهیه ۳۹۲، شیرين ۳۹۰خوشمزگی 

  ۹۴۹اعتیاد 

 

 مدفوع 302

ــم] ــدفوع [اس ــتم ــله، نجاس ــح،  ؛، فض ــده)، ترش ــزاج (مع ــت م اجاب

 ؛▼ترشـــحات ◄خلـــط  ؛احـــتالم، صـــدور، تعـــرق، تـــراوش، ســـرفه

 استول، گه، سنده، پهن، پشگل 

زخــم  جراحــت، ؛همــوراژ ؛، حــیض، قاعــدگی، استحاضـهخـونريزی

۶۵۱ 

دفـع  ،۶۵۸خلـط آور  ،۶۵۸کارکن، مسـهل  ؛، اسهالتخلیۀ روده

  ۳۰۰کننده 

ـف، خلـط، ترشحات
ُ
، هورمون، انسـولین، آدرنـالین، عـرق، بـزاق، ت

  ۴۳۸چشم  ◄اشک  ؛بینی خلط سینه، ادرار، بول، غایط، اوره، آب

 ، اسهالی ادراری ؛مخاطی ؛مسهل ؛ترشحی [صفت]

تراویــدن،  ؛ادرار کــردن، ريــدن ، دفــع کــردن،بیــرون دادن [فعــل]

 ترشح کردن

⍃  ۶۴۹، ناپاکی ۳۰۰، طرد و دفع ۲۹۸صدور  

 فروکنش  303

، ورود ۲۹۷، فروکردن، ادخـال، فروبـردن، دخـول فروکنش [اسم]

کوبی، کاشــــت، تلقــــیح، تزريــــق، واکسناســــیون، آبلــــه ؛عنفبــــه

 ۵۳۵القا، تلقین، بدآموزی  ؛کوبیخال

ـــتغراق ـــهاس ـــردن درآب، غوط ـــه، فروب ـــیرجه ، غوط ، ۳۱۳وری، ش

 ارتماس، تعمید 

، فروبردن، داخل کردن، وارد کـردن، جـای دادن، فروکردن [فعل]

درمـــایع فروبـــردن، درآب  ؛چکـــش زدن، مـــیخ کوبیـــدن، کوبیـــدن



 

ور ســاختن، غــرق گذاشــتن، زيــر آب کــردن، غوطــه دادن، غوطــه

 ؛▼، کارگذاشــتن۲۶۳عبــور دادن، گذرانــدن، ســوراخ کــردن  ؛کــردن

القـا کـردن، تلقـین  ؛چپانـدن ؛تزريق کـردن، آبلـه کوبیـدن ؛آجیدن

کردن، درمغز (ذهن) کسی فروکردن، تزريق کردن فکر و عقیـده، 

  ۵۲۴اطالع دادن  ،۵۳۵درگوش کسی خواندن، بدآموزی کردن 

، پیونــد زدن، جــای دادن، نشــاندن، ۳۷۰، کاشــتن گذاشــتن کــار

 ؛۱۸۷شـتن گیر کـردن، قـرار دادن، مسـتقر کـردن، نهـادن، گذاجای

  ۲۶۳سوراخ کردن 

ــایعیريخــتن ــدن، دم ، م ــداختن، دمی ــر ريخــتن، ان را درمــایع دیگ

 حل کردن  ؛کردن، جوشاندن

⍃  ۲۹۹، پذیرش ۲۹۷درون) ، دخول (حرکت به۲۳۱میان  
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ـــم] ـــتخراج [اس ـــهاس ـــردن ب ـــارج ک ـــرداری از بهره ؛زور، درآوردن، خ ب

عصــــــاری،  ؛▼کاوی، حفــــــاریکاری، معــــــدنمعــــــدن، معــــــدن

ـــــوه ـــــار، آب کشـــــیدن، آب گـــــرفتنآبمی  ؛گیری، آبگیـــــری، اعتص

 بادکش  ؛۲۶۳تونل  ؛۳۳۷گدازی، ذوب فلز، گدازش آهن

، عصاره، شیره، جوهر، آب، افشـره، فشـرده، شـربت، ُرب، اسانس

 عصیر  ؛میوه، افشرده، نکتار، روغن، مایهآب

کنــــی، الیروبــــی، ، خــــاکبرداری، حفــــر، گــــودبرداری، پیحفــــاری

 ؛۳۶۴قبر، گور، خـاک، مقبـره  ؛باریکاوی، آتشکاری، معدننمعد

النــۀ  ؛، نقــب، میلــۀ چــاه، داالن زيرزمینــی۲۶۳معــدن، کــان، تونــل 

انبـار، آب ؛شناسـیحفاری باستان ؛قطار زيرزمینی، مترو ؛زيرزمینی

  ۶۳۲انبار 

کننده: مقنــی، شــخص اســتخراج ؛، درآورنــدهکنندهاســتخراج

الیــروب، کشــتی  ؛عصــار ؛▼معــدنچیحفرکننــدۀ چــاه یــا قنــات، 

ــی ــت،  ؛الیروب ــنس، انبردس ــپس، پ ــگ، فورس ــیلۀ درآوردن: کلن وس

 ، مته، بیل مکانیکی ۷۷۸کلبتین، موچین، انبرک، انبر 

کن، مقنــی، حفرکننــده، حفــار، ، کــارگر معــدن، کــوهمعــدنچی

 گورکن

کـردن،  کـردن، حفـر ، استخراج کردن، کندن، گـوددرآوردن [فعل] 

ـــــل زدن ـــــی ؛▼تون ـــــرون آوردنکش ـــــدان]، بی ـــــدن،  ؛دن [دن کاوی

 ؛۲۶۲شـیار کشـیدن ؛کردن، زيرورو کردن، جسـتجو کـردن کندوکاو

ــردن  ــوراخ ک ــفتن، س ــردن  ؛۲۶۳س ــالی ک ــه ؛۳۰۰خ ــردن دندان دار ک

اســـانس گـــرفتن، تقطیـــر کـــردن، آب کشـــیدن، آب گـــرفتن،  ؛۲۶۰

 ۱۹۸منقبض کردن  ◄فشردن، پرس کردن، آب چیزی را کشیدن، 

ــل ــدنزدن تون ــر، کن ــردن، حف ــودبرداری ک ــب زدن، گ ــردن،  ، نق ک

 حفاری کردن 

⍃  ۱۹۸، انقباض ۳۵۷، روغن ۳۵۹کانیها  
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 ؛، عبور، مـرور، حرکـت (رد شـدن) ازدرون چیـزی، گذشـتنگذر [اسم]

 گشت، دژبان 

ــذرگاه ــر] گ ــر، راه، رد [معب ــاده  ،۶۲۴، َمعَب ــور، داالن،  ،۶۲۴ج راه عب

 گذرگاه زيرزمینی  ؛۶۲۴آبراه  ، مجرا،۳۵۱کريدور، کانال 

ــردد، وآمــد، آمدوشــد، ایاب، عبــورومرور، رفتترافیــک وذهــاب، ت

ــری  ــبک) ؛۲۷۲تراب ــک روان (س ــردن ؛ترافی ــارک ک ــف، پ ــراکم،  ؛توق ت

 گیرترافیکی، صف، ازدحام، شلوغی، ترافیک سنگین 

ــک ــرل ترافی ــاییکنت ــررات راهنم ــه ؛، مق ــان یکطرف ــراغ  ؛خیاب چ

خــط پیوســته، خــط عــابر پیــاده،  ؛اهنمــایی، عالئــم ر۴۲۰راهنمــایی 

پــارکومتر،  ؛محــدودۀ ترافیــک، منطقــۀ ممنوعــه ؛جــدول، بريــدگی

 بان پلیس راهنمایی، پارک ؛پارکینگ طبقاتی

 رو ماشین ؛عابر، رهگذر ؛، عبوریگذری [صفت]

 ؛، گذشـتن، رد شـدن، عبـور کـردن، گشـت زدنگـذر کـردن [فعل]

منحــرف  ؛۲۹۷وارد شــدن زور تجــاوز کــردن، بــه ؛۲۶۵حرکــت کــردن 

  ۲۸۲شدن 

⍃  ۶۲۴، راه ۲۷۲، انتقال ۲۶۷مسافرت زمینی  
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طلبی، روی، توسـعه، فراتری، پا فراتر گذاشتن، زيادهفزونی [اسم]

درازی، تعـدی، دسـت ؛۸۱۶پرسـتی خـواهی، مالیازی، افزوندست

، ۳۴برتـری  ؛۱۹۷، انبسـاط بسط، توسعه ؛۹۱۶تجاوز، اشغال، غصب 

ـــدرت  ـــال بی ؛۱۶۲ق ـــازی، کم ـــت  ؛۶۴۶نی ـــام ۷۲۷موفقی  ؛۷۲۵، اتم

ــایی زرق ــکوه، زيب ــالل، ش ــرق، ج ــودن  ؛۸۴۱وب ــل ب ــرريز، کام ، ۵۴س

، تعـدد ۳۲بزرگی  ؛۶۳۷، زيادت ۱۷۱برکت  ،۶۳۷، وفور ۵۴سرشاری 

 ؛۹۱۲غبطـه  ،۸۵۹میل (اشتیاق)  ◄حرص، تکاثر  ؛۳۶افزایش  ؛۱۰۴

 ماورای صوت  ؛۳۲، مقدار فراوان ۳۴، مزيت ۳۶اضافه ، ۴۱مازاد 

طلـــب، زياده ،۸۵۹طلب، حـــريص ، توســـعهطلـــبفزون [صـــفت]

ــاع افزون ــب، طم ــررو۹۱۲طل ــق  ؛، ُپ ــال)  ؛۷۲۷موف ــل (دارای کم کام

اب  ؛۱۶۲قــوی  ؛۸۴۶ســلیقه خوش ؛۶۴۶
ّ

 ؛۸۴۱بــیش ازحــد زيبــا، جــذ

  ۳۴برتر 

ــر ــرد،فرات ــارج از ُب ــترس، خ ــاورا، دور ازدس ــراز ، م ــد  ؛▼فرات ــیش ازح ب

وافـر  ،۶۳۷ازحـد، فـراوان فـزون، بیش ؛۱۱۳طوالنی، آزگار، متمـادی 

 ؛۴۱، باقیمانــده ۴۱بازمانــده  ،۶۳۷مــازاد، زائــد  ؛۵۴کامــل، ُپــر  ،۶۳۷

ــالی، بی ــب ع ــل پرزرق ؛۶۴۶عی ــرق، مجل ــده  ؛۸۴۱وب ــزرگ ۳۶افزاین ، ب

  ۳۲، عظیم ۳۲

تن، پريـدن، اضـافه ، پا ازگلیم خود بیرون گذاشفراتر رفتن [فعل]

پا ازحِدخود بیرون بـردن،  ؛را درآوردن، پررویی کردنماندن، شورش

تجـاوز کـردن، تعـدی  ؛پا ازگلیم دراز کردن، پا ازدایره بیـرون نهـادن

انجــام  ؛۹۱۶روی کــردن، غصــب کــردن، حــق نداشــتن کــردن، زيــاده

قـوی بـودن  ؛۶۴۶کمال رسـیدن ، بـه۷۲۷، موفق شدن ۷۲۵دادن 



   
 

 

بـیش ازنیـاز  ؛۶۳۷، افـزون بـودن، وافـر بـودن ۵۴دن کامل ش ؛۱۶۲

زيــادی آوردن، ُپــر کــردن (تکمیــل کــردن)  ؛۴۱بــودن، بــاقی مانــدن 

، افـزایش ۳۲، بـزرگ بـودن ۳۴، برتـر بـودن ۳۴تفوق داشـتن  ؛۵۴

  ۱۷۱، میوه دادن ۳۶یافتن 

تـراز، بـاالتراز، طرفسـوتراز، آناز، بـاالِی، آن، ماوراِی، پسفراتراز [قید]

  ؛۶۳۷راز، زياده، بسی برت
ً
خیلـی  ؛۸۴۶در نهایـت سـلیقه  ؛۵۴کـامال

  ۳۴از ، بیش۳۲[بزرگی] 

⍃  ۶۳۷، وفور ۳۰۵، گذر ۳۴برتری  
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را نرفتن، کم رفتن، کم آوردن، راه ، تمام▼، نارساییکاستى [اسم]

ایـــراد،  ؛تمامنیمـــهکـــاهش، ناتمـــام گذاشـــتن، ناتمـــامی، حرکـــت 

خواسـته،  ؛۶۲۷نـداری، اضـطرار  ؛۶۴۷ضعف، نقص اشکال، نقطه

ناکـارایى،  ؛۱۷۲، سـترونی ۱۶۳، ضعف ۱۶۱ناتوانی  ؛ ؛۶۲۷تقاضا، نیاز 

عدم ایفای تعهـدات،  ؛۷۲۸کفایتی، درماندگی عدم موفقیت، بی

 ؛۴۹۵، خطــا ۲۸۲انحــراف  ؛۷۲۶، عــدم تکمیــل ۷۲۶تمــام نکــردن 

اخـتالس  ،۸۰۵، نکول، عدم پرداخت ۴۵۸فلت قصور، کوتاهی، غ

 ؛۶۴۱فایـده بـودن بی ◄بنـد) اتالف وقـت، کـار بیهـوده (نیم ؛۷۸۸

  ۳۵مرئوس  ؛راهرفیق نیمه ؛۳۵کهتری  ؛۸۴۷بدسلیقگی 

فــت،  ،۶۳۶، عــدم کفایــت ▲، کمبــود، کســری، کاســتینارســایی
ُ
ا

 ،۶۴۷ناتمــامی، ایــراد، اشــکال، عیــب  ؛۵۵، نقصــان ۳۷کــاهش 

کمـــی،  ؛نابســـندگی ؛فقـــدان، ناکـــارایى ؛۸۴۵لکـــه  ،۶۴۷نقـــص 

بیهـــودگی،  ؛۴۹۵، اشـــتباه ۲۸۲مغـــایرت، انحـــراف  ؛۶۳۶کمیـــابی 

، چیــز ۳۳مقــدار کــم  ؛۳۳کــوچکی  ؛۶۴۱شــده وقــِت تلف ◄اتــالف 

 ُبرد کم  ؛کسر بودجه (موازنه) ؛۴۲، رقم کاهنده ۳۳کوچک 

، ۴۵۸، دارای کاســـتی، غافـــل [درمـــورد انســـان]آورده کـــم [صـــفت]

ــعیف کم ــاده، ض ــار افت ــی، ازک ــه، منف ــر ، بی۱۶۳مای ــارآ۱۷۲ثم  ؛، ناک

ــاج  ــاموفق بی ؛۶۲۷نیازمنــد، محت ــرف،  ؛۷۲۸کفایــت، ن گمــراه، منح

  ۳۵کهتر  ؛۸۴۷ذوق آدم بی ◄بدسلیقه  ؛۶۴۷ناقص  ؛پرت

کـافی ناکـافی، غیر ،۵۵، کـم، نـاقص [درمـورد حرکـت یـا شـیء]نارسا 

مقصــد نرســیده، به ؛۶۳۶نشــده دارای کمبــود نیــرو، تجهیز ؛۶۳۶

ـــام کم ـــرد، ناتم ـــده ، تکمیل۷۲۶ُب ـــی ؛۵۵نش ـــاب  ؛منف  ؛۶۳۶کمی

ــرف به ــرت، منح ــورده، پ ــدف نخ ــوده  ؛۲۸۲ه ــده ، بی۴بیه  ؛۶۴۱فای

، ۳۵، کمتــــر ۳۳کوچــــک  ؛۴۹۵غلــــط  ؛۸۴۵دار مخــــدوش، لکــــه

دارای کمبــود، فاقــد اســتاندارد الزم، زيــر اســتاندارد،  ؛۳۷کاهنــده 

کوتـــاه  ◄مـــدت ، کوتاه۱۱۲، مـــوقتی موقـــت ؛۵۹۲خالصـــه  ؛خـــراب

  ۱۱۴[زمان] 

، نرسـیدن، کـم داشـتن، نقـص داشـتن [انسان]آوردن  کم [فعل]

زمــان کــم آوردن، عقــب  ؛۶۲۷کمبــود داشــتن، نیــاز داشــتن  ؛۶۴۷

ُبرد نداشتن، ُبـرد کـافی (الزم)  ؛کسر آوردن ؛۱۳۶ماندن، دیر بودن 

نـرفتن، جـا زدن،  رامقصد نرسیدن، تمام راهرا نداشتن، نرسیدن، به

ــردن  ــام نک ــردن۷۲۶تم ــت نک ــدن،  ؛، کفای ــر مان ــدن، قاص ــاجز مان ع

، شکست خوردن، مایوس شدن، دلسرد شـدن ۷۲۸موفق نشدن 

غفلت کـردن  ،۶۳۶کم گذاشتن  ؛ناخن کوچکۀ کسی نشدن ؛۵۰۹

، ۱۶۳ضـعیف بـودن  ؛۲۸۶پـس رفـتن  ؛۶۴۱وقت تلف کـردن  ؛۴۵۸

  ۳۵ ، کهتر بودن۱۷۲عقیم ماندن، سترون بودن 

ــت یــا شــیء]نارســا بــودن  ــردن، [حرک ــتن، تکــافو نک ، کاســتی داش

نامناسـب بـودن،  ؛۶۳۶بسنده نبودن، بس نبودن، کافی نبـودن 

بــرد  ؛نرســیدن، کــم داشــتن، کمبــود داشــتن ؛مناســب نبــودن

هـدف به ؛۱۶۳نداشتن، برد کافی (الزم) را نداشتن، ضعیف بـودن 

ر افتـادن، خـراب ازکا ؛۲۸۲نخوردن (اصابت نکردن)، منحرف شدن 

دوانــدن،  ســر ؛۶۴۱فایــده بــودن بی ؛۵۵نقصــان یــافتن  ؛شــدن

، کـاهش ۳۳کوچـک بـودن  ؛۵۰۹برآورده نکردن، ناکام گذاشـتن 

 راکد شدن، ازرونق افتادن  ؛۳۷یافتن 

، ۴بــدون نتیجــه، بیهــوده  ؛، نارســا، ضــعیفنحو نارســابــه [قیــد]

مــــی  ؛۶۲۷ازروی ضــــرورت  ؛۷۲۸نتیجــــه بی
َ

 ؛۳۵ چنــــدان، نه۳۳ک

 
ً
 کمتر  ؛۴۹۵اشتباها

⍃  ۶۳۶، عدم کفایت ۵۵، ناقص ۴۲رقم کاهنده  
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 ؛گیری، رفعت، عروج، معراج، باال رفتن، اوج، فراز، اوجصعود [اسم]

ـــتال ـــع  ؛اع ـــردن، ترفی ـــاال ب ـــا، ب ـــزایش  ؛۳۱۰ارتق ـــرش  ؛۳۶اف  ؛۳۱۲پ

ــیب  ــراز، ش ــرباالیی، ف ــه، رأس ۲۲۰س
ّ
ــوردی ؛۲۱۳، قل ــیلۀ  ؛کوهن وس

 صعود: پلکان، پله، نردبان، آسانسور، پله برقی، راه پله

، ۲۷۶چیـــز باالرونـــده، موشـــک  ؛، فـــرد صـــعودکنندهکوهنـــورد

  ۲۷۶هواپیما 

گیرنـده، متصـاعد، هـوایی، ، صـعودکننده، اوجباالرونـده [صفت]

ــونده ــودی  ؛بلندش ــعودی، عم ــد  ؛۲۱۵ص ــع، بلن ــته ۲۰۹رفی ، افراش

 فراز ؛۲۰۹

 ؛۲۶۷بلنــد شــدن، ســوار شــدن، ســواری کــردن ، رفــتن بــاال [فعــل]

ارتفاع گرفتن، اوج گرفتن، اززمین بلند شـدن، صـعود کـردن، پـرواز 

پريـدن  ؛قلـه رسـیدن، ازکـوه بـاال رفـتن، تـالش کـردنبه ؛۲۷۱کردن 

فلک زدن، بـه بـاالگرفتن، سـر ؛۲۲۰شیب داشتن، اريب بودن  ؛۳۱۲

ــه ســر ــردنب ــدا ک ــا پی ــودن، ارتق ــردن، آ ؛ثريا س ــوع ک ــاب زدنطل  ؛فت

ــدن،  ــاال آم ــدن، ب ــد ش ــدن، بلن ــا ش ــتن، َســر پ ــا برخاس ــتادن، ازج ایس

 ترفیع گرفتن  ؛۲۱۵برخاستن، عمودی بودن 

 ، روِی ۲۰۹باالِی  ؛باالباال، روبه، بهباال [قید]

⍃  ۳۱۲، پرش ۳۱۰، ترفیع۲۷۱، هوانوردی ۲۰۹بلندی  
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فـت، تنـزل،  ، نزول، فـرود، نشـیب، غـرق،سقوط [اسم]
ُ
افتـادگی، ا

چیــــــز  ؛۶۵۵انحطــــــاط، زوال  ؛افــــــت تحصــــــیلی ؛۳۷کــــــاهش 



 

، چتربـاز، ۳۵۰آینـده، بهمـن، آبشـار، بـاران کننده، چیز پایینسقوط

  ۳۱۱تنزل  ◄پایین آوردن  ؛]، ريزش زمین، نشست۲۷۱هوانورد  ◄[

[ ت ف ص فت، سـقوط۳۷نزولی، کاهنده  [
ُ
فتـان، ا

ُ
کننـده؛ کننده، ا

 ، افتاده، ساقط، کاسته؛ درحال فرود غريق؛ غرقه، نازل

، پایین افتادن، غرق شدن، ارتفـاع کـم کـردن، آمدن پایین [فعل]

باريـدن،  ؛غـروب کـردن ؛فرود آمدن، برزمین نشستن، پیاده شدن

 ؛۶۵۵زوال یـافتن  ؛طور مداومفرود آمدن یا فرود آوردن چیزی به

ن افت کردن، کاسته شدن، کاهش یافت ؛نشست کردن، فرورفتن

 >فروآمدن، فروافتادن< -فرو ؛۳۷

، ۳۱۱، زمـین خـوردن، پخـش شـدن، پهـن شـدن، نشسـتن افتادن

پخـش زمـین شـدن، پهـن زمـین شـدن، ولـو شـدن،  ؛سقوط کردن

 ] ۳۱۱انداختن [≠  ؛زمین آمدن، نقش برزمین شدن، افت کردنبه

⍃  ۳۱۳، غواصی ۳۱۱، تنزل۲۵۵، تقعر ۲۲۰، تورب ۲۱۰َپستی  

 

 # ۳۱۰ردن ترفیع: باالب 310

 ؛ارتقــا، ترقــی، تعــالی، عــروج ؛، بــاال بــردن، نصــبترفیــع [اســم]

 اعتال ؛۳۰۸کوهنوردی، صعود 

ــادۀ ورآورنــده باالبرنــده ــر، م ــۀ خمی ــازو، ۳۲۳، مای ــک، ب ــرم، ج ، اه

 ؛، بـاالبر، تشـک فنـری۲۷۴آسانسور  ،۶۳۰جرثقیل، قرقره، ماشین 

  ۳۲۳چیز سبک 

ــفت] ــه [ص ــدهباالرفت ــد،  ؛، ورآم ــالی، بلن ــتاده، متع ــده، ایس بلندش

 ۲۱۵عمودی 

ــل] ــاال [فع ــردن ب ــتن، ب ــاک برداش ــتن، ازخ ــا برداش ــک زدن، ازج ، ج

کــردن، برداشــتن، برخیزانــدن، بــرانگیختن، بلنــد  برگــرفتن، بلنــد

ــاه  ــتن، نگ ــتن، آهیخ ــردن، برافراش ــب ک ــیدن، نص ــاال کش ــردن، ب ک

ســوارکردن، حمـــل  ؛۶۵۴ترقـــی دادن، بهتــر کـــردن  ؛۲۱۸داشــتن 

  ۲۷۹ال پرت کردن، پرت کردن بابه ؛۲۷۳کردن 

⍃  ۳۲۳ ، َسُبکی۳۰۸، صعود ۲۱۵، عمودی ۲۰۹بلندی  

 

 تنزل: پایین آوردن 311

تنزل رتبـه،  ؛۶۵۵، پایین آوردن، کاهش، اسقاط، زوال تنزل [اسم]

ــر  ــارت ۹۲۲تحقی ــه ؛۸۷۲، حق ــت ب ــرنگونیازتخ ــع، س  ؛زير آوردن، خل

هش کــا ؛۷۴۵، انقیــاد ۷۳۵، ســختگیری ۷۴۷ســرکوب، تحدیــد 

فت، پایین آمدن  ؛۳۴۰فشار، فقدان هوا 
ُ
 ۳۰۹سقوط  ◄ا

ـــــفت] ، ۳۷، کاهنـــــده ۷۴۷، محدودکننـــــده آورنـــــدهپایین [ص

  ▼آمدهپایین≠  ؛۹۲۲کننده تحقیر

شده، سرنگون، سرکوب ؛، نشسته۲۱۰، کاسته، پایین آمدهپایین

 نازل  ؛۹۲۲خوار  ،۸۷۲شده تحقیر ؛۲۲۱واژگون 

ــل] ــایین [فع ــاهش داآوردن پ ــت ، ک ف
ُ
ــث ا ــرود آوردن، باع دن، ف

داشتن، سرکوب کردن پایین نگه ؛۲۶۴شدن، شیررا بستن، بستن 

 ◄غرق کردن  ؛۱۶۵، فرونشاندن ۷۴۵، تحت انقیاد درآوردن ۷۳۵

خاکبرداری  ؛▼، انداختن۲۱۶ِله کردن، افقی کردن  ؛۳۱۳غرق شدن 

فـت داشـتن ؛۲۵۵کردن، مقعر کردن 
ُ
سـرنگون کـردن، واژگـون  ؛ا

َســُبک  ،۸۷۲تحقیــر کــردن  ؛۲۲۱کــردن، وارونــه کــردن  کــردن، چپــه

  ۹۲۲داشتن 

سـاقط  ؛۲۱۶، ريختن، افکنـدن، خوابانـدن، افقـی کـردن انداختن

، ۱۶۵کــردن، باخــاک یکســان کــردن، مســطح کــردن، تخريــب کــردن 

کـردن، پراکنـدن، افشـاندن،  پراندن، پرانیدن، پـرت ؛تضعیف کردن

ـــتادن ـــرون فرس ـــدن، بی ـــدن، افکن ـــدن،  ؛۳۰۰ پاشـــیدن، تکان باران

ـم کـردن  ؛طور مـداومفروريزاندن، باريدن، فرود آوردن چیزی به
َ

خ

۲۶۱  

ــتن ــردننشس ــرم ک ــا گ ــم دادن، ج
َ
ــردن، ل ــوس ک ــو زدن،  ؛، جل زان

 ؛۲۱۶افقـی بـودن  ◄دراز کشـیدن،  ،۶۷۹خوابیـدن  ؛چمباتمـه زدن

  ۱۸۷مستقر شدن  ؛۷۲۱ازپا درآمدن 

رکردن تعظیم
ُ

م شدن، کمر دوتا کردن، ک
َ

نش کردن، مؤدب ، خ

، توافــق ۷۲۱تســلیم شــدن  ؛۹۲۰احتــرام نشــان دادن  ،۸۸۴بــودن 

 زمین بوسیدن  ؛۴۸۸کردن 

⍃  ۳۱۳، غواصی ۳۰۹، سقوط ۲۱۱، عمق ۲۱۰َپستی  

 

 پرش . جهش 312

دو  ؛۸۳۷وخیز، بپربپـر، بپرواپـر، رقـص ، جهش، جسـتپرش [اسم]

 ؛لـقمع ؛لگـد ؛گامبامانع، پـرش طـول، پـرش ارتفـاع (بـانیزه)، سـه

قـدم، گـام، جسـت، دو  ؛۲۷۱پرواز، هوانـوردی  ؛جنگیبازی خروس

  ۲۶۵خرام  ◄

حیـوان  ؛۸۳۷رقـاص، رقـص  ؛، پرنده، دونده، ورزشکارچیز پرنده

 ۳۶۵پرندگان  ؛جهنده، کانگارو، قورباغه، ساس

ــفت] ــده [ص ــتجهن ــان، جس ــران، رقص ــده، پ وخیزکنان، دوان، ، پرن

ــرزنده  ؛▲چیــز پرنــده ◄ ؛دوان، پروازکنــاندوان بانشــاط، زنــده، س

  ۸۳۷سرگرم کننده  ؛۸۱۹

بال  ؛بال کردن، معلق زدن، جهیدن، رقصیدن، بالپريدن [صفت]

دویدن، تنـد قـدم زدن، سـريع  ؛۲۷۱زدن، بال درآوردن، پرواز کردن 

 ۲۷۷رفتن 

⍃  ۳۰۸صعود   

 

 شیرجه . غواصی 313

پــایین رفــتن،  ؛وری، غــرق، غوطــه، غواصــی، غوطــهشــیرجه [اســم]

فروبـــردن درآب،  ؛۲۷۱شــیرجۀ هـــوایی، هوانــوردی  ؛۳۰۹ط ســقو

  ۳۰۳ارتماس، تعمید، استغراق 

 زيردريایی ؛باز، آب۲۷۰ای، دريانورد ، مرد قورباغهغواص

 ارتماسی  ؛شناور ؛، مغروق، غريق، غرقهورغوطه [صفت]

ور شـدن، ، درآب پريدن، زيرآبی رفتن، غوطـهرفتن شیرجه [فعـل]

درآب فروکردن، غرقـه کـردن، زيـر  ؛۳۰۹آمدن پایین افتادن، پایین 



   
 

 

ــه ــه دادن، غوط ــردن، غوط ــش آب ک ــردن، آبک ــرق ک ــاختن، غ ور س

  ۳۴۱کردن 

 ؛، خفه شدن۳۰۹عمق رفتن، پایین رفتن، افتادن ، بهشدن غرق

 غرِق آب کردن 

⍃  ۳۴۱، رطوبت ۳۲۲، سنگینی ۳۱۱، تنزل ۳۰۹، سقوط ۲۱۱عمق  

 

 حرکت انحنادار 314

ـــم] ـــت انحنـــ [اس ، ۲۵۰، پـــیچش، گـــردش، دوار، َدَوران ادارحرک

 ؛، ویـــراژ، حرکـــت مـــارپیچ، قیقـــاج، زيگـــزاگ، انحـــراف۳۱۵چـــرخش 

، ۲۵۰، قـوس ۲۵۰مسیر حرکِت انحنـادار: مـدار  ؛گردش ماه (زمین)

 زمین  دنیا، دور دور ،۶۲۶دور، دور تمام  ؛، مارپیچ۲۵۰چرخ 

 ؛۳۲۱مین ، کرۀ ز۳۲۱، سیاره ۳۲۱، ماه ۳۲۱، قمر، ماهواره دورزننده

 جادۀ کمربندی، پیچک  ؛۷۹۴گرد، دستفروش دوره

ــفت] ــان [ص ــرهچرخ ــداری، دای ــارپیچ، م ــان، م ــردان، پیچ  ؛۶۲۶ای ، گ

 ۳۱۵گردنده، چرخنده 

ــل] ــدن دور زدن [فع ــراژ دادن، چرخی ــدن، وی ــیچ زدن، پیچی  ؛۳۱۵، پ

گرِد (دور) چیـزی گشـتن، درمـدار حرکـت گردش کردن، گردیدن، بـه

 ◄خود پیچیـــدن، وول زدن غلتیـــدن، بـــه ؛۶۲۶دور زدن  ◄کـــردن 
  ۲۵۱کوک کردن، چرخاندن، پیچاندن  ؛۲۵۰دور زدن 

⍃  ۶۲۶، دور تمام ۳۱۵، چرخش ۲۵۱وتاب ، پیچ۲۵۰، َدَوران ۵۲کل  

 

 چرخش 315

دور محـور خـود، حرکـت ، حرکت َدَورانـی مسـتمر بـهچرخش [اسم]

احســــاس چــــرخش،  ؛▼چیــــز چرخنــــده، دوک، موتــــور ؛ایفرفــــره

ــرگی ــی س ــی  ◄جه، دوار، منگ ــه ؛۶۵۱ناخوش ــرخش، ب ــت چ طرف جه

سرعت چـرخش، دور  ؛راست (چپ)، درجهِت [عکس] عقربۀ ساعت

، مـارپیچ، ۲۵۰مـدار  ؛چـرخ تعـادل ؛موتور، نیـروی چـرخش، گشـتاور

 ۳۱۴حرکت انحنادار  ◄پیچش، گردش  ؛طومار ؛۲۵۰دایره 

 ، گرداب، گردباد، تورنادو، هاريکینچرخش آب و هوا

ــور ــرخ ، موت ــره، چ ــره، قرق ــر، فرف ــام، آرمیچ ــه، ۲۵۰دین ، دوک، پنک

ن، آسیاب بادی، پـیچ، سـاعت
َ

محـور، شـافت، اکسـل،  ؛هواکش، ف

مختصــات دکــارتی [≠ ، دیفرانســیل، ۲۱۸میــل گــردان، لــوال، پاشــنه 

 ] ۲۵۲استوانه  ◄وردنه، غلتک، [ ؛]۴۶۵

 آورسرگیجه ؛، چرخان، گردان، گردنده، دّوارچرخنده [صفت]

ـــل] ـــدنچر [فع ـــدن، دور زدن خی ـــدن، غلتی ـــدن، گردی  ؛۲۵۰، پیچی

 چرخاندن، چرخ کردن، کوک کردن

 ، بازشدن فنر، آزاد شدن بازشدن کوک

⍃  ۳۱۸، تالطم ۳۱۴، حرکت انحنادار ۲۵۱، پیچ و تاب ۲۵۰َدَوران  

 

 تکامل 316

، تبدل، سـلوک، توسـعه، رشـد، نشـو، ارتقـا، تعـالی، تکامل [اسم]

ـــدیل  ـــوین، تب ـــ ؛۱۴۷تک ـــت م ـــدهحرک ـــل ؛ارپیچ باالرون گرایی، تکام

ــوع،  ــواع، تن ــاء ان ــواع، منش ــدل ان ــیۀ) تب ــۀ (فرض ــم، نظري داروینیس

ــواع ــل ان ــور، تکام ــای  ؛تط ــا، بق ــا، راز بق ــازع بق ــی، تن ــاب طبیع انتخ

 ؛ترين، قــانون کوشــش حیــات، تــأثیر محــیطمســتعدترين و صــالح

تـز، ســنتز، برنهــاده، برابرنهــاده، سـلوک عقــل، دیالکتیــک، تــز، آنتی

بهبــود  ؛۷۰۴، تضــاد، ضـدیت ۱۴، قطبیـت ۷۰۴نهـاده، ضــدین هم

، پیــامبر ۲۸۳پیشــتاز، پیشــاهنگ  ؛۶۴۶کمــال  ،۶۵۴تمــدن  ،۶۵۴

 بزرگ شدن  ؛۹۷۵

عــّین)، وجــود، کیــف، تکــوینمقــوالت هگــل: 
َ
ــدن (ت

ُ
، عــدم، ش

کیفیــت، تحقــق، حــد، وحــدت، کثــرت، کــم، مادیــت، محسوســیت، 

 جه، تناسب، اندازه درونی، در بیرونی، مقدار، عدد، کّم  کّم 

، متعالی، پویا، پوینده، رشدیابنده، درحال بهبـود تکاملی [صفت]

۶۵۴  

بهتـر  ؛۱۴۷، دگرگـون شـدن، تبـدیل شـدن تکامـل یـافتن [فعل]

بـزرگ شـدن،  ؛۶۵۴اصالح کردن  ؛۶۴۶کمال رسیدن به ،۶۵۴شدن 

  ۱ ، شدن۳۶رشد کردن، افزایش یافتن 

⍃  ۶۵۴بهبود  

 

 نوسان 317

، حرکـت جبرانـی، حرکـت برگشـتی، حرکـت متقابـل، ننوسـا [اسـم]

فرکـانس،  ؛۲۶۵، جنبش، حرکت ۱۴۱ارتعاش، لرزه، رزونانس، تناوب 

، ۳۱۸رعشــه، لــرزش، تالطــم  ؛بســامد، تــواتر، نــبض، تــپش، ضــربان

 ؛نگـــاریلرزه ؛لـــرزه، مـــوج زمینـــی، زمین۳۵۰، مـــوج ۴۱۷تشعشـــع 

ــان ــان ؛منارجنب ــز نوس ــبچی ــز، قل ــدول، آوی ــاب، پان ــدید  ؛دار: ت تش

  ۲۶۵خرام  ؛۴۰۴ارتعاش [صوت] 

وآمد، فراز و نشیب، جزرومـد، رونـق و ، رفتجایگزينی نوسانی

ــتول، کم ــتول و دیاس ــود، سیس ــه رک ــاب، چرخ ــدن، ت ــاد ش ، ۱۴۱وزي

 تکان  ؛۱۴۱تناوب 

دار، تپنـده، مـواج، آویـزان، ، دارای نوسان، ضربانمرتعش [صفت]

ــده، متحــرک  ــرزان، جنبــان، جنبن ــتال ؛۲۶۵ل درخشــنده،  ؛۳۱۸طم م

  ۴۱۷سوسوزننده، روشن 

، ۴۱۷، مـــواج بـــودن، تشعشـــع کـــردن داشـــتن نوســـان [فعـــل]

 ؛۲۱۷مرتعش بـودن، ضـربان داشـتن، تـاب خـوردن، آویـزان بـودن 

پــت تلوتلــو خــوردن، لــرزان بــودن شــعله، سوســو زدن، تپیــدن، پت

مـتالطم بـودن  ؛۲۶۵خوردن، جنبیـدن، حرکـت کـردن  تکان ؛کردن

  ۶۰۱بودن عزم بی ؛۳۱۸

⍃  تغییر پذیری ۱۴۱، دوره ای بودن (نظم در وقوع) ۱۲همبستگی ،

  ۳۱۸، تالطم ۱۵۲
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تکـان،  ؛، اختالل، تشـنج۶۱، حرکت نامنظم، آشفتگی تالطم [اسم]

ــــرزه، کــــفدســــت ــــرزش، رعشــــه، ل قــــراری، هیجــــان، بی ؛انداز، ل

ــِم  ــج  تالط ــام، رن ــطراب، سرس ــان، اض ــرس  ،۸۲۵درون، خلج  ،۸۵۴ت

خارش، ارتعـاش، التهـاب،  ؛۶۸۰تب، عجله  ؛۸۹۱خشم  ،۵۰۳جنون 

 ؛۱۵۲پـذیری غلیان، جوشش، جوش و خروش، تخمیر، آتـش، تغییر

انداز ، اخــتالل هــوایی، دســت۱۷۶تالطــم هــوا، طوفــان  ؛۲۵۹زبــری 

 اهتزاز ؛▼ناآرامی، آشوب ؛هوایی

، صـــرع، ۶۱، گرفتگـــی، درد، کشـــش، انقبـــاض، تشـــنج اسپاســـم

 رگاسم، اوج، تپشا

ـــه، هرجآشـــوب ـــاآرامی، بلـــوا، فتن ـــاش، ن ـــران، ، اغتش ـــرج، بح وم

ــالب  ــیان، انق ــا، عص ــورش، کودت ــه،  ؛۱۴۹ش ــا، همهم ــال، غوغ جنج

شــلوغی، ولولــه، قشــقرق، جاروجنجــال، دادوفريــاد و شــلوغی، 

جوش و خروش،  ؛۴۰۰سرسام، ازدهام، غائله، محشر، بلندی صدا 

صــالت، آتــش، علم ،۶۸۰تــب، عجلــه  ؛▲طغیــان، جوشــش، تالطــم

 انشرومنشر 

آرام، ، متشـنج، لـرزان، مـواج، طوفـانی، نـاآرام، بـیمتالطم [صفت]

ــوج ــرتالطم، م ــوب، ُپ ــوج، پرآش ــان، متم ــان، جوش ــران، خروش زن، غ

درحال پرپـر زدن، درحـال غلیـان (جوشـش)، مضـطرب،  ؛۶۱نظم بی

خورده، عصــبی، آشــفته، تکــان ؛۶۸۰قــرار، عجــول بی ،۸۲۵نگــران 

  ۸۹۱ناک، خشمگین، عصبانی غضب

 ، آشوبگر، ماجراجو [ی]، شورشی، اخاللگر، خرابکار طلبآشوب

، لرزيـدن، ۳۵۵، متشنج بـودن، جوشـیدن بودن متالطم [فعل]

ــه ــوردن، ب ــان خ ــر زدن، تک ــدن، پرپ ــدن، تپی ــدن، خاري ارتعاش درآم

 زدن  پريدن، پر

ـــفتن ـــهآش ـــردن، ب ـــل ک ـــان دادن، ، مخت ـــم زدن، تک هم زدن، ه

 ؛۶۳هم زدن ، بـــه۲۵۱، پیچانـــدن ۱۷۶ن، مـــتالطم کـــردن جنبانـــد

بــال زدن، نــاآرام شــدن، پرآشــوب و پريشــان شــدن، آشــوبیدن، بال

ــدنبی ــکون ش ــه  ؛س ــودن، عجل ــیمه ب ــیدن، سراس ــس کش ــد نف تن

  ۶۸۰کردن 

 ، جوشیدن، گازدار شدن کردن کف

⍃  تهییج ۳۵۵، حباب ۳۱۷، نوسان ۳۱۵، چرخش ۱۵۲تغییر پذیری ،

  ۸۵۴، ترس ۸۲۱





   
 

 

 

 

 

 ماده طبقۀ سه:
 

 

 مادۀ عام باب یک:
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، دنیــای تجربــی، دنیــای مــادی، طبیعــت، ناســوت، مادیــت [اســم]

ـــود  ـــوت، وج ـــادی، ناس ـــالم م ـــان ۱ع ـــی،  ؛۳۲۱، کیه ـــود فیزيک وج

ــتن واقعیــت، عینیــت، محسوســیت، لمس ، ۳پــذیری، جــوهر داش

 ؛۸۰ ، شخصــیت، فردیــت، ویژگــی۳۲۲، وزن، ســنگینی ۳۲۴تــراکم 

ـــیء ـــین، ش ـــور ؛▼ع ـــق، تبل ـــم، تحق ـــادی ؛تجس ـــلک م گرایی، مس

بــاوری، انگــاری، مادهطبیعــی، مســلک دهــری، ماتريالیســم، ماده

گرایی، مارکسیســـــــــم، گری، مـــــــــادهپرســـــــــتی، مـــــــــادیماده

 گرایی)  گرایی (عینیتعین ؛لنینیسممارکسیسم

 ؛، جــرم، جســم، هیــوال، هیـولی، اثیــر، عــین، اکســیر (کیمیــا)مـاده

ــت ــم  ؛طبیع ــدن، ارگانیس ــزا، ب ــی  ؛۳۵۸اج ل ــواد آ ــنس،  ؛۳۵۸م ج

  ۳جوهر  ؛۳۳۱ساختار 

موجـود، مخلـوق،  ؛طبیعـت بیجـان ؛، چیـز، عـین، قلـم، کـاالشیء

الفاظ  ؛پدیده، عارضه، حادثه، عینیت ؛جنس، متاع ؛پدیده، آفريده

اجنــاس،  ؛خمسـه: جـنس، نـوع، فصـل، عــرض عـام و عـرض خـاص

 ۶۲۹وسیله  ؛اشیا، اعیان

عنصــر، اتــم،  ؛، خــاک، بــاد، آتــش، آباصــر چهارگانــهعن ؛عنصـر

ــی ــته، ذره، ذرۀ اتم ــوپ، هس ــول، ایزوت ــوترون،  ؛مولک ــرون، ن الکت

لفـا)، بتـا، گامـا،  لفا (ذرۀ آ پروتون، پوزيترون، مزون، فوتون، یون، آ

ـــال ـــوم ؛اربیت ـــر ؛کوانت ـــاوبی عناص ـــدول تن ـــدلیف، ج ـــدول من  ؛ج

ن، فلوئـور، ئیدروژن، هلیوم، کربن، نیتروژن، ازت، آزت، اک
ُ
ز

ُ
سیژن، ا

لومینیوم، سیلیس، گوگرد، سـولفور،  سدیم، ناتريوم، منیزيوم، آ

کلر، پتاسیم، کلسیم، منگنز، آهن، مس، نیکـل، روی، نقـره، آرژان، 

 ؛۳۲۶چیـز سـخت  ◄آهن  ؛سیم، قلع، پالتین، طال، زر، جیوه، سرب

لیاژ  لز، فشـبه ؛بـريلیم، بـاريم، رادیـم، اورانـیم، پلوتـونیم ،۵۰فلز، آ

ــوان ــنیک، آنتیم ــد ؛آرس ــُرم، ُی ــِلنیوم، ب ــفر، ِس ــافلز، فس ــک  ؛ن فیزي

  ۱۶۰ای هسته

مانــد،  ؛۶۳۰ماشــین  ،۶۳۰، علــم فیزيــک، علــم مکانیــک فیزيــک

 ؛۱۸۳مقیاس  ◄ُبعد  ؛۱۱۳دیرگذری  ◄بقا  ؛۲۸تعادل  ◄اینرسی 

، علــم صــدا ۴۱۷، علــم نــور ۱۶۰ای ، فیزيــک هســته۱۶۰الکتريســیته 

 ۳۲۴ تراکم ◄چگالی  ؛۳۹۸

تجزيـه  ؛۶۵۸علـوم پزشـکی  ◄، علـم شـیمی، داروسـازی شیمی

ــــــــــب  ،۵۱ ــــــــــیمی  ؛۵۰ترکی ــــــــــی زيست ◄بیوش  ؛۳۵۸شناس

عــدد اتمـی، عــدد جرمـی، ایزوتــوپ،  ؛۶۵۸تراپـی  ◄درمانی شـیمی

ــر  ــاوبی، عنص ــدول تن ــی  ؛▲ج ل ــواد آ ــی، م ل ــیمی آ ــا  ؛۳۵۸ش کانیه

ـــــالیزگر ؛۳۵۹ ـــــالیزور، کات ـــــه،  ؛کات ـــــیمیایی، اکتیویت ـــــنش ش واک

ـــرآوردۀ اکتی ـــول شـــیمیایی، ف ـــۀ شـــیمیایی، فرم واســـیون، معادل

کســــایش،  ؛شـــیمیایی، پیونـــد شـــیمیایی، پیونـــد کوواالنســـی
ُ
ا

اکسیژناســیون، اکسیداســیون، اکســید کــردن، اکســیدان، اکســید 

کسـید، اکسـیده
ُ
احیـا، احیـا شـدن، احتـراق کامـل، احتـراق  ؛شدن، ا

ــراق  ــان  ؛۳۸۱نــاقص، احت ــون، کــاتیون، آن ؛۳۶۶فوتوســنتز، گیاه ی

طیـف نشـری خطـی،  ؛مولکـول، مـول ؛یون، یونش، ترکیـب یـونی

اســید، بــاز، ایزومــر،  ؛۴۶۵گیری انــدازه بین، وســیلۀدســتگاه طیــف

آزمایشــگاه شــیمی، چــراغ بــونزن، لولــۀ آزمــایش،  ؛مالمــین ؛مرکـب

گیری ، ابـزار انـدازه۴۶۱بالون حجمی، پیپپـت مـدرج، عامـل آزمـایش 

۴۶۵ 

ـــفت] ـــادی [ص ـــی م ـــو، ، طبی۱، واقع ـــی، ابژکتی ـــم، عین ـــی، مجس ع

شدنی، محسوس، متشکل، تناور، دارای فیزيکی، ملموس، لمس

 ازته  ؛اتمی ؛جنسی ؛۴۹۴، اصلی ۳پیکر، دارای جوهر 

، مجسـم کـردن، نمـودار کـردن، وجـود مادیت بخشیدن [فعـل]

 نمودار گشتن ؛خارجی دادن، صورت ظاهر دادن

⍃  ۳۵۹ کانیها ،۳۵۸، ارگانیسم ۳۲۱، کیهان ۳، جوهر ۱هستی  
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لیسم)، عرفان ، ایدهروحانیت ؛معنویت [اسم] لیسم (ایدآ  ؛۹۹۱آ

ــدیت  ــب، ۱۱۵اب ــالم غی ــی، ع ــالم معن ــادی، ع ــان غیرم ــوت، جه ، ملک

لیســتایده ؛۹۸۴الهــوت، حــس ششــم   ؛۹۷۰، شــبح ۴۴۷روح  ؛آ

 ؛۹۷۹آزادگـــــی، تقـــــوا  ؛۱۲۴مدینـــــۀ فاضـــــله، اتوپیـــــا، آینـــــده 



 

خــــدایی،  ؛۴۴۹شناســــی ، شناخت۴۴۹ســــفه مابعدالطبیعـــه، فل

 ۹۶۵الوهیت، ذات خداوندی 

ــه ۴۴۹، ادراک ذهنیــت ــدی، اندیش ــۀ تجري ــتره، اندیش ، ۴۴۹، آبس

گرایی، گرایشـات ذهنـی، ذهنیـت ؛۴۴۷روان، جان، روح  ؛۴۵۱ایده 

ــــــق ــــــاریگرایی، مطلقمطل ــــــودرأیی، پیشــــــداوری  ؛انگ  ؛۴۸۱خ

  ۸۰انفراد، فردیت، ویژگی  ؛۴۴۷شناسی روان

، اخروی، ذهنی، مجرد، آرمانی، آبستره، انتزاعـی، غیرمادی [صفت]

ـــری  ـــاری، فک ـــوتی ؛۴۴۷اعتب ـــوی، اله ـــی، معن ـــی، غیرزمین  ؛افالک

 وار، مصنوعی شبح

روحـانی،  ؛روانـی ،۵۱۳، بدون بدن، ملکوتی، خیالی غیرملموس

معنـــایی،  ؛۹۷۳متعــالی، معنـــوی، عرفـــانی، مربـــوط بـــه الهیـــات 

 ۰۱۸ساختگی  ؛۹۸۴رمزی ذهنی، فريبنده، موهوم، 

درنظــر  ؛، ازجسـم جــدا کــردن، روحـانی کــردنمجــرد کــردن [فعـل]

 ۵۱۳گرفتن، پنداشتن 

⍃ ۹۹۱، عرفان ۹۸۴، حس ششم ۴۴۷، شعور ۴جوهری بی 
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، کائنـات، فلـک، ▼، دهـر، جهـان، گیتـی، عـالم، دنیـاکیهان [اسم]

مکـان، -هللا، عـوالم، مخلوقـات، تـوالی فضـاافالک، آفاق، مـاخلق

 ؛یابنده، تئـوری انفجـار بـزرگجهـان گسـترش ؛۳۱۹مادیت  ،۵۲کل 

  ۰۶۸آفرينش، فطرت، جبلت، آغاز 

، دنیا، زمین، جهـان خـاکی، آفـاق، ارض، عـالم، پوسـته، کرۀ زمین

دنیــای قــدیم،  ؛۵۵۱اطلــس، نقشــۀ دنیــا، نقشــه  ؛ایحرکــت قــاره

ــه ــرزمین ینگ ــاکی، ؛۱۸۴دنیا، س ــرۀ خ ــی، ک ــرۀ ارض ــفلی، ک ــالم س  ع

محـور  ؛۳۵۹شناسـی زمین ؛۳۴۳اقیـانوس  ؛۳۴۴خشکی، زمـین 

 ۳۴۴، جغرافیا ۲۳۰محیط زيست، محیط  ؛زمین، مدارگان

فلک، سپهر،  ، آسمان، اثیر، گنبد آسمان، چرخ، گنبد گردون،افالک

مینـا،  چادر نیلگون، دایرۀ ؛۱۸۳عرش، سقف، سما، سماوات، فضا 

منظومــه،  ؛بــد فیــروزهطــاق نیلــوفری، کارگــاه فلــک، گنبــد ارزق، گن

 ؛مطلــع ؛افــق ؛اشــعۀ کیهــانی، اتــر ؛منظومــۀ شمســی، کهکشــان

ــایی،  ــرض جغرافی ــول و ع ــی)، ط ــمانی، فلک ــماوی (آس ــتوای س اس

 النهار، ارتفاع معدل، معدل

ــتاره ــایی، س ــمانی، فض ــماوی (آس ــرام س ــم، اج ــب، نج ــر، کوک ، اخت

صور فلکی، صورت فلکی، دب اکبـر،  ؛ستارۀ شمال ؛فلکی)، انجم

ــغردب  ــیری ؛اص ــان راه ش ــوپرنووا،  ؛کهکش ــواختر، س ــحابی، ابرن س

ثوابــت،  ؛نــور (قــدر)، عبــور ؛، اختــروش▼دار، شــهابســتارۀ دنبالــه

پرســت، ارنــب، اســِد اصــغر، ســایر صــور فلکــی: آفتاب ؛▼ســیاره

النعش، پــروین، امرأةالمسلسـله، برزانــو نشســته، برسـاوش، بنــات

ا، غـول، مـار، مثلـث، الثـور، عّیـوق، غـراب، غمیصـعقاب، عنـاق، عین

الثريـــــا، الجـــــوزا، مرفـــــق، مرفقمجمـــــره، محبـــــین، مـــــراق، مرزم

ــب ــکالفرس، تکمرک ــس، ممس ــان، مگ ــاخ، توک ــد، ش العنان، ناج

 کیان  ؛ناطح، ...

ــژه ، بــروج دوازدهالبروجمنطقــه ــه، دوازده صــورت فلکــی وی گان

ــالک ــماوی، اف ــرۀ س ــتوای ک ــرج)، اس ــوزا،  ؛▲(ب ــور، ج ــّره)، ث ــل (ب َحَم

، اسد، سنبله، میزان، عقرب، قوس، ُجـَدی (ُبـز)، دلـو، حـوت سرطان

 بینی طالع ؛۱۰۸ماه تقویمی  ؛(ماهی)

اعضـای منظومـۀ شمسـی:، عطـارد (تیـر)، زهـره  ؛، استرویدسیاره

(ستارۀ صبح، ونوس)، زمین، مـريخ (سـیارۀ قرمـز، بهـرام)، مشـتری 

ن، پیکر)، زحــل (ســیارۀ زيبــا، کیــوان)، اورانــوس، نپتــو(ســیارۀ غــول

ــیارات، فرضــیۀ ســحابی ؛پلوتــو (پلوتــون) ــا،  ؛منشــأ س اناهیــد، ثري

 سهیل 

 دار، متئور، سنگ آسمانی، ستارۀ دنبالهشهاب

ــید ــورخورش ــرا، ه ــور، میت ــیاء، خ ــمس، ض ــاب، ش ــۀ  ؛، مهــر، آفت لک

ــیدی ــید ؛خورش ــرص خورش ــاب ؛ق ــیدگرفتگی، آفت گرفتگی، خورش

 چشـــمۀ آفتـــاب، جـــام ســـحر، آفتـــاب ؛۴۱۸ســـازی تیره ◄کســـوف 

اعتــدالین، ســال  ؛طلــوع، غــروب ؛عالمتــاب، خســرو خــاور، طشــت زر

 ۴۱۷تشعشع  ؛ایهمجوشی هسته ؛▼تحویل

ـه، محـاق،  ؛، قمرماه
ّ
هالل، ماه نـو، مـاه کامـل، شـب چهـارده، اهل

 ؛قمرهــای ســیارات، ســیارک ؛گرفتگی، خســوفمــاه ؛مهتــاب ؛بــدر

 های برخوردی دهانه

ــــی، مــــاهواره ــــنوعی، مــــاهوارۀ هواشناس ــــاهوارۀ ، قمرمص م

اســپوتنیک، آپولــو،  ؛مخــابراتی (جاسوســی، ...)، ایســتگاه فضــایی

هوانــوردی  ◄فضــانوردی  ؛۲۷۶کاوشــگر مــريخ، شــاتل، موشــک 

۲۷۱ 

تلسـکوپ  ؛رصـدخانه ؛، اخترشناسی، علم نجـومشناسیستاره

ـــنجم، ستاره ؛۴۴۲ ـــناسم ـــر،  ؛ش ـــتالف منظ ـــطرالب، اخ ـــد، اس رص

 ی اخترفیزيک، اخترسنجی، اخترنگار ؛پاراالکس

ــال ــقتحویلس ــاعت دقی ــل، س ــالب، تحوی ــاری  ؛، انق ــدال به اعت

 (ربیعی)، اعتدال پاییزی (خريفی)، اعتدالین 

 ، جهانی، فلکی، سماوی، سپهری۱۸۳، فضایی کیهانی [صفت]

قمــــری،  ؛اثیـــری، اتــــری ؛، بهشــــتی، روحـــانی، غیبــــیآســـمانی

 پرستاره  ؛۱۸۳هوایی، فضایی  ؛ای، خورشیدی، آفتابیماهواره

 ای سیاره، زمینی، مريخی، بینایسیاره

 ارضی ؛المللی، دنیایی، جهانی، بینزمینی

 شناسانه، اقیانوسجغرافیایی

⍃  ۴۱۷، روشـنی ۳۴۴، زمـین ۳۱۹، مادیت ۷۹، عمومیت ۳جوهر ،

  ۴۴۲، دستگاه نوری ۴۲۰روشنایی 
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، گـرانش، قـوۀ جاذبـه، وزن، جـرم، ثقـل، چگـالی، سنگینی [اسم]

جایی، بار، وزنـۀ فشار، جابه ؛۱۹۵وزن مخصوص، اندازه  ؛۳۲۴راکم ت



   
 

 

اینرسـی، مانـد، تعـادل  ؛مرکـز ثقـل ؛جرم، توده ؛۳۱تعادل، جبران 

 ۲۶۶، عدم تحرک ۲۸

ـن، سیسـتم متريـک  ؛، ترازتوزين
ُ
 ◄واحد وزن، گـرم، کیلـوگرم، ت

من، چارک، سـیر، مثقـال، نخـود، قدیمی: من، نیم ؛۴۶۵مترولوژی 

 اوزان  ؛وار، ریگندم، خر

 پارسنگ ؛، سنگ، سرب، کیل، کیلووزنه

ــرازو ــهت ــرازوی کف ــکول، ت ــان، باس ــزان، قپ ــال، ...)، می  ؛دار (دیجیت

 اجزای ترازو: کفه، شاهین، زبانه، پله 

 ؛۱۹۵گنــده، لــش، درشــت  ؛، وزيــن، ثقیــل، گــرانســنگین [صــفت]

انبــوه، متــراکم، چگــال  ؛گرانشــی ؛بــاردار ؛۷۰۰، دشــوار ۱۷۶شــدید 

۳۲۴  

ســنگینی کــردن،  ؛، تــوزين کــردن، تــرازو کــردنکــردن وزن [فعــل]

 سنگین بودن، بار داشتن

 ، بار کردنکردنسنگین 

⍃  ۳۲۴، تراکم ۳۱۳، غواصی ۱۹۵، درشتی ۳۱، جبران ۲۸برابری  
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ــم] ــُبکی [اس ــت َس ــی، رق ــل، رقیق ــت حم ــودن،  ؛۳۲۵، قابلی ــّرار ب ف

 وزنیبی ؛قابلیت تبخیر

 ۳۱۲چیز پرنده  ؛ر، کاه، باد، هوا، پَ چیز سبک

 ، مایۀ خمیر، جوش شیرين، بیکینگ پودرمادۀ ورآورنده

ــرد ، کــمَســُبک [صــفت]
ُ

قابــل حمــل،  ؛۱۹۶وزن، خفیــف، مختصــر، خ

 ؛۳۱۳ور شــناور، غوطــه ؛۳۲۵رقیــق  ؛ورآمــده ؛فــّرار ؛ُپرتابــل، تاشــو

 ۳۰۸باالرونده 

 ۲۷۱ردن شناور شدن، پرواز ک ؛، شناور بودنبودن سبک [فعل]

 ، وزن کم کردن، بار ازروی چیزی برداشتنکردن سبک

⍃  ۳۴۰، هوا ۳۲۵، رقت ۳۱۰ترفیع  

 

 



 

 

 

 مادۀ غیرآلی باب دو:
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، ۳۲۶، جمود، سختی (سفتی) ۳۵۴، انبوهی، غلظت تراکم [اسم]

فتــی،  ؛، یکپــارچگی۴۸، انســجام ۳۵۴، قــوام ۳۲۹اســتحکام 
ُ
ل

ُ
ک

دانسـیته، وزن مخصـوص، چگـالی، جـرم  ؛اپـذیریضخامت، نفوذن

 ۳۲۲سنگینی  ؛مجموعیت، ُپشت ؛حجمی

انجمــاد،  ؛۳۵۴شــدگی، یکپــارچگی، ادغــام، غلظــت ، جمعتمرکــز

ــوام  ــاد، ق ــبض، انعق ــوب، ۳۵۴ق ــدن، رس ــه ش ــدن، لخت ــه ش ، دلم

ــــــور، تحجــــــر، تبــــــدیل به ؛نشســــــتنشــــــین، تهته ســــــنگ، تبل

ــــختیاستخوان ــــالبت، س ــــدن، ص ــــتخوانی ش ــــدگی، اس  ؛۳۲۶ ش

کننده، مایۀ پنیـر، ژالتـین، مادۀ منعقدکننده، مادۀ غلیظ ؛یبوست

 کاری سازی، آباستخوان ؛۳۵۴کننده غلیظ

َدلمـه،  ؛۳۱۹، جامد، توده، هسته، گره، عقـده، لختـه، مـاده جسم

ختۀ خون
َ
چیز متـراکم، جسـم جامـد: سـنگ، اسـتخوان، فسـیل،  ؛ل

ــوب، ته ــنگواره، رس ــین، ُدردس ــنگ، ؛نش ــیمان، س ــخره  س  ؛۳۴۴ص

ــــانع  ــــوار، م ــــدیس  ؛۷۰۲دی ــــل، تن ــــر، هیک ــــویر  ◄پیک  ،۵۵۱تص

 ۵۵۴سازی مجسمه

، تــوُپر، َدلمــه، بســته، ۳۲۶، جامــد، ســخت (ســفت) چگــال [صــفت]

فـت، ضــخیم، متـراکم، یکپارچـه، یک
ُ
ل

ُ
تکـه، کثیــف، غلـیظ، سـتبر، ک

 ؛۱۹۸گــس، قــابض  ؛۳۲۶زمخــت، ســنگین، فســیل، اســتوار، صــلب 

ـــنگین اســـتخوان ـــل، نم ؛۳۲۲دار، س ـــذیر، نفوذناپـــذیر، امپرمآب ناپ

مجسـم، ملمـوس،  ؛۳۵۴مایع نیمـه ؛انبوه، ُپرُپشت، ُپربـار ؛ناتراوا

ــی لمس ــر، واقع ــاور، دارای پیک ــکل، تن ــوس، متش ــدنی، محس ، ۱ش

 ۳۸۲سردشده  ◄منجمد  ؛۳۱۹، مادی ۴۹۴، اصلی ۳دارای جوهر 

 نشستهنشین، تهنشدنی، رسوبی، ته، آبنشدنیحل

، ســـخت بـــودن، متـــراکم بـــودن، ضـــخامت بودنجامـــد [فعـــل]

جامد شدن، متراکم شدن، َبستن، َدلمـه شـدن (بسـتن)،  ؛داشتن

ــدن  ــخت ش ــدن، س ــد ش ــدن، منعق ــه ش خت
َ
ــدن۳۲۶ل ــه ؛، چپی هم ب

خشـک شـدن، کوچـک  ؛۸کاسه شدن، باهم بـودن چسبیدن، یک

  ؛۱۹۸شدن، منقبض شدن 

 ۳۵۴غلیظ کردن  ؛، جامد کردن، چپاندنمتراکم کردن

⍃ ۳۵۴ ، غلظت۳۲۶، سختی ۳۲۲، سنگینی ۴۸سجام ان  
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، نـــاچیزی، سســـتی، ۳۲۳، کمیـــابی، نـــدرت، َســـُبکی رقـــت [اســـم]

کــاهش فشــار،  ؛۱۹۰رقــت هــوا، فشــارکم، خــالء  ؛۴۳آمیختگــی 

، گـاز ۳۳۹چیـز رقیـق، محلـول، آب  ؛۳۳۷حّل، انحالل  ؛۱۹۷انبساط 

 ؛۲۰۶زکی، بــاريکی نــا ؛۳۲۷لطافــت، نرمــی  ؛زيپــو، ســوپ، آب۳۳۶

 نایابی

نـادر،  ؛۳۳۹آب مربـوط بـه ◄حـال، پـرآب ، آبکی، کمرقیق [صـفت]

کـم، باريـک،  ؛۱۹۷فشار، انبساط یافته، منبسـط کم ؛کمیاب، نایاب

تهی، عـاری، توخـالی،  ؛۳۲۷نازک، ناچیز، جزئی، ناقابل، سست، نرم 

 وتوکتک ؛فّرار ؛۱۹۰خالی 

فشار را کـم کـردن، خـالی  ،۱۹۷، منبسط کردن رقیق کردن [فعـل]

  ۳۳۸تبخیر کردن  ؛۱۶۳آبکی کردن، ضعیف کردن  ؛۳۰۰کردن 

⍃  ۳۲۸پذیری ، کشش۳۲۷، انعطاف ۳۲۳، َسُبکی ۷۵پراکندگی  
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ــفتی) [اســم] ــختی (س ــاع،  ؛، اســتقامتس ــدان ارتج ــالبت، فق ص

ــدان خم ــدنفق ــور، سخت ؛ش ــر، تبل ــلروز، تحج ــلب، س ــدگی، تص ش

 ۳۲۴کاری، تمرکز سخت کردن، آب ؛۳۲۹استحکام  ؛۳۲۴تراکم 

ـــخت ـــز س ـــختچی ـــز س ـــار )، الِک ، چی ـــار (آه ـــه، اه کننده: الماس

پوســت، فلــس، پیــرکس، اســتخوان، المــاس، فلــز، ســنگ سخت

شـالوده، بسـتر،  ؛پینـه، میخچـه ؛۳۴۴چخماق، خارا، سنگ، صخره 

 آهن، پوالد، فوالد، استیل، حدید، فـوالد آبدیـده، آهـن ؛۲۱۸بنیاد 

قراضـــه، آهـــِن آبـــداده، چـــدن، آهـــن ورق، ورق گـــالوانیزه، آهن

ـــفید) ـــالوانیزه (س ـــۀ ذوب ؛گ ـــاه کارخان ـــن، کارگ ـــا،  ؛۶۸۷آه آهنرب

 آهنگری، پتک، سندان، چکش ؛۲۹۱مغناطیس 

لیاژ  ؛۳۱۹، عنصر فلزات کاری، کـاری، ماشـینکـار بـافلزات: آب ؛۵۰آ

 لحیم، هویه  ؛انگ ؛دهیبرداری، شکلبراده

دار، آبدیده، آهنین، فـوالدین، ، زرهی، زره(سفت) سخت [صفت]

بـادوام، محکــم  ؛بسـته، اســتخوانی، منجمـد، یخــزدهخشـک، پینه

ــلب ؛۳۲۹ ــوی  ؛▼ص ــتوار، ق ــکن  ؛۱۶۲اس ــبیده  ؛۳۲۹نش ــگ، چس تن

 ناروان  ؛آرو، آهارزده، آهاری ؛۴۵شده، سفت ، محکم، وصل۷۷۸

کن نشدنی، ضدضربه، نش، شق، سیخ، مقاوم، استوار، خمصلب

 کششراست، کشیده، تحت ؛۳۲۹

، سنگ شدن، استخوانی شدن، یـخ زدن، یـخ سخت شدن [فعـل]

  ۳۸۰بستن، سرد شدن 

، آبدیده کردن، آب دادن، آهـار زدن، تقویـت کـردن سخت کردن

  ۳۸۲یخ زدن، سردکردن  ؛۱۶۲

⍃  ۳۲۹، استحکام ۳۲۴تراکم  
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ارتجـاع،  ؛افـت، ُسسـتی، نرمش، انعطـاف، تعامـل، لطنرمی [اسم]

مپذیری، انحناپـذیری، قالبخوری، شـکلچکش
َ

 ؛پـذیریپـذیری، خ

ــری، ِکش ــی، فن ــیِت ِکش ــشخاص ــانی، کش ــری  ؛۳۲۸پذیری س خمی

ــر  ــودن، خمی ــونگی  ؛۳۵۶ب ــَیالن، آبگ ــت،  ؛۳۳۵َس ــرمش، عطوف ن

ـــان ـــوت ؛۷۳۶گیری آس ـــتی، رخ ـــف:  ؛سس ـــز منعط ـــرم، چی ـــز ن چی

ُرس، بتونـه، ژل،  خمیـر، ِگـلپالستیک، کائوچو، الستیک، غضروف، 

کن، مخمل، حرير، ابريشم، مالمین، اسفنج، ابر،کرک، ژله، مدادپاک

، ۲۱۸، کوســن، بــالش ۲۱۸نــرم: بســتر، تختخــواب جــای  ؛۲۵۹َپــر، مــو 

نــرم کــردن،  ؛۳۲۸ســان فنــر، ِکــش، چیــز ِکش ؛۳۴۷چمــن، بــاتالق 

 تلطیف

ل، لطیـف، نـاز، مالیـم، تسـلیم، خمیـری، ابرنرم [صفت]
ُ

يشـمی، ، ش

لـزج،  ؛۳۰۱خوردنی  ◄آبدار، لذیذ  ؛▼لمبو، منعطفابريشمین، آب

ــایع  ــری، م ــّیال، اثی ــری، ِکش ؛۳۳۵س ــدنی فن ــفنجی،  ؛۳۲۸آم اس

رکـی  ؛۳۵۶ِله، خمیـری  ؛۳۴۷ابری، باتالقی 
ُ

همـوار،  ؛۲۵۹زبـر  ◄ک

 ؛نـرم و گـرم ؛۱۷۷گونـه مرهم ؛۲۵۸لیز، مخملـی، مخملـین، صـاف 

 غیرکشیده، چروک، آویخته 

شـــو، شـــو، لولهتاشـــو، خم ،۵۵۴، پالســـتیک ▲، نـــرمنعطـــفم

ــاردئونی ک ــری، کش ؛آ ــاعی، فن ــتیکی، ارتج ــتیک، الس ــدنی االس آم

 پذیر شکل ؛۳۲۸

تخفیـف  ؛۱۷۷، مالیـم کـردن تسـکین دادن ؛کردن نرم [فعل]

ــردن  ؛۱۷۷دادن [درد]  ــاده ک ــردن، آم ــیده ک ــردن،  ؛۶۶۹رس ــرب ک چ

 ۳۴۱ن، نم کردن آب زد ؛۳۳۴مالیدن، روغن زدن، لیز کردن 

سســت  ؛تســلیم شــدن، راه دادن ؛۶۹، رســیده شــدن نــرم شــدن

ل کردن، ريلکس کردن، آسودن 
ُ

 ۶۸۳کردن، ش

⍃  ۳۵۶، خمیر ۳۵۴، غلظت ۳۲۸پذیری ، کشش۳۲۵رقت  
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ــش [اســم] ــذیری، ، ِکشپذیریکش ــیته، امتدادپ ــانی، االستیس س

ــری،  ــِت فن ــودن، حال ــری ب ــداد، فن ــط، امت ــدنبس ــش آم ــوۀ ▼ِک ، ق

ــاط،  ــش، انبس ــیدگی، کش ــری، کش ــیت فن ــدگی، خاص ــاع، جهن ارتج

پذیری، ارتجـاع، پـذیری، شـکلانعطاف، خم ؛تعلیق، رسایی ؛درازی

سـان: مـادۀ کش ؛آرامـش ؛۲۸۰نشـینی زنـی، پسپس ؛۳۲۷نرمی 

ــتومر (کش ــار)االس ــری، کش ؛پ ــز فن ــش، فنــر، چی ــی: ِک ــان، ِکش س

تنبان، بند جوراب، یویو، عضله،  کائوچو، الستیک، کش شلوار، بند

 ؛۳۱۲وخیز، خیـز، پـرش جسـت ؛۳۲۷خمیر، چیز نرم، نرمـی  ؛ماهیچه

 انعطاف بدنی ؛کوک فنر

سان، االستیک، ارتجاعی، فنری، ، ِکشی، کشآمدنیکش [صفت]

ــــتیکیپس ــــع، الس ــــده، مرتج ــــت ؛جهن ــــناور، جس  ؛وخیزکنندهش

 ۳۲۷نرم  ؛۲۸۰برگردان  ؛۳۲۷شو، منعطف پالستیک، تاشو، خم

مثــل فنــر عمــل  ؛، دراز شــدن، کشــیده شــدنکــش آمــدن [فعــل]

ــدن  ــدن، پري ــردن، جهی ــاال جســتن، ۳۱۲ک ــدن، ب ــا پري ، َجســتن، ازج

 کوک کردن ؛برگشتن ؛جستن پس

⍃  ۳۲۷، نرمی ۳۲۵رقت  
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ــم] ــتحکام [اس ــات اس ــایی، ثب ــت، پای ــداری ۱۴۴، دوام، مقاوم ، پای

نسی: صـالبت، سـختی (سـفتی) استحکام ج ؛، ماندگاری، بقا۱۵۳

ــهنگه ؛۳۲۶ ــبندگی ب ــدگی، چس ــتواری، پابرجــایی، دارن دیگری، اس

پیوسـتگی، چسـبندگی درونـی، انسـجام  ؛۷۷۸استقرار، نگهداری 

 ؛کـاریکاری، محکمسازی، آبسازی، سختمحکم ؛۱۶۲قدرت  ؛۴۸

ــز  ◄جــنس محکــم و بــادوام: اســتخوان، جــنس خــوب، فــوالد  چی

 ۳۲۶سخت 

، ضدضـربه، نشـکن، ۱۶۲، مقاوم، قوی بادوام محکم / [صفت]

ــالق ــر، ش ــرخور، سوراخچق ــدنی، ج ــبوط،  ؛نش ــتوار، مض ــدگار، اس مان

ــادوام  ــا، ب ــفت)  ؛۱۴۴پابرج ــخت (س ــخت، س ــفت، س ــق، ۳۲۶س ، ش

ــــلب  ــــجم  ؛۳۲۶ص ــــابه، منس ــــوب ؛۴۸غیرمتش ــــتوار  ؛خ ، ۱۵۳اس

غیرقابـل  ؛۷۷۸دارنـده، تنـگ، چسـبیده خود، محکـم نگاهسرجای

نشــدنی، غیرمــأکول، مثــل چــرم، مثــل ثقیــل، هضمجویــدن، جــر، 

 ۱۶۲پابرجا، متقن، متین، ثابت قدم  ؛الستیک

، بادوام بـودن، تکـان نخـوردن، آخ نگفـتن، محکم بودن [فعل]

، تقویـت کـردن ۳۲۶محکـم کـردن، سـخت کـردن  ؛۱۶۲قوی بـودن 

۱۶۲ 

⍃  ۳۲۶، سختی ۱۶۲قدرت  
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ــکنندگی [اســم] ــندش ــردی، پاش
ُ
ــاد ، ت ــدم اتح ــه الیه ؛۴۶گی، ع الی

 ؛۱۶۳ُسسـتی، نـازکی، ضـعف  ؛۲۰۷الیه  ◄شدن، پوست انداختن 

چیز شـکننده،  ؛۳۳۲چیز شکسته، چیز خردشده: خالل، گرد، پودر 

ـــی  ـــه، چین ـــاب، شیش ـــکننده: حب ـــنس ش ـــفال◄[ج ]، ۳۸۱گری س

 مواد منفجره ؛جام شکننده ؛۱۶۳بیسکویت، چیز ضعیف 

رد، بی، شکستنی، ناپاشکننده [صفت]
ُ
 ؛دوامیدار، ظريف، نازک، ت

پوســـــته، پـــــذیر، پوستهتفکیک ؛۳۳۲پودرشـــــونده، پودرشـــــده 

ُسست، نااستوار، پرپری، نـازک، ضـعیف  ؛۴۶ورقه، جداشدنی ورقه

 منفجره ؛۶۵۵آمادۀ تخريب، کلنگی، ویران  ؛۶۵۵، فرسوده ۱۶۳

ــل] ــودن [فع ــکننده ب ــودنش ــتنی ب ــتن  ؛، شکس ــز ۴۶شکس ، ري

تکـه شـدن، خردشـدن، دن، منفجر شـدن، تکهشدن، ترکیدن، پکی

ـــتن ـــرک برداش ـــدن  ؛ت ـــیدن، جداش ـــم پاش ـــدن،  ؛۴۶ازه ـــودر ش پ

 ۳۳۲پودرکردن 

⍃  ۳۳۲ ، پودر۱۶۳، ضعف ۱۱۴، زودگذری ۴۶گسیختگی  
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طــرح،  ؛، بافــت، ســاخت، زيرســاخت، شــبکه، آرایــشســاختار [اســم]

زيربنــا،  ؛۲۲۲الگــو، ســاختمان، ســامانه، ترکیــب، بافــت متقــاطع 

وقس)، روبنا، بدنـه، پیکـر، جسـم، بندی، اسطقس (اساستخوان

بافــِت پارچــه، تــاروپود، نســج، منســوج  ؛۳۵۸تــن، بــدن، ارگانیســم 

 ؛۶۲، ســازمان ۶۰ســازمانی بــودن، انســجام تشــکیالتی، نظــم  ؛۲۲۲

کريسـتال، بلـور، شـبکۀ بلـوری،  ؛مجموعۀ عناصـر، پیوسـتگی اجـزا

  ۰۴۳سازند، جزء ترکیبی  ؛۶۰ترتیب  ؛آرایش مولکولی

ــاختاری [صــفت] ــازمانس ــایی،  ؛یافته، ارگانیــک، س زيربنــایی، روبن

  ۶۲ مرتب ،۶۰ساختاريافته، منظم  ؛زيرساختی

 ۲۲۲بافته  ◄ای ، پارچهبافته

⍃  مواد ۲۵۹، زبری ۲۵۸، صافی ۲۴۳، شکل ۲۲۲، تاروپود ۷حالت ،

۶۳۱  

 

رد . پودر 332
َ

 گ

رد، غبار، خاکپودر [اسم]
َ

اره، گردوخـاک، گردوغبـار، ، ماسه، خـاک، گ

گچ، سیمان، آرد، نشاسته، گردغوره، آرد  ؛گرده، خاکه، سوده، رنده

 گردافشانی  ؛فله ؛نخودچی

 ؛گیریکننــده، خردکننــده، پودرکننــده، آبمیــوهله ؛، آســیاآســیاب

آسـیای آبــی،  ؛کننــدهآردبیـز، الک ؛هـاون، ســوهان، سـمباته، رنــده

قســمتهای آســیا،  ؛آســیابان ؛ی، برقــیآســیای بــادی، دســتی، اســب

 تنور، پره، گلو، ناو، ناوسار، سنگ آسیا، چرخ آسیا، خراس، آس 

والش، سـاب، آششده، آب، ِله، ساییده، آسیابپودرشده [صفت]

 ، ازهم پاشیده ۳۵۶شده، خمیری خردوخمیر، چرخ

، آســیاب کــردن، ســاییدن، چــرخ کــردن، رنــده کــردن پــودر [فعــل]

 ن، آردکردن، مالیدن، ساییدن و نرم کردن، خوردنکردن، آسیا کرد

⍃  ۳۳۳، اصطکاك ۳۳۰، شکنندگی ۵۱، تجزيه ۴۶گسیختگی  

 

 اصطکاک 333

کاری، مشــت ؛، مـالش، کشــش، سـایش، ماسـاژاصـطکاک [اسـم]

ــت ــیمش ــران ؛مال، دالک ــاروانی، گ ــبندگی ن ــری  ؛۳۵۴روی، چس زب

۲۵۹ 

ک، لنــت کن، الســتیپا، ســمباته، پــاک، ســنگدارچیــز اصــطکاک

  ۲۶۰دار ، دندانه۲۵۹زبر  ؛ترمز، لنت کالج، رنده، کبريت

، ماالندن، کشیدن، تراشیدن، خراشـیدن، سـاییدن، مالیدن [فعل]

 اصطکاک پیدا کردن  ؛خوردن، اصطکاک ایجاد کردن

، گــرم شــدن ۲۵۹، روان نبــودن، زبــر بــودن اصــطکاک داشــتن

۳۷۹  

⍃  ۳۳۲پودر  

 

 لیزی . روانی 334

ختـی ؛روانـی، صـیقلی بـودن، لیزی [اسم]
َ
سـازی، زنـی، نرمروغن ؛ل

 ؛۲۵۸همــواری، صـــافی  ؛کـــاریســازی، روانلوبريکاســیون، روان

 لغزش

، روغــن، روغــن موتـور، گــريس، واســکازين، آب صــابون سـازروان

 لوبريکانت ؛[تراشکاری]، وازلین، تف، مرهم

ــفت] ــز [ص ــت، روانلی ــراق  ؛، لغــزان، لخ  ؛۴۱۷روشــن  ◄صــیقلی، ب

 ۲۵۸ لیز، لغزنده، ُسر، هموار، صاف[سطح] 

روان کـردن  ؛زدن، چرب کردن، واکس زدن، روغن لیز کردن [فعل]

 ۲۵۸، صاف کردن ۲۵۸

 ۲۵۸نرم رفتن  ◄، لغزيدن لیز خوردن

⍃  ۶۴۸، پاکیزگی ۳۵۷، روغن ۲۵۸صاف  
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، مـایع بـودن، سـیال بـودن، چسـبندگی، غلظـت آبگونگی [اسم]

ـــــی، ر ؛۳۵۴ ـــــاکی، خیس ـــــت نمن ـــــیاالت،  ؛۳۴۱طوب ـــــک س مکانی

ــــل  ــــدرودینامیک، هیــــدرومتر، اص ئیــــدرولیک، هیــــدرولیک، هی

ــمیدس ــه ؛ارش ــدیل ب ــان تب ــدازش ۳۳۷مایع، میع  ؛۳۳۷، ذوب، گ

ـــه ـــایع ب ـــدیل ازم ـــر تب ـــعید، تبخی ـــد، تص ـــاد، ۳۳۸گاز و جام ، انجم

  ۳۴۲سازی ، خشک۳۸۲سرمایش 

، ســیاالت، مــایع، ســیال، حــالل، محلــول، الکترولیــت، مایعــات

ـــوط ـــد، مخل ـــیون، کلویی ـــات: آب  ؛سوسپانس ـــامی مایع ، ۳۳۹اس

ــیدنی  ــربت، نوش ــوه، ش ــرم، آب۳۰۱آبمی ــالس، س ــرق، م ــان، ، ع ده

نمـک، گـدازه، سـوپ، شـیره، عصـاره، ، آب۳۰۲بزاق، خلط، ترشحات 

ــیر ــون ؛عص ــه، خ ــما، خوناب ــل  ؛▼پالس ــانول، الک ــی  ◄مت ل ــواد آ م

 ۳۵۷روغن قطران، نفت، بنزين،  ؛۳۰۱شیر، شیر و لبنیات  ؛۳۵۸

ـــون ـــما، خ ـــرم، پالس ـــت، س ـــفید، پالک ـــول س ـــز، گلب ـــول قرم ، گلب

دســـتگاه  ؛۳۰۲خـــونريزی  ؛ارهـــاش، گـــروه خـــون ؛هموگلـــوبین

آئـورت، رگ،  ؛گردش خون: قلب، دل، خـون، دهلیـز، بطـن، دريچـه

فشــارخون  ؛همــاتولوژی ؛لختــۀ خــون ؛۲۶۳لولــه  ◄وريــد، عــروق 

۶۵۱  

 ؛۳۴۱طـوب، نمنـاک مر ؛، سـّیال، آبکـی، لـزج، محلـولمـایع [صفت]

 ؛۳۰۲ترشــحی  ؛هیــدرولیک ؛روان، جــاری، راکــد ؛خــیس، آبکشــیده

 ۳۳۷شده مایع

لود، خونی، ُپرخون دار، خون، خونريزیخونین  آ

⍃  ۳۵۰، نهر و باران ۳۳۷، میعان ۳۳۶گاز  

 

 گاز 336

گاز، تبـدیل بـه ؛، نفـخ۳۵۲، بـاد ۳۴۰، بخار، اثیـر، اتـر، هـوا گاز [اسم]

ــر  ــه ؛۳۳۸تصــعید، تبخی ــدیل گــاز ب ــان تب ــد، میع ، ۳۳۷مایع و جام

ــرمایش  ــد، س ــاک، ِاتــان،  ؛تصــاعد ؛۳۸۲تبري ــمی گازهــا: آمونی اس



   
 

 

لـی  ◄[بوتان،   ؛]۳۱۹عنصـر  ◄[]، آروغ، اکسـیژن، ازت ۳۵۸مـواد آ

  ۳۳۸ُبخور 

 تبخیر، گازدار، فّرار، قابلگازی [صفت]

گـازدار کــردن،  ؛۳۳۸، تبخیـر کـردن گاز تبـدیل کــردنبـه [فعـل]

  ۳۳۸تبخیر شدن  ؛اته کردنکربن

⍃  ۳۵۲، باد ۳۳۸، تبخیر ۳۳۵مایع  

 

 میعان . گدازش 337

، مــایع شــدن، گــدازش، ذوب، آمیــزش، فیــوژن، آب میعــان [اســم]

 ۳۳۵گدازه، سوپ، آبگونگی  ؛گدازیآهن ؛شدن، تعلیق

لیــت،  ؛، محلــول درســت کــردن، دم کــردن، خیســاندنانحــالل
ّ

حال

ـــوندگی، انحاللحل ـــذیریش ـــام ؛پ ـــی، اس ـــول آب ـــا: محل ی محلوله

لیــاژ ۳۳۵داغ، مایعــات نبــاتقنــد، آبنمــک، آبآب  ؛همــزن ؛۵۰، آ

ل، حل
ّ

ــال ــوندهح ــزان ؛ش ــر، هگ ــتون، تین ِس
َ
ــانول، ا ــا: آب، ات  ؛حالله

 ] ۶۷۴عدم استفاده  ◄[تعطیل کردن 

محلـول،  ؛شـدهشده، گداخته، مذاب، ذوب، آبشدهمایع [صفت]

 ۳۳۵ یعما ؛شدنی، قابل انحاللشده، حلحل

کـردن، حـل کـردن، ذوب کـردن، گـداختن،  ، آبکردن مایع [فعل]

 گری کردن ريختن، ريخته

حل شـدن، آب  ؛شدن، گداختن، گداخته شدن ، ذوبشدن مایع

هم کـردن، بـه محلول درست کردن، حل ؛۴۴۶شدن، ناپدیدشدن 

 زدن، درآب حل کردن، دم کردن، خیساندنزدن، آب 

⍃  ۳۵۰ن ، نهر و بارا۳۳۵مایع  

 

 تبخیر 338

، تقطیـر، تصـعید، آبگیـری، بخـار دادن، بابخـار پخـتن، تبخیر [اسم]

مقطــر، آب ؛بخــار، دمــه ؛۳۰۲رشــحه، ترشــح، ترشــحات  ؛ُبخــور دادن

 قطران، عرق

میــزور، افشــانه، اســپری، جــت، دســتگاه ُبخــور
ُ
، دســتگاه بخــور، ات

 اتوبخار ؛تقطیر، بویلر، دیگ ُبخار

تبخیرشده، تقطیرشده،  ؛ند، دودی، بخارزا، بخارمانُبخاردار [صفت]

 مقطر، دوآتشه 

، تقطیر کردن، تصعید کردن، دمیدن، اسپری تبخیر کردن [فعل]

 تبخیر شدن  ؛کردن، پاشیدن

⍃  ۳۵۵، حباب و ابر ۳۳۶گاز  

 

 آب 339

 ؛، ماء، آب آشامیدنی، آب معـدنی، آب نمـک، محلـول آبآب [اسـم]

 ؛چشــمه، قنــات، آبشــار ،۳۵۰جريــان آب، ســیل، بــاران  ؛آشــدوزو

ــخ  ــکال آب، ی ش
َ
ــرف ۳۸۰ا ــانوس  ؛۳۸۰، ب ــا، اقی ــه ۳۴۳دري ، درياچ

 ؛۶۴۸حمــام، آبتنــی، دوش، اســتحمام  ؛۳۵۰، رودخانــه، نهــر ۳۴۶

، میراب، آبپـاش، ۳۷۰پاشی، آبیاری، کشاورزی آب ؛۳۴۱نم، رطوبت 

شـبنم،  ؛۴۳۸چشم  ◄دیده، اشک، سرشک  آِب  ؛۳۴۱شیر آبیاری 

آب  ؛۳۵۰، مــوج ۳۴۱قطــره، چیــز مرطــوب  ؛۳۴۱ژالــه، چیــز مرطــوب 

آب حیــات، آب  ؛۳۴۷ایســتاده، آب راکــد، آب مــرده، مــرداب، بــاتالق 

سـازمان آب، آب بهـا، حـق  ؛۶۵۸زندگی، آب حیـوان، آب خضـر، دارو 

 ؛ای، شرکت آب و فاضـالبشرب، آب آشامیدنی، شرکت آب منطقه

ت، آبگونــه، مــایع، شــیره، عــرق، عصــاره، عصــیر، محلــول، ســیاال

لت تناسلی  ◄اسپرم  ؛۳۳۵مایعات  ذوب، میعان، گـدازش  ؛۱۶۷آ

ـــدرولوژی، آب ؛۳۳۷ ـــیهی ـــذر، راه ؛شناس ـــراه ۳۵۱آب آبگ  ؛۶۲۴، آب

  ۶۴۹گنداب  ◄آب فاضل

، کمرنـگ، مرطـوب، ۳۲۵، آبی، آبکی، رقیـق آبمربوط به [صفت]

ــر، نمنــاک 
َ
، آبــدار، شــل، ۳۴۱ُپــرآب، خــیس  ؛، نمــدار، نــم، ئیــدرو۳۴۱ت

 کش آب ؛هیدراته ؛۳۳۵روان، سیال، مایع  ؛نرمنازک، 

ــل] ــردن آب دادن [فع ــاری ک ــردن،  ؛۳۴۱، آبی ــق ک ــزودن، رقی آب اف

ـم کـردن 
َ

ر کـردن، ن
َ
 ؛۳۴۱خیس کردن، اخته کردن، آبکشی کردن، ت

آبکـش  ؛آب انداختن، آب به جایی انـداختن ؛، چکیدن۳۰۳ريختن 

 ۳۴۱کردن 

⍃  ۳۵۰، نهر و باران ۳۴۱رطوبت  

 

 # ۳۴۰ هوا 340

هـوای پـاک، هـوای  ؛۳۳۶، اکسیژن، نیتـروژن، ازت، گـاز هوا [اسم]

لوده، هوای باز  بادکنک، بالن ؛۳۵۲فوت، نفخ، باد  ؛آ

ــفر ــماناتمس ــوا، آس ــرۀ ه ــّو، ک ــوا ؛، َج ــار ه ــوی، فش ــار ج ــر  ؛فش اث

اکســید ای، دیای)، گازهــای گلخانــهای (گرمخانــه(پدیــدۀ) گلخانــه

 توسفر، مزوسفر َجو، اگزوسفر، استرابرون ؛کربن

هـوای خنـک، باصـفا، مطبـوع، بـارانی،  ؛، شرایط اقلیمیوهواآب

 ؛وهوا: آفتاب شدن، آفتابی شـدن، ابـری شـدنتغییرات آب ؛برفی

وهــوایی، منطقــۀ حــاّره، منطقــۀ آب ؛شناســیهواشناســی، اقلیم

ـــیر  ـــیر، سردس ـــک، گرمس ـــی، خش ـــا  ◄قطب ـــدۀ  ؛۳۴۴جغرافی پدی

 نینو وهوایی، الآب

دريل  ؛تیوب ؛فشارسنج ؛، پنوماتیک، نیوماتیکهوای فشرده

 پنوماتیک

ــوا ــدان ه ــوازدگیفق ــیژن، ه ــود اکس ــان، کمب ــی، خفق  ؛، خفگ

اتــاق (فضــای)  ؛۳۵۲بــاد  ◄گیــری، استنشــاق هــواگیری، نفس

 ] ۷۳۵زور  ◄[اختناق  ؛خفه، دربسته

 هوادار، دارای هوا ؛پنو، فشرده ؛، جویهوایی [صفت]

 خیزخیز، برفباران ؛ابی، ابری، برفیآفت ؛، حاّره، قطبیوهواییآب

 ، باد دادن، دمیدن، روباز گذاردن، پهن کردنهوا دادن [فعل]

⍃  ۶۸۵، رفع خستگی ۳۵۲، باد ۳۲۳َسُبکی  

 



 

ّم  341
َ

 رطوبت . ن

ای، آبیــاری، آبیــاری قطــره ؛اشــباع ؛، نــم، نــا، ترشــحرطوبــت [اســم]

 ريزش آب ؛۳۳۹پاشی، آب آب

 ؛م، ژاله، چکه، قطره، تف، بزاق، آغار، چیز آبکی، شبنچیز مرطوب

  ۸۳۶شیون  ◄گريه 

، شیر آب، فلکۀ آب، شیر گردان، شیر چرخان، افشـانه، شیرآبیاری

 ماشین آتش نشانی ؛۲۶۳شلنگ، لولۀ آب، لوله  ؛آبپاش

ـــر، مرطـــوب، نمـــدار، نمنمنـــاک [صـــفت]
َ
زده، دیـــده، نمـــور، نـــم، ت

 ؛]۸۳۶عـزادار  ◄[بار، پرازاشـک، گريـان اشـک ؛▼کشیده، خیسنم

 ◄[بــارانی  ؛کننــدهمرطوب ؛۳۳۹آب آبــدار، آبــی، آبکــی، مربــوط بــه

 ]۳۵۰جاری 

ــــیس ــــیراب، اشباعخ ــــده، باران، س ــــده، آبش ــــرآب، دی ــــش، پ ک

 ▲کشیده، نمناکنم

ــر بــودن [فعــل]
َ
ــم کشــیدن، بــاران  ؛، مرطــوب بــودنت

َ
ــر شــدن، ن

َ
ت

  ۸۳۶خوردن، خیس شدن، خیس و مرطوب شدن، گريستن 

ــم کــردن
َ

پــاک کــردن ◄[مرطــوب ســاختن، لیســیدن، شســتن، ، ن

ر کردن۶۴۸
َ
لودن، ت  ]، ريختن، آغشتن، آ

، غرق آب کردن، خیساندن، خیس کـردن، آغشـتن، آبکش کردن

لودن، غرقه کردن، غرق کردن، به  زير آب بردن، مستغرق کردنآ

 ۳۳۹، مشروب کردن، آب دادن آبیاری کردن

⍃  ۳۵۰، نهر و باران ۳۳۹، آب ۳۱۳غواصی  

 

 خشکی 342

آبـــی، تبخیرشـــدگی، ، پژمردگـــی، پالســـیدگی، بیخشـــکی [اســـم]

آبــی، بــارش ســالی، قحطــی، کمخشک ؛۳۸۱احتــراق  ◄ســوختگی 

ِ بیابان (برهوت، برهود)، بادیـه، زمـین  ؛کم اقلیم بیابانی، کویر، بر

 ◄خشـــکی [ناخن ؛۳۴۴، خـــاک ۳۴۴زمـــین  ؛۱۷۲یـــزرع، بیابـــان لم
 شکبار خشک، خچیز خشک، سبزی ؛]۸۱۶خست 

 گیریزدایی، نم، تبخیر، زهکشی، آبگیری، رطوبتسازیخشک

کن، حوله، ِته، طناب رخت، بخاری، ، سشوار، خشککنندهخشک

خشـک نگهدارنـده: چتـر، بـارانی، امپرمآبـل،  ؛۳۸۱حرارت، گرمـایش 

 چادر، برزنت 

آب، وعلـــف، کـــمآبیـــزرع، برهـــوت، بی، بـــایر، لمخشـــک [صـــفت]

ـــوبی ـــابی، س ـــاران، آفت ـــوختهخته، آفتابب ـــرده،  ؛س ـــیده، پژم پالس

 گیرنم ؛۱۹۸چروکیده، منقبض 

ــل] ــودن [فع ــک ب ــدن ؛خش ــک ش ــاب خش ــدن، آفت ــر ش ، تبخی

 خوردن

 ؛دار کـردن، پـاک کـردن، چالندن، پالساندن، چروکخشک کردن

ــش ــنآب ــردن، په ــزان ک ــتن، آوی ــاب گذاش ــرفتن، درآفت ــردن را گ  ؛ک

 سود کردننمک

⍃  ۳۸۱، گرمایش ۱۷۲سترونی  

 

 دريا . اقیانوس 343

 ؛۳۴۶، دريـــا، بحـــر، پهنـــاب، غرقـــاب، درياچـــه اقیـــانوس [اســـم]

اقیانوس اطلس، آرام، هند، منجمـد  ؛سپهرهیدروسفر، آبکره، آب

ــمالی ــان ؛ش ــای عم ــزر، دري ــای خ ــر  ؛دري ــب رود، رود، نه  ؛۳۵۰مص

ــته ــای بس ــای آزاد، دري ــی (اقیانوساقیانوس ؛دري ــاری)، شناس نگ

ــایینپتــون،  ؛۳۴۴جغرافیــا  ــایی  ؛پــری دري آبزيــان، موجــودات دري

 ۳۳۹آب  ؛۳۶۵

 ، زيردريایی، بحری، اقیانوسیدريایی [صفت]

⍃  ۳۵۰، نهر و باران ۲۶۹، مسافرت دريایی ۲۱۱عمق  

 

 زمین 344

ــم] ــین [اس ــرزمین، زم ــاره، س ــکی، ارض، ق ش
ُ

ــر، خ ــین، َب ــتۀ زم ، پوس

ا، ، توندرا، سـاوان۳۴۸جزيره، دلتا، فالت، استپ، جلگه، دشت شبه

، ▼جغرافیـا ؛▼خـاک ؛۱۸۴زمین حاصـلخیز، کشـور، ُملـک، سـرزمین 

محــور زمــین، مــدارگان، کــرۀ زمــین  ؛، توپولــوژی۳۵۹شناسـی زمین

َبـِر  ؛قاره، آفريقا، آسـیا، اروپـا، آمريکـا، اسـترالیا، قطـب جنـوب ؛۳۲۱

، تپـه ۳۴۸ماهور، دشـت  ؛آفاق ؛قدیم، َبِر جدید، ینگه دنیا، فرنگ

اراضـــی،  ؛۳۴۹، جزيـــره ۲۰۹ه، زمـــین مرتفـــع ، کـــو۱۷۲، بیابـــان ۲۰۹

 ۷۷ ، قطعۀ زمین۷۷۷ِملک  ◄مستغالت 

ــا ــتجغرافی ــت، زيس ــیط زيس ــی، مح ــیط طبیع ــوم)، ، مح بوم (بی

]، نــــواحی قطبــــی (حــــاره، اســــتوایی، معتــــدل، ۲۳۰محــــیط ◄[

ای)، ناحیـۀ کمربنـد خشـک، ناحیـۀ کوهسـتانی (بیابـانی، مدیترانه

ه، پوشش گیـاهی، منطقـۀ معتدل خزری، ...)، مناطق َپست، جلگ

وهـوا، نـوع ای: نـوع آبویژگیهای منطقـه ؛جنگلی، پدیدۀ طبیعی

شناسـی نقشۀ زمین ؛خاک، ناهمواری، تراکم (پراکندگی) جمعیت

ــایی  ــدگی جغرافی ــا، پراکن ــی، ناهمواريه ــیمات سیاس ــۀ تقس (نقش

 ؛گردش آب در طبیعت ؛جغرافیدان ؛۵۵۱نقاط شهری، ...)، نقشه 

لودگ لودگی آب، آ ای، بـاران اسـیدی، هـوا ی هوا، گازهای گلخانـهآ

مخاطرات طبیعی، آتشفشان، صاعقه، بهمن، خشکسـالی،  ؛۳۴۰

ورطــه  ◄تگــرگ، هجــوم ملــخ، امــواج شــدید دريــایی (تســونامی) 

پراکنـــدگی و رشـــد جمعیـــت، جغرافیـــای جمعیتـــی، انفجـــار  ؛۶۶۳

 ◄[ومیر، ساختار سـنی، سرشـماری، جمعیت، نرخ موالید، نرخ مرگ
 ؛۲۶۷جهـانگردی، توريسـم، مسـافرت زمینـی  ؛]، مهاجرت۰۸۶ آمار

، قـاره، خشـکی، زمـین ۳۴۳اقیـانوس  ◄عناصر جغرافیـایی: دريـا 

  ۲۰۹، کوه ۳۴۹، جزيره ۳۴۴

پــالژ، ســاحل  ؛قــارهفالت ؛۲۳۴، خشــکی، کناردريــا، کنــاره ســاحل

  ▲زمین ؛ ۲۷۲بندر، پایانه  ؛شنی ∼ای، ماسه

گ، رمـل، ريـگ نـرم، خـاک ُرس، ، زمین زراعی، شن، ماسـه، ريـخاک

  ۳۷۰باغ  ؛۳۶۴تراب، مقبره  ؛ ۲۲۶پوشش زمین  ◄سنگ، کلوخ 



   
 

 

سـنگ معـدن  ◄، سنگ، الیه، رسوب، سنگ چخمـاق، خـارا صخره

سـنگ  ؛▲سـنگريزه، خـاک ؛۳۵۹شناسی ، زمین۳۵۹، کانیها ۳۵۹

 آسیاب

بريـــه، َبـــّری، مربـــوط  ؛، خـــاکی، ســـاحلی، داخلـــیزمینـــی [صـــفت]

 سنگالخ ؛خشکی و زمینبه

⍃  ۳۵۹، کانیها ۳۲۱، کیهان ۲۳۴، کناره ۲۰۹، بلندی ۱۸۴منطقه  

 

 خلیج 345

، تــاالب، مــرداب، ۳۵۱، خــور، تنگــه، بــاب، بغــاز، کانــال خلــیج [اســم]

ــاتالق  ر ؛۳۴۷ب
ُ

ــف ــاز ُبس ــز، بغ ــۀ هرم ــارس، تنگ ــیج ف ــه  ؛خل  ◄دماغ
 ۳۴۴، ساحل ۲۷۲پایانه  ◄بندر  ؛۳۴۹جزيره 

⍃  ۳۵۱کانال  

 

 درياچه 346

نمـا، آبريـز، استخر، حوض، آب ؛، آب شیرين، آب شوردرياچه م][اس

ــاتالق  ــاالب، ب ــه، ت ــر، برک ــنوعی ؛۳۴۷آبگی ــۀ مص ــد، درياچ ــد، بن  ؛س

درياچــۀ  ؛ظرفیــت نگهــداری آب، آبگیــر ؛حوضــچه، خزينــه، ســردابه

حفـره  ◄حوض، گـودال، چـاه چالـه ؛۳۴۳دريا، اقیـانوس  ؛ارومیه

  ۳۳۹آب ، ۳۴۵، خلیج ۳۵۰نهر  ،۶۲۴آبراه  ؛۲۵۵

 

 باتالق 347

زار، ، مـرداب، تـاالب، برکـه، مانـداب، لجـنبـاتالق (بـاطالق) [اسم]

آبگنـد، آب ایسـتاده، آب مـرده، آب راکـد،  ؛ريگ روان، منجالب، ِگل

چـاه  ؛۳۴۶، درياچـه ۳۵۱آب راه ؛۶۴۹گنداب  ◄آب فاضل ؛۳۳۹آب 

 ۲۵۵حفره  ◄

  ۳۲۷نرم  ؛، اسفنجی، لجنی، ِگلیباتالقی [صفت]

⍃ ۳۵۶، خمیر ۳۵۴ظت غل  

 

 دشت 348

، جلگه، هامون، فالت، صحرا، استپ، توندرا، سـاوانا، دشت [اسم]

، زمـین مرتفـع ۲۰۹، کـوه، بلنـدی ۲۰۹، بادیه، ماهور، تپه ۱۷۲بیابان 

 ، زمین هموار۲۰۹

 زار، چمن، علفزار ، چراگاه، َمرغزار، ینجهمرتع

⍃  ۲۴۹، مستقیم ۲۱۶افقی 

 

 جزيره 349

ـــخ، ، جزيـــره [اســـم] ـــانی، ريـــف، کـــوه ی ـــۀ دريـــایی، جزيـــرۀ مرج تپ

 دماغه ؛العربجزيره، جزيرةالجزایر، شبهمجمع

 

 # ۳۵۰نهر . باران: آب درجريان  350

 ؛۳۵۱، رود، رودخانـــه، شـــعبه، جـــوی، جویبـــار، کانـــال نهـــر [اســـم]

ظرفیـت جـوی  ؛گـرداب ؛نمـاگرم، آبشار، آبشر، آبچشمه، قنات، آب

ريـز، آبگیـر، آب ؛▼سیل، سـیالب، بـاران ؛کش، ِدبییا کاناِل آب: آب

ــه ــه ؛پهن ــوبات رودخان ــاای، مخروطرس ــه، دلت ــه  ؛افکن ــه، درياچ برک

 ؛۳۵۱آب آبـرو، آبگـذر، راه ؛رودکارون، اروندرود، ارس، زاینـده ؛۳۴۶

دريـا  ؛۳۴۵، خلـیج ۲۶۳تونـل  ،۶۲۴آبراه  ؛۶۴۹گنداب  ◄آب فاضل

 ۲۵۵حفره  ◄چاه  ؛۳۴۳اقیانوس  ◄

شـیر آب، شـیر آبیـاری  ؛۲۶۵مد، گـردش، شـار، حرکـت ، جزروجريان

 ▼سیل، موج ؛۳۴۱

 ؛تســــونامی ؛حرکــــت مــــوجی ؛، خیــــزاب، کــــف، جزرومــــدمــــوج

 سواری، سرفینگموج

رگبــار، بــاران بهــاری،  نــم بــاران،نم ؛، بــارش، بارنــدگی، تگــرگبــاران

ــدن ــنوعی، باران ــاران مص ــرخ، ب ــاران س ــیدی، ب ــاراِن اس ــدوبرق،  ؛ب رع

 ؛کمـانرنگین ؛سیل، سـیالب ؛ان، هوای بارانیقرمبه، طوفآسمان

 سنگچه ؛سنجباران ؛۳۸۰کوالک، برف  ؛۳۵۵ابر 

آسـا، غـران، خروشـان، دار، روان، سـاری، سیل، جريـانجاری [صفت]

 ؛۲۶۳، بـاز ۲۶۵متحرک  ؛کنانزمزمه ؛جوشان، مواج، متموج، بارانی

  ،]۷۶۸کننده ، رعایت۹۵۳، قانونی ۹۱۷آور ، الزام۱۲۱[فعلی 

حرکت داشـتن، حرکـت  ؛، ريختن، َسر رفتنجريان داشتن [فعـل]

 سیل آمدن ؛۲۶۵کردن 

، فروريختن، آمدن، باران آمـدن، بـاران زدن، بـاران گـرفتن، باريدن

ر آمدن، برف آمدن، آب شدن
ُ

رش
ُ

 اشک ريختن  ؛ش

، شیررا بـاز کـردن، پمـپ کـردن، جـاری کـردن، جريان انداختنبه

 ؛۲۶۳ردن، ســـدرا برداشـــتن، بـــاز کـــردن را بـــاز کـــبرقـــرار کـــردن، راه

 ۲۶۵حرکت دادن  ؛۳۴۱آبکش کردن  ؛باراندن

، ۲۶۴، سـد زدن، سـد کـردن، سـوراخ را گـرفتن، بسـتن بند آوردن

  ۲۶۶بند آمدن باران، متوقف شدن  ؛۲۶۶متوقف کردن 

⍃  رطوبـت ۳۳۹، آب ۳۳۷، میعـان ۳۰۰، طرد و دفـع ۲۹۸صدور ،

  ۳۵۱، کانال ۳۴۳، دريا ۳۴۱

 

 انالک 351

نهـر  ◄رودخانـه  ؛، بسـتر رود، حـوزۀ رود، دره، مسـیلکانـال [اسم]

حفـره  ◄، سـوراخ ۲۶۳آبگیر، آبگاه، مجرا، قنات، کاريز، تونل  ؛۳۵۰

 ؛۲۶۳کشی، لولۀ آب، شلنگ، لولـه لولۀ نفت، خط لوله، لوله ؛۲۵۵

رگ، عـروق، شـاهرگ،  ؛گلو، گلوگاه، گذر ؛۲۶۳قیف، دريچه، پنجره 

 ؛۳۴۱شـیر آبیـاری  ؛۲۶۳لولـه  ◄یاهرگ، آونـد مویرگ، سـرخرگ، سـ

 ◄آب فاضـــل ؛۲۶۳هـــواکش، منفـــذ، دودکـــش  ؛۲۶۳راه ورودی 

 ◄دريا  ؛۳۴۵، خلیج ۳۴۶درياچه  ،۶۲۴، آبراه ▼آبراه ؛۶۴۹گنداب 

 ۲۵۵حفره  ◄چاه  ؛۳۴۳اقیانوس 



 

 ؛۶۲۴راه آبـی، آبـراه  ؛۳۵۰جـوی، نهـر  ؛، آبگذر، آبـرو، نـاودانآبراه

 روده، مثانه

⍃ راه ۳۵۰، نهر و باران ۳۴۶، درياچه ۲۷۲، انتقال ۲۶۳ودگی گش ،

  ۶۴۹، ناپاکی ۶۲۴

 

 باد: جريان هوا 352

، ▼کـوران، نسـیم ؛۳۴۰، جريان، جريان هوا، وزش، هوا باد [اسم]

طوفان، باد موسمی، باد داغ، بـاد صرصـر، بـاد سـموم، بـاد نـوروز، 

نسون، باد خمسین، حرمتان، ما ؛باد موافق، باد مخالف ؛باد خزان

ـــور ـــاِد دب ـــام، ب ـــاد س ـــوب، ...)، ب ـــمال (جن ـــادو،  ؛ش ـــاد، تورن گردب

ـن، بـادبزن،  ؛هاريکین
َ

تهویه، تهویـۀ مطبـوع، پنکـه، هـواکش، ف

 ؛۳۸۲کولر، ایرکاندیشن (ارکاندیشـن)، ارکاندیشـنینگ، سـرمایش 

 بادبادک ؛مکش، خالء، ُپک

ـــنفس ـــاق، ت ـــنوعی، استنش ـــنفس مص ـــازدم، ت ـــس، َدم، ب
َ

ف
َ

، ن

دسـتگاه تـنفس: ريـه، شـش،  ؛ممد حیات، مفـرح ذاتهواخوری، 

  ؛حلق، خرخره، نای، نایژه، بینی

 باد مالیم ؛فوت، ُپف، آه، نفخ، باد شکم ؛، صبا، شرطه، ایازنسیم

 ، بادخیز، بادگیربادی [صفت]

 وهن کنان ، هنزناننفس

، کـوران داشـتن، نفـوذ کـردن ۳۵۰، جريان داشـتن َوزيدن [فعل]

دمیدن، فوت کردن، باد زدن، ُپف کـردن،  ؛۴۰۷زوزه کشیدن  ؛۲۹۷

جريــان  ؛زدن مکیــدن، هــوا بلعیــدن، ُپــک ؛۳۰۰بیــرون فرســتادن 

 بودن، نوزيدننداشتن، خفه

ــس کشــیدن
َ

ف
َ

بــاد  ؛، تــنفس کــردن، دم زدن، هــوا خــوردنن

 ۳۸۸زدن، سیگار کشیدن  استنشاق کردن، ُپک ؛خوردن

⍃  ۳۵۳، لولۀ بادی ۳۴۰، هوا ۳۳۶، گاز ۱۷۶شدت  

 

 لولۀ بادی 353

 ؛نای، نایژه، بینـی ؛، هود۲۶۳، بادگیر، دودکش لولۀ بادی [اسم]

نـی، نـای، فلـوت، سـازهای بـادی  ؛سرلوله، دهنـه، هـواگیر، منفـذ

چپــق، پیــپ،  ؛، ســاز دهنــی۴۱۴، ســازهای بــادی برنجــی ۴۱۴چــوبی 

 خیزران، نال ؛قلیان

⍃  ۳۵۲، باد ۲۶۳گشودگی  

 

 مایعغلظت . نیمه 354

ــم] ــت [اس ــت نیمــه، غلظ ــونگی حال وار ، آبگونــه۳۳۵مایعی، آبگ

  ▼روی، چسبندگیبودن، گران

خته شدن، تراکم، تمرکز قوام
َ
  ۰۴۸، انسجام ۳۲۴، َدلمه شدن، ل

 ، ژالتین، نشاسته، آردکنندهغلیظ

، کشــش ســطحی، رباینــدگی، پیوســتگی، نــاروانی، چســبندگی

 رویویسکوزيته، گران

ســل، کنـدر، شــیره، ، صــمغ، شـهد، ع۴۷، چسـب مـایع چســبناک

انگـم، انگبــین، انغـوزه (انقــوزه)، انــزروت (صـمغ گیــاهی)، چســب 

  ۳۵۷، ِکرم (ضماد) ۴۷

مـرغ، ، لعـاب، خلـط، مخـاط، امولسـیون، سـفیدۀ تخممایع غلیظ

لبومن، مایونز خامه، سـوپ، مخمـر، شـیره، افشـرده  ؛لخته، چرک ؛آ

 آدامس  ؛(کنسانتره)

غلـیظ، چسـبناک، چسـبنده، ، آبگونـه، لـزج، لیـز، مایعنیمه [صفت]

 لخته ُبره، لختهدار، ُبرهویسکوز، مخاطی، مخاط

غلـیظ شـدن، بسـتن،  ؛زدن، کـره گـرفتن، هـمغلیظ کردن [فعـل]

  ۳۲۴جامد بودن  ◄دلمه شدن، منعقد شدن، متراکم شدن 

⍃  ۳۴۷، باتالق ۳۲۷، انعطاف ۳۲۴، تراکم ۴۸، انسجام ۴۷پیوند ،

  ۳۵۷، روغن ۳۵۶خمیر 
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 ۳۳۶نوشابۀ گازدار، گاز  ؛، کف، جوش، تخمیرحباب [اسم]

 ؛نبوال، سیروس، کومولوس، نیمبوس ؛، ِمه، میغ، بخار، سحابابر

 ◄آســمان  ؛۳۳۸ُبخــور  ؛ابــر بهــاری، ابــر ســیاه، پــاره ابــر، ابــر بارنــده
 ۳۴۰وهوا آب ؛۳۴۰َجّو، اتمسفر  ؛دارستارۀ دنباله ؛۳۲۱افالک 

ــفت] ــاب [ص ــفدارحب ــل، ک ــان، متخلخ ــازدار، جوش ــران،  ؛کرده، گ غ

 خروشان و جوشان 

 بارانی ؛، گرفته، تیره، تارابری

 ، کف کردن، خروشیدنجوشیدن [فعل]

 ، تیره شدنابری شدن

⍃  ۶۴۹، ناپاکی ۴۱۹، گرگ و میش ۳۳۸، تبخیر ۳۱۸تالطم  
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، بتونـه، ۳۵۷رم ِکـ ،۶۵۸، چیـز خمیـری، ضـماد، مـرهم خمیر [اسم]

، مالط گچ ۳۵۴کرده، عصاره، فالوده، مایع غلیظ پوره، گوشت چرخ

، انعطاف، ۳۵۴، غلظت ۳۵۴خمیری بودن، قوام  ؛کته ؛یا سیمان

 لجن  ؛۳۲۷نرمی 

، گوشـتالو، اسـفنجی، آبـدار، گوشـتدار، ِلـه، خمیـر، خمیـری [صفت]

ــه ــیظ، نیم ــده، غل ــو، کوبی ــیده، آب لمب ــه، زيادرس  ؛۳۵۴مایع کوفت

لجنی،  ؛۳۲۷، منعطف ۳۲۷نرم  ؛۵۱شده تجزيه ؛تخرمه، زيادپخته

 ] ۳۲۴چگال  ◄[سفت،  ؛۳۴۷باتالقی 

⍃  ۳۵۴، غلظت ۳۴۷، باتالق ۳۲۷، نرمی ۵۱تجزيه  
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 ؛مــالیتــدهین، مســح، روغن ؛۳۳۴، لیــزی حالــت روغنــی [اســم]

  ▼، روغن▼چربی

گردان، بــادام اب، روغــن نبــاتی، روغــن زيتــون (کنجــد، آفتــروغــن

زمینی، سویا، ...)، روغن حیوانی، کرمانشاهی، روغن جامد (اشـباع 



   
 

 

ــی ــد] مــاهی ؛▼نشــده، ...)، چرب ــه ؛روغــن [کب ــیدان  ،▲های روغن

کشــی، روغن ؛دانــه، بــزرک (بــرزک)، بــانبــادام، کرچــک، کتــان، پنبه

مـواد نفتـی،  ؛خام، نفت خام سـبک، سـنگیننفت، نفت ؛عصاری

ــدی فرآوردهطبقه ــانبن ــی: ســبک، می  ؛تقطیر، ســنگینهــای نفت

گــاز، گازوییــل،  اسـامی فــرآورده هـای نفتــی: بنـزين، مــازوت، نفـت

پوشـش زمـین  ◄آسـفالت  ؛نفت سفید، قیر، روغن موتور، قطـران

 مومیایی  ؛۲۲۶

چربـی  ؛صـابون ؛کره، مارگـارين ؛، دنبه، پیه، واکس، شحمچربی

 جامد، مایع 

  ۳۵۶ خمیر ،۶۵۸، ضماد، پماد، مرهم کرم

بـارزد، انگـم،  ؛، رزين، ُمر مکی، کهربا، عنبـر، قیـر، روغـن جـالصمغ

 انغوزه (انقوزه)، انزروت (صمغ گیاهی)، مقل 

 ؛هیـدرولیک ؛مـالوچیلی، ثقیل، روغنی، روغن، چربچرب [صفت]

 قیراندود 

، مــرهم مالیــدن، مــرهم گذاشــتن، پمــاد زدن، کــردنچرب [فعــل]

ن، براق کردن، جال دادن، صـیقلی واکس زد ؛ِکِرم زدن، کره مالیدن

روان کـردن، لیـز کـردن  ؛۴۲۰کردن، روشن کـردن، درخشـان کـردن 

۳۳۴  

⍃  ۳۵۴، غلظت ۳۳۴لیزی  

 



 

 

 

 مادۀ آلی باب سه:
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، حیوان، موجود زنده، جانور، جاندار، مخلـوق، ارگانیسم [اسم]

ــــــدگی  ــــــده، زن ــــــده، جنبن  ؛۱۹۶میکروارگانیســــــم  ؛۳۶۰تنابن

خصوصیات ممیزۀ موجود  ؛سازواره ؛وسازمتابولیسم، سوخت

بدن، تن، پیکر، جسم،  ؛، پاسخ۱۶۶زنده: حرکت، رشد، تولیِدمثل 

ــکل  ــل، ش ــب، هیک ــد، قال ــو  ؛۲۴۳کالب ــدام، عض ــا، ان  ،۵۳اعض

 ۳۷۱قدوقامت، بدن انسان  ؛۲۳۷صورت  ؛بافت، غضروف

شناســی، باکتریشناســی، بافت ؛، بیولــوژیشناســیزيست

ـــــی  ـــــی ، گیاه۳۶۷جانورشناس ـــــت،  ؛۳۶۸شناس ـــــیط زيس مح

 شناخت بوم ؛اکولوژی

لــی لــی، انیدريــدکربنیک، اوره، هورمــون، مــواد آ ، ترکیبهــای آ

ـــتامین ـــتروژن، هیس ـــدروکربن (هیـــدروکربن)  ؛اس ـــربن، ئی ک

ــوی،  ــدروکربنهای حلق ــان، ئی ــان، بوت ــده، مت ــده، سیرنش سیرش

متیلیـــک، الکـــل، الکل ؛ترکیبهـــای آروماتیـــک، ســـیکلوهگزان

اتیلیک، اتانول، الکل سفید (طبـی)، متانول، الکل چوب، الکل

ِاسِتر، اسـیدچرب، اتـیلن،  ؛الکل مطلق، الکل صنعتی (تقلیبی)

 ؛بسـپارش، ُپلیمريزاسـیون ؛َبسـپار، ُپلیمـر ؛اتیل، استون، متیـل

 ۳۱۹شیمی 

ــفت] لــی [ص جانــدار،  ؛، ارگانیــک، بیــو، زنــده، زيســتی، حیــاتیآ

ــو ــاهیحی ــانوری، گی ــدنی ؛انی، ج ــمی، ب ــافتی، جس ــدامی، ب  ؛ان

 هوازی، ناهوازی

 شناسانه، تکاملی، زيستبیولوژيک

⍃  ۳۶۷شناسی ، جانور۳۶۰، زندگی ۳۱۹مادیت  
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لـی، امـالحکانیها [اسم]  ؛، مـواد معـدنی، معـدنیات، مـواد غیرآ

ســـنگ مرمـــر، ســـنگ  ؛۳۴۴، صـــخره ▼ســـنگ ، ســـنگ معـــدن

پا، ســنگ خـارا، گرانیـت، ســنگ رسـوبی، تـراورتن، سـنگآذريـن، 

 ؛نمــک، ملــح، اکســیددوزنک ؛زنــه، یشــم، احجــارچخمــاق، آتش

پـال، گـوهر  ؛۳۰۴معدن، کان، استخراج 
ُ
 ؛۸۴۴سـنگ گرانبهـا، ا

 دیسلند، بازالت اسپات ؛خاک، خاک رس، کائولن

ــدن ــایر ســنگ مع ــنگ، ُبکســیت، س ــن، ذغــال س ، ســنگ آه

ــنگها  ــا ◄س ــخره▲کانیه ــنگهای معدن ؛۳۴۴ ، ص ــی، س شناس

ـــایی، آتش ـــن (ماگم ـــا، آذري ـــت، ماگم ـــت، بازال ـــانی): گرانی فش

ــــاژنز)، گذاری، سنگســــنگهای رســــوبی: رســــوب شــــدگی (دی

سنگهای رسوبی آواری، شیمیایی، زيستی، تبخیری، سوختنی، 

استاالکتیت، سـنگهای دگرگـونی: سـنگ لـوح (اسـلیت)، مرمـر، 

ت (مگنتیت)، مانیتیـت نارسنگ، ماگنتی ؛سنگماسه ؛مرمريت

 (منیتیت) 

تـاريخ زمـین: ائـون، دوران، دوره،  ؛، علوم زمینشناسیزمین

ائـــــون اول،  ؛۱۲۵، زمـــــان باســـــتان ۱۱۰زمانـــــه  ◄دور (عهـــــد) 

کريپتوزوئیـــــک (پرکـــــامیبرين)، ائـــــون دوم، فانروزوئیـــــک، 

زيسـتی)، مزوزوئیـک دورانهای ائون دوم: پالئوزوئیـک (دیرينه

هـای مزوزئیــک: ئیک (نوزيســتی)، دورهزيسـتی)، سـنوزو(میان

فعالیـــــــت تکتـــــــونیکی  ؛تريـــــــاس، ژوراســـــــیک، کرتاســـــــه

ســـاخت ورقـــی، آ، نظريـــۀ زمینســـاختی)، قـــارۀ پانگـــه(زمین

ـــفحه ـــک ص ـــها، تکتونی ـــتر اقیانوس ـــترش بس ـــیۀ گس ای، فرض

ـــوهزایی، چین ـــای ک ـــانی، کوهه ـــت آتشفش ـــوردگی، فعالی خ

ــدی ــای گنب ــلی، کوهه ــ ؛گس ــین: پوس ــی زم ــاختمان درون ته، س

ـــته:  ـــی، گوش ـــتۀ داخل ـــارجی، هس ـــتۀ خ ـــه)، هس ـــته (جب گوش

شناســی، واحــدها: گــروه، ســازند، چینه ؛کرهکره، سســتســنگ

ســنگهای آذريــن (ماگمــایی): گرانیــت، بازالــت،  ؛بخــش، الیــه

ــــاژنز)، گذاری، سنگســــنگهای رســــوبی: رســــوب شــــدگی (دی

ســـــنگهای رســـــوبی آواری (شـــــیمیایی، زيســـــتی، تبخیـــــری، 

ــر، ســوختنی)، ســنگهای د ــوح (اســلیت)، مرم ــونی: ســنگ ل گرگ

 ۳۴۴، جغرافیا ۳۲۱کرۀ زمین  ؛غارشناسی ؛▲سنگ معدن

لی [صفت]  ؛فشـانی، رسـوبیآذرين، آتش ؛، معدنی، کانیغیرآ

زمینـی  ◄سـنگی، خـاکی  ؛صـنعتی ؛سـفالی ؛مرمری (مرمرين)

۳۴۴ 

⍃  ۳۴۴، زمین ۳۱۹مادیت  
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شـادابی، طـراوت،  ؛جـان ، حیـات،۱، زيست، وجود زندگی [اسم]

 ◄زایـش  ؛۶۵۶تجدید حیات، رستاخیز، احیا  ؛زندگان ؛سرزندگی
، ۳۵۸شناســی زيست ؛۱۶۷، زادوولــد ۱۶۶، تولیــِدمثل ۱۶۴تولیــد 

ــان  ــات ۳۶۶گیاه ــان ۳۶۵، حیوان ــت  ؛۳۷۱، انس ــیط زيس  ◄مح
  ۶۲۲معیشت، اشتغال  ؛صیانت ذات ؛۳۴۴جغرافیا 

 قدم نورسیدهدنیا آمدن، ، تولد، والدت، بهمیالد

ـــفت] ـــده [ص ـــرزنده زن ـــدار، س ـــی، جان ـــاداب،  ،۸۱۹، ح ـــاروح، ش ب

ـــــدوار  ـــــاطراوت، امی ـــــذرا  ؛۸۵۲ب ـــــانی، گ ـــــادی  ؛۱۱۱ف  ؛۱۱۳متم

  ۱۶۲جان، قوی سخت

 ، متولد، نوزاد، نورسیدهدنیا آمدهبه

 ؛، زنــدگی کــردن، زنــدگانی کــردن، زنــده بــودنزيســتن [فعــل]

 دنماندن، هستن، پلکی ؛۳۵۲نفس کشیدن، دم زدن 

دنیا آمـدن، متولـد شـدن، زاییـده شـدن، زاده ، بـهزنده شـدن

 شدن، آمدن 

دنیا آوردن، آوردن، زاییـــدن، فـــارغ شـــدن، ، بـــهزنـــده کـــردن

حیـات بخشـیدن، تـنفس  ؛۱۶۴، تولیـد کـردن ۱۶۷زادوولد کردن 

ــردن  ــا ک ــنوعی دادن، احی ــردن ؛۶۵۶مص ــل ک ــل  ؛حم ــد مث تولی

 ۱۶۶کردن 

⍃  حیوانات ۳۵۸، ارگانیسم ۱۶۷، زادوولد ۱۰۸، زمان ۱هستی ،

  ۳۷۱، انسان ۳۶۶، گیاهان ۳۶۵
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ــم] ــرگ [اس ــار، ، مرگم ــهادت، احتض ــوت، ش ــت، م ــر، درگذش ومی

فنـا، مردگـی،  ؛اجل، فوت، وفات، رحلت، ارتحـال، ممـات، سـقط

 ؛۱۱۴فــانی بــودن، زودگــذری  ؛۲، تلــف، نیســتی، عــدم ۲نــابودی 

شــــتن 
ُ

 ؛۵۱جزيــــه اســــتحاله، ت ؛۳۶۲، قتــــل ۳۶۲خودکشــــی، ک

فرشـــتۀ مــرگ، عزرائیـــل،  ؛۳۶۴، قبرســتان ۳۶۴تــدفین، دفـــن 

مرگـــامرگ،  ؛۱۶۸ومیـــر لـــذات، عامـــل مرگ الموت، هـــادمملـــک

دارو، زهــر ، مــرگ۱۶۸ومیــر علــت مــرگ، عامــل مرگ ؛۶۵۱اپیــدمی 

  ۶۵۹مایۀ هالک  ،۶۵۱مرض  ،۶۵۹

مــرگ  ؛، مــرگ طبیعــی، مــرگ ناگهــانی، نفــس آخــرمــرگ طبــی

 مشکوکمرگ  ؛اتانازی ؛مغزی

ــان ــیرخاک، مردگ ــان، اس ــهدا، رفتگ ــوات، ش ــتگان، ام ، درگذش

ــات ــهید ؛متوفی ــان، ش ــان  ؛قهرم ــی  ◄نیاک ــبح  ؛۱۶۹ول ، ۹۷۰ش

 ۳۶۳جسد 

 ۵۴۸گواهی فوت، پیشینه  ؛، جدول عمرنماتلفات

احتضار، مردنی، ، میرنده، محتضر، درحالدرحال مردن [صفت]

م، محکـوم پای اعـدا ؛۱۱۴گذر زود ◄برگشته، فانی رفتنی، اجل

 ۰۵۱شدنی فاسدشدنی، تجزيه ؛۹۶۱

، متوفی، مرحوم، شهید، خـدابیامرز، شـادروان، قربـانی، مرده

 ؛میـت ؛۳۶۳شـده ، کشته۳۶۴شده، مدفون مرگناکام، جوان

 غريق

 ۶۵۳، سمی ۳۶۲، مهلک، کشنده مرگبار

ــل] ــردن [فع ــدن م ــپار ش ــتن، رهس ــتن، رف ــوت ۲۹۶، درگذش ، ف

کشــیدن، غنــودن، (کــارش) کــردن، اشــهد گفــتن، نفــس آخــر را

آخرخط رســیدن، بــدرود تمــام شــدن، تمــام کــردن، گذشــتن، بــه

جوار رحمـت ایــزدی حیـات (زنـدگانی، جهــان) گفـتن (کـردن)، بــه

سرای بـاقی شـتافتن، دعـوت حـق را لبیـک گفـتن، پیوستن، به

قتل رسـیدن، کشته شـدن، بـه ؛رحلت کردن، مرگش فرارسیدن

 ؛شـهادت رسـیدنبهشـهید شـدن،  ؛▼اعدام شدن، تلف شدن

ـــدن ـــف  ؛ورپري ـــدن، تل ـــالک ش ـــت دادن، ه ـــودرا ازدس ـــان خ ج

جــان ســپردن، پیمانــه پرشــدن، آفتــاب بــر لــب بــام  ؛▼شــدن

رسیدن، رخـت ازجهـان بربسـتن، قالـب تهـی کـردن، وعـدۀ حـق 

 درحال احتضار بودن، پرپرزدن  ؛رسیدن

، هـالک شـدن، جـان خـودرا ازدسـت دادن، نیسـت تلف شدن

، متالشی ۱۶۵خراب شدن  ؛۳۱۳ق شدن خفه شدن، غر ؛۲شدن 

کشـته شـدن،  ؛زير آوار ماندن، سوختن ؛۵۱شدن، تجزيه شدن 

 قتل رسیدن، اعدام شدن به

⍃  شتن ۵۱، تجزيه ۲نیستی
ُ

  ۳۶۴، دفن ۳۶۳، جسد ۳۶۲، ک

 



   
 

 

شتن 362
ُ

 ک

ــم] ــتن [اس ش
ُ

ــلک ــاران، مجــازات ▼، قت ــاص، تیرب ــدام، قص ، اع

وقمع، معدوم سـازی، قلع ؛ذبح، قربان ،۶۱۹شکار  ؛۹۶۳اعدام 

 آتش، اتالف  ؛۱۶۵تخريب 

 ؛قتـــل عمـــد، قتـــل غیرعمـــد ؛کشـــی، خـــونريزی، آدمقتـــل

  ۷۱۸فن جنگ  ؛اتانازی ؛خودکشی، انتحار

، ۱۶۵ویرانی  ؛کشی، نژادکشی، خونريزی، سالخی، نسلکشتار

 ▲کشتن ◄ذبح  ؛۱۶۸ومیر ، عامل مرگ۷۱۸، جنگ ۱۶۵تخريب 

 ۷۲۴ل، میدان جنگ خانه، مقت، مسلخ، سالخکشتارگاه

ــل ــل، آدمقات ــردم، آدم قات ــانی، م ــش، ج ــدکار ک  ؛۹۰۴کش، ب

 ◄ضــارب  ؛سـالخ ؛۹۶۳کننــده دژخــیم، جـالد، مجازات ؛خـوارآدم

 ۸۹۸کن اذیت

شنده [صفت]
ُ

 ،۶۵۳ناسالم، ناگوارا  ؛آور، مرگبار، مهلک، مرگک

گین، سمی  ،۶۵۳مسری، متعفن  درنده، ددمـنش،  ؛۶۵۳زهرآ

 اآسمرگ ؛۸۹۸ظالم 

ــل] ــتن [فع ش
ُ

ــردن ک ــاه ک ــدن، تب ــل ش ــب قت ــدام ۱۶۵، مرتک ، اع

 ؛۹۶۳کردن، دار زدن، گردن زدن، تیرباران کردن، مجازات کـردن 

ــردن ــه ک ــداختن  ؛خف ــنگ ان ــردن، س ــار ک ضــرب به ؛۷۱۲سنگس

حکــم  ؛۲۸۷، تیرانــدازی کــردن ۷۱۲گلولــه کشــتن، تیــر انــداختن 

ــردن  ــوم ک ــردن، محک ــادر ک ــدام ص ــودن  ؛۹۶۱اع ــرحم ب  ؛۹۰۶بی

 شهید کردن ؛۲ کردن نیست

، جـان کسـی را گـرفتن، غـرق کـردن، سـوزاندن، لـه تلف کردن

 کردن، قربانی گرفتن 

 ، قربانی کردنذبح کردن

⍃  وسـیلۀ ۹۶۳، تنبیـه ۶۵۳، ناگوارایی ۳۶۱، مرگ ۱۶۵تخريب ،

  ۹۶۴تنبیه 

 

 جسد 363

، الشــه، مــردار، جنــازه، میــت، نعــش، کالبــد، پیکــر، جســد [اســم]

ــ ــدن، ارگانیس ــیل  ؛۳۵۸م ب ــکلت، فس ــد  ؛۱۲۵اس ــول، جس مقت

 جنین  ؛مقتول، کشته

ــفت] ــدهکشته [ص ــته، معــدوم، اعدامش شــده، ، مقتول،کش

ـــده مجازات ـــه۹۶۳ش ـــلوب، قربـــانی، ب شـــده، دار آویخته، مص

ـــمل ـــابود، هـــالکسربه ؛ســـربريده، بس ـــروب،  ؛نیســـت، ن مض

  ۳۶۴، مدفون ۳۶۱، مردگان ۳۶۱مرده  ؛۶۵۵مصدوم، مجروح 

⍃  ۳۶۱مرگ  

 

 دفن 364

ــم] ــن [اس ــدفین، خاکدف ــپاری، ت ــادبود  ؛س ــای ی ــر، بن ــنگ قب س

 کششور، گورکن، نعشغسال، مرده ؛۵۴۸

 ؛هفت، عـــزا، مـــاتم، مرثیـــه، تعزيـــت، تـــرحیم، شـــِب عـــزاداری

  ۸۳۶شیون  ،۸۳۶سوگواری  ؛مجلس ترحیم، مجلس ختم

کـش، ماشـین نعش ؛کشـی، مشـایعت، نعشتشییع جنازه

ـــرده ـــنگـــردان، کش، مردهم  ؛تـــدفین ؛نخـــل ؛▼تـــابوت، کف

 نمازمیت

 ، خلعت، رخت گور، تابوت، عماریکفن

ـــــتانقبرســـــتان ـــــردابه ؛، گورس ـــــه، س ـــــال ؛دخم خانه، غس

ـــانونیمرده ـــکی ق ـــردخانۀ پزش ـــور(ی)خانه، س ـــر ؛ش ـــاک،  س خ

 زهرابهشت ؛بلوک ؛مزار، مدفن سر

حـرم، مرقـد،  ؛، مزار، قبر، گور، آرامگاه، مدفن، لحد، الحدمقبره

اهـرام، بنـای  ؛]، امـامزاده۲۵۳گنبـد  ◄[رگـاه، بقعـه، آستان، با

ن  ؛خاک، تربت، خاک پاک ؛۵۴۸یادبود 
َ

 ۱۹۲َمسک

ــــانونی ــــکافی، پزشــــکی ق ــــريح، کالبدش ــــات، تش ، متوفی

 بیوپسی ؛۵۴۸کننده ثبت ؛اوتاپسی، تحقیق مرگ

 ۳۶۱سپرده، مرده خاک، بهمدفون [صفت]

 ؛کــردن، چــال کــردن ، کفــن کــردن، خــاکدفــن کــردن [فعــل]

 نبش قبر کردن ؛۸۳۶سوگواری کردن  ؛۳۸۱سوزاندن 

⍃  ۸۳۶، سوگواری ۳۶۱مرگ  

 

 حیوانات 365

 ؛، موجودات، وحوش، بهایم، جانوران، بهیمـهحیوانات [اسـم]

حیوانــات خشــکی، حیوانــات آبــی، آبزيــان،  ؛تــوحش، حیوانیــت

 زا بچه ؛▼موجودات دريایی

ـــوان ـــانور، َددحی ـــره ؛، ج ـــانداران، بیمه ـــره ؛مهرگ داران: مه

 ؛ماهیهـــــا، دوزيســـــتان، خزنـــــدگان، پرنـــــدگان، پســـــتانداران

تنـان، بنـدپایان، تنان، کرمهـا، نرمها، کیسهها: اسفنجمهرهبی

ـــان، سخت ـــانعنکبوتی ـــرات، خارتن ـــان، حش ـــتان، هزارپای  ؛پوس

ــتخواران، گربه ــانان، علفگوش ــان، س ــان، بازوپای ــواران، آغازي خ

وحــش  ، بــاغ۲۷۳بــاربر  ، حیــوان۱۹۶میکروارگانیســم  ؛پابرســران

  ۸۴، موجودات استثنایی ۳۶۹

، عنتر (انتر)، بوزينه، شمپانزه، گوريـل، میمون ؛پستانداران

، شیر، ▼سانان، گربهدرندگان، بهایم، گربه ؛بابون، اورانگوتان

فیـل، مـاموت، مـوش، روبـاه،  ؛ببر، پلنگ، یوزپلنگ، چیتـا، پومـا

گــراز، خــوک، غــوچ  شـغال، کفتــار، زرافــه، گــور، گوراســب، گــورخر،

سـمور، ســنجاب،  ؛(قـوچ)، بوفـالو (بافـالو )، کرگــدن، اسـب آبـی

، ▼گـرگ، سـگ ؛۶۱۹شکار  ◄گوزن، آهو، غزال، مرال  ؛خرگوش

، االغ، خـر، شـتر، ۲۷۳اسـب  ؛پالتیپـوس ؛خرس، پاندا، بال (وال)

  ▼، گاو، احشام۲۷۳حیوان باربر 

و، پرســت ؛۱۳۲، جوجــه، حیــوان جــوان ▼، پرنــده، مــرغپرنــدگان

 ؛گنجشــک، کــالغ، زاغ، ســار، بلبــل، هزاردســتان، قنــاری، چلچلــه

خوار، پرندگان آبی، مرغابی، غاز، اردک، قو، پنگوئن، مـرغ مـاهی



 

ــان ــیل، پلیک ــوتر نامه ؛حواص ــری، کب ــوتر، قم ــانکب ــه،  ؛رس فاخت

شــترمرغ،  ؛کوکــو، مــرغ عشــق، هدهــد، مــرغ ســلیمان، دارکــوب

ــب ــاش، ش ــوف، خف ــد، ب ــاووس، جغ ــون، ط ــیمرغ، پرهبوقلم ، س

هما، ققنوس، طوطی، مینا، تذرو، قرقاول، بلدرچین، بـاقرقره، 

کـرکس،  ؛جنبانـککبک، تیهو، چکـاوک، درنـا، دراج، قرقـی، دم

 ؛شکاری عقاب، شاهین، باز، باز ؛الشخور

مرغ تخمی، مـرغ  ؛، خروس، مرغ هلندی، آمريکایی، ماکیانمرغ

 ◄زرده مــرغ، خاگینــه، ســفیده، تخم ؛خـانگی، مــرغ الری، جوجــه

  ۳۰۱غذای حاضری 

، دام، گاو، گوساله، گوسـفند، مرينـوس، مـیش، بـره، احشام

 حیوانات اهلی، چارپایان ؛بز، بزغاله، بزبچه

، سـگ نگهبـان، سـگ گلـه، سـگ چوپـان، سـگ شـکاری سـگ

لو، بولـداگ، سـگ تـازی، شـین ؛توله سگ، هـاپو ؛(پاسبان، ...) 

 کلب ؛ُولفژرمن

 ُبراق  ؛سیامی، گربۀ ایرانیگربۀ  ؛گربه، پیشی، بچهگربه

 ، قورباغه، وزغ، غوک، سمندردوزيستان

ــدگان ــار خزن ــوآ، م ــری، ب ــی، کب ــک۲۵۱، افع ــاح،  ؛، مارمول تمس

 پرست، بزمجه آفتاب ؛سوسمار، کروکودیل

، آبزيان، شقایق، مرجان، سـتارۀ دريـایی، موجودات دريایی

پا، مــاهی اســفنج دريــایی، خرچنــگ، میگــو، اختــاپوس، هشــت

اســـــب دريـــــایی، مارمـــــاهی، اســـــکالوپ، بمبـــــک،  مرکـــــب،

 ماهی عنبر  ؛ماهی، عنبرماهیپرنده

پیرانـا، کوسـه،  ؛۳۰۱خـوراک مـاهی  ◄، ماهی خـوراکی ماهی

تون، تونا، ساردین، ماهی سفید،  ؛ماهینهنگ، وال، بالن، اره

ماهی شـیر،  ؛برون)، ماهی خاویارماهی، استورژن (اوزوناردک

ــاهی آزا ــور، م ــیرماهی، کپ ــوا، ش ــده، حل ــاهی پرن ــالمون، م د، س

 تخم ماهی، خاویار، اشپل  ؛ماهی حوض

، پروانه، پشه، آنوفل، مگـس، ملـخ، جیرجیـرک، مورچـه، حشره

عنکبــوت، سوســک، آبــدزدک، آخونــدک، کــک، ســاس، شــپش، 

ـــل، علی ـــژدم، رطی ـــرب، ک ـــاکی، عق ـــه، خرخ ـــد، موريان ـــه، بی ورج

 ◄دیسـی شفیره، دگر ؛باالنباالن، نازکبرگ ؛مگسک، آسیابک

 ۱۴۷، تبدیل ۱۴۳دگرگونی 

، ِکــْرم [خزنــده]، هزارپــا، ابريشــم، کــرم کــدو، آســکاريس، کــرم

 کرمک، قالبدار، خاکی، کرم شبتاب، آتشک، زالو

 ، مژکداران، آمیب سلولیموجودات تک

، خرطوم، منقـار، نـیش، چنگـال، پوزهاجزای بدن حیوانات: 

ـشبرانشـی، آب ؛چنگ، پنجه، بادکش، بالـه
ُ

کوهـان،  ُسـم، ؛ش

نافــه، اشــبل (اشـپل)، عــاج، شــاخ،  ؛۲۷۳اسـب  ◄یـال، بخولــق 

الیــش، ســنگدان ســایر لغــات  ؛ســیرابی، شــیردان، کلــه، پاچــه، آ

لت تناسلی یـا  ؛تپاله، پهن، پشگل ؛حیوانات: نشخوارمربوط به آ

 تخم  وسیلۀ تولیدمثل جانوران:

ــفت] ــوانی [ص ــیحی ــبعی، بهیم ــبع، س ــی، س ــانوری، وحش  ؛، ج

 ؛دامـی، گـاوی ؛صفت، جـانورخوی، ددمنشـانهانزبان، حیوبی

زا، زا، تخـمبچـه ؛چهارپـا، دوپـا ؛صـفتروباه ؛خونسرد، خـونگرم

خــــوار گوشــــتخوار، گیــــاهخوار، علف ؛بیابــــانی ؛گــــذاری][تخم

 خور )، مردارخوار (علف

⍃  غــذا: خــوردن و ۲۷۳کننــده ، حمل۱۹۶، خــردی ۱۳۲جــوان ،

  ۳۶۹، دامداری ۳۶۰، زندگی ۳۰۱نوشیدن 

 

 گیاهان 366

ــم] ــان [اس ــدنی، گیاه ــاه، رویی ــبزيجات، گی ــف، س ــات، عل ، نبات

حیـات گیـاهی، نشـو ونمـای نبـاتی، نمـو،  ؛رستنی، نبات، سـبزه

ــه]  ــش [جوان ــاخه ؛۱۵۷روی ــان: ش ــله گیاه ــا، ها، جلبکسلس ه

 ؛دانگـانپرسـانها، بازدانگـان، نهان ؛گیان، گیاهـان آونـدیخزه

]، سرســـبزی، ۶۵۴بهبـــود ◄[آبـــادی،  ؛زادانپیـــدازادان، نهـــان

گیاهــان زراعتـی، گیاهــان  ؛۶۳۷، وفـور ۱۷۱وفـور نعمـت، برکــت 

جات، لیفی، روغنی، دارویـی، ای، صیفیعلفی، صنعتی، علوفه

ــی ــابی ؛رنگ ــی، آفت ــان آب ــات، گیاه ــالت، حبوب ــروط ؛غ داران، مخ

 مخروطیان 

  ۳۴۸مرتع  ؛، خلنگزار۳۷۰، بیشه، شکارگاه، باغ جنگل

ــوب ــزم، چ ــه، هی ــر، تخت ــوار، تی ــش،  ؛ال ِل ــوس، آ ــچ، آبن ــردو، مل گ

 ▼درخت ◄ماهون، انواع چوب 

ــان، شــکاربان ؛، درختکــاریجنگلــداری ــکن، هیزم ؛جنگلب ش

 ُبرچوب

، شجر، دار، گلـبن، بوتـه، نهـال، شـاخه نورسـته، جوانـه، درخت

چنـار، بیـد،  ؛نخل، خلنـگ، بتـه، خـاربن، پیچـک، تـاک، مـو ؛اصله

یدار، تبريـزی، افـرا، بلـوط، مشـک، بیـد مجنـون، سـپ بیدُبن، بیـد

لــو،  ؛نــارون، کــاج، ســرو، نخــل لوچــه، آ لبــالو، آ آبنــوس، آقطــی، آ

ابريشم، ارغوان، اقاقیا، انار، انجیر، انقوزه، اوکالیپتوس، بادام، 

ــوز، بــامبو، برگ ــوت، ج ــک، ت ــک، تمش ــد، پــیچ، پیچ ــوط، بی ــو، بل ب

خرزهره، خرما، خرمالو، خطمی، خیزران، کائوچوک، رازقـی، راش، 

اخته، زيتـون، زيرفـون، سـدر، ازک، زبان گنجشک، زرشک، زغالر

پســند، ســاج، شمشــاد، ســماق، ســنجد، شــال، شــاه بلــوط، شاه

شیرخشت، صنوبر، عرعر، عناب، فنـدق، فیکـوس، قـان، کـافور، 

کاکتوس، کاملیا، کرچک، کرک، گردو، گـز، گوجـه، ماگنولیـا، ُمـر، 

ل، نخـل، نخیـل، مرواريد، مشک، ملج، ممرز، مورد، نارون، نارگیـ

بکرایی، نارنج، نارنگی، بالنگ،  ؛درختکاری، درخت نشاندن ؛ورد

  ۳۰۱میوه  ◄مرکبات 

، اجــزای گیــاه: شــاخه، سرشــاخ، ُبــن، بــرگ، ســاقه، شــاخ وبــرگ

نده، باالتنه، ريشه، پیاز، غده، پاجوش، بچـه، نشـا، 
ُ

جوانه، تنه، ک

ــه ــه ؛رخ، ناف ــره، برچ
َ

ــه، َبش ــه، برگ ــک، برگچ ــ ؛برگ ــل، بهارن ارنج، گ

 ؛گلبرگ، پرچم، مادگی، میوه، مخروط، غـالف، مادرهـاگ، هـاگ



   
 

 

دانه، بذر، غوزه، هسته، حبه، دان، تخـم، لپـه، گنـدم، جـو، ارزن، 

ای، بــرگ ســوزنی، ســوزن، بــرگ پنجــه ؛لوبیــا، نخــود، بهدانــه

 آذین بر، برگبرون

، سـبزيجات ۳۰۱، میـوه ▲، اسـامی انـواع گیاهـان: درخـتگیاه

الدوله)، الدوله (پیچ امینپیچک، امین ؛۳۰۱، سبزی خوردن ۳۰۱

 ؛قـارچ ؛خزه، سرخس ؛خار، کاکتوس ؛هندوانه، خربزه ؛مو، تاک

گیاه تزيینی،  ؛خلنگ، بته، خاربن ؛علف هرزه، نی، علف دريایی

 گیاه پرچین، شمشاد ؛بنیامین، یوکا، فیکوس، نخل

محمـدی،  ؛بنفشـه، اطلسـی، شـمعدانی ؛، غنچه، شـکوفهگل

سمن، میمون، الدن، قرنفـل، ختمـی، نیلـوفر، زنبـق، یاس، یا ؛رز

اقاقیا، نرگس، اختر، گل یخ، کوکب، آهار، الله، سوسن، نسترن، 

بو، خرزهره، پامچال ، درقفا، شبسنبل، ارکیده، َپر، ستاره، زبان

ـــا، داودی ـــل، ماگنولی ـــا، گالی ـــاز، مین ـــرا، ن ـــک، ژرب ـــريم، میخ  ؛م

زالیا، آفتاب کاسیا، آماريلیس، آویز،  گردان،آذاراقی، آدونیس، آ آ

 آتشی، ابری، ابريشم، ارتانزيا، ارغوان، بگونیا، ُبداغ، مارگريت 

اســـپرک،  ؛۳۴۸چراگـــاه، مرتـــع  ؛، چمـــن، ینجـــه، قصـــیلعلـــف

ــت، برگ ــقابی، برغس ــفرزه)، بش ــپرزه (اس ــپرس، اس ــدابی، اس ُس

بابونـه، آنـدیو، سـبزی خـوردن  ؛سا، ...بسپایک (بسفایج)، پونه

۳۰۱  

ـــ ـــایر گیاه ـــان دارویـــی انس ـــان زينتـــی، ۳۰۱، گیاه ، گیاه

عشـقه، عنبـر، عـود، محبوبـه،  ؛انجیری، بنجامین، فیکوسبرگ

مغــیالن، بلســان، بوريــا، اکلیــل کــوهی (گیــاهی)، هندوانــۀ 

 ابوجهل، ...

سبز، شاداب، ، نباتی، طبیعی، سرسبز، همیشهگیاهی [صفت]

 ای، صـیفی، لیفـی، روغنـی،علفـی، صـنعتی، علوفـه ؛آباد، خرم

ريـز، ناشـکوفا، بـاردار، دارای برگ ؛تخمـی، تخـم ؛دارویی، رنگـی

 دیم ؛صفات میوه: دستچین، نوبر ؛دارمیوه، میوه

 مشجر، پردرخت ؛بلوطی ؛، جنگلی، کاشتهدرختی

لبالویی، گردویی ؛، چوبدار، الیافدارچوبی  آ

شـدن، دمیـدن، سـرزدن، بالیـدن،  ، ُرسـتن، سـبزروییدن [فعل]

 ؛۳۶افـزایش یـافتن  ◄رشـد کـردن  ؛دنآمـ بیرون آمـدن، پدیـد

  ؛۳۷۰کاشتن  ؛۱۶۷زادوولد کردن  ◄تکثیر شدن 

⍃  ــــوان ــــذا ۱۳۲ج ــــدگی ۳۰۱، غ ــــی ، گیاه۳۶۰، زن ، ۳۶۸شناس

  ۴۳۴، سبز ۳۷۰کشاورزی 
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 ؛شناســـــیشناســـــی، انگل، حیوانجانورشناســـــی [اســـــم]

 تاکسیدرمی ؛شناسی، اورنیتولوژیپرنده ؛آناتومی

 جانوری  ؛، دامپزشک، تاکسیدرمیستسجانورشنا

⍃  ۳۵۸ارگانیسم: موجودات زنده  

 

 شناسیگیاه 368

گیاهـان  ؛، بوتـانی، علـم گیاهـان دارویـیشناسیگیاه [اسم]

 ۳۷۰، کشاورزی ۳۶۶

فروشندۀ  ؛، مهندس کشاورزی، داروساز، باغبانشناسگیاه

مهنـــدس منـــابع  ؛۳۷۰برزگــر، کشـــاورز  ؛گیاهــان طبـــی، عطـــار

 بخیزداری، محیط زيست، ...)طبیعی (آ

⍃  ۳۷۰، کشاورزی ۳۶۶گیاهان  

 

 دامداری 369

پـرورش،  ؛چرا ؛داری، دامپروری، مرغداری، مرتعدامداری [اسم]

ــه ــدی، جوج ــانی، پرواربن ــبچوپ ــب، اس ــرورش اس داری، گیری، پ

 ؛اصالح نژاد، پرواری ؛آهوگردانی، پرورش کرم ابريشم (نوغان)

مرغــداری،  ؛بیطــار ؛۶۵۸زشــک دامپزشــکی، دکتــر دامپزشــک، پ

ــور، جوجه ــنعت طی ــهص ــیل جوج ــی، تحص ــرغ  ؛کش ــادر، م ــرغ م م

پــارتی  ؛نــژادی، جوجــۀ اجــدادی، جوجــۀ نــژادی، جوجــۀ گوشــتی

ــــه ــــه، گلۀجوج ــــدی، عجیننطفه ؛جوج ــــردنبن ــــه ؛ک  ؛قرنطین

 مانیدورۀ داشت، نرخ زنده ؛سلکسیون، بازيافت، وارسی

 گاه، مرتع، مرغداری، کندوی عسل، چرامزرعۀ دامداری

ــه ، ۲۳۵، حصــار ۱۹۲، آغــل، اصــطبل، مرغــدانی، آشــیانه طویل

 باربند، مالبند  ؛۷۲۴میدان 

کواريــوم، آبــزیبـاغ وحــش پــارک  ؛خانــهدان، ماهی، ســیرک، آ

 شدهجنگلی حفاظت

 ؛کفترباز ؛کنندۀ حیوانات وحشیرام ؛چران، چوپان، گلهشبان

 غازچران  ؛گاوچران، کابوی، مهتر

 یافتهآموز، آموخته، تعلیم، دست، راماهلی [صفت]

 ؛۵۳۴، رام کردن، تربیـت کـردن، آمـوختن اهلی کردن [فعـل]

 مهار کردن، درقفس کردن

 پروار کردن ؛، پروردن، جوجه گرفتنپرورش دادن

، تیمار کـردن حیوانـات، دوشـیدن، علوفـه دادن، قشو کردن

 ۳۰۱چرا کردن  ◄چرا بردن، به

⍃  ۳۷۰ ، کشاورزی۳۶۵ ، حیوانات۱۹۲، منزل ۳۶افزایش  
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ــــاورزی [اســــم] ــــت، زرع، کش ــــی، فالحــــت، کش ، زراعــــت، فالح

باغــــداری، درختکــــاری،  ؛زراعی، اصــــالح نــــژادداری، بــــهمزرعــــه

 ؛، باغبــــانی، گلکــــاری، مرتعــــداری، چایکــــاری۳۶۶جنگلــــداری 

ــاری، دیمیدیم ــمک ــت دی ــاری، کش ــیفیآبی ؛ک ــاری، ص  ؛کاریک

چین، چیــدن یــا برداشــت ، درو، علــفکاشــت، داشــت، برداشــت

بنـدی، بندی، مرزبندی، مرزکشـی، پشـته، باغچهکرت ؛محصول

نشــاکاری، بذرافشــانی، آبیــاری، آبیــاری غرقــابی، آبیــاری نشــتی، 

ـــی، یـــخ ـــرس، نشـــاندن و کاشـــتن گیـــاه، آبپاش آب، شـــخم، غ



 

ــــته ــــینپش ــــاورزی ؛بندی، ویج ــــزار کش ــــاوب،  ؛▼اب ــــش، تن آی

ــدیآیش ــر: خ ؛بن ــهای تکثی ــه زدن، روش ــاجوش، قلم ــدن، پ وابان

 ◄آفت و بیمـاری گیـاهی، مـازو،  ؛پیوند، کاشت دانه (بذر)، پیاز
ت 

َ
 ؛خیـزداری، احیـاآب ؛۱۵۷نشو، نمـو، رویـش [جوانـه]  ؛۶۵۹آف

، بافــه، ۳۶۶گیاهــان  ؛بنــدیکــاری، بوجــاری، بنهبجارکــاری، برنج

  ۱۷۱، کود ۱۷۱بارآوری  ؛۱۶۴محصول 

 ؛زراعتـی، رسـتنگاه، کلخـوز، مـزارع، کشتزار، زمـین، زمـین مزرعه

 ؛۷۷۷، ِملـک ۷۷۷قطعه، بنـه، بیجـار، قطعـۀ زمـین  ؛۳۴۸مرتع 

ــاغ ــیفی ب ــۀ ص ــوه، مزرع ــتان، می ــتان، موس ــه، تاکس کاری، باغچ

زار، بجــار، ُبســتان، بوســتان باغســتان، جــالیز، پــالیز، شــالیزار، بــرنج

 خیز آب ؛کرت، خزانه ؛چر، علف۱۹۲

 ؛۳۶۶پـارک، پـارک جنگلـی، جنگـل ، گلسـتان، ۱۹۲، بوسـتان باغ

میـوه، باغچـه، بـاغ معلـق، تاکسـتان، موسـتان،  جالیز، پالیز، باغ

، ۹۷۱باغستان، باغات، نارستان، انارستان، حدیقه، خلد، بهشـت 

 چمنزار، نیزار، گلزار ؛ستون، باغ فیننارنجستان، چهل ؛روضه

، نشـان، بـذرکارتاک ؛، زارع، فالح، برزگـر، رعیـت، دهقـانکشاورز

 چایکار ؛▼چین، بستانچی، جالیزبان، باغبانبوجار، علف

کار، جالیزبان، بستانچی، باغدار، مـروج، متخصـص ، گلباغبان

 ۳۶۶جنگلداری  ◄جنگلدار  ؛سازیمنظره

کش، کن، شــن، خــیش، گــاو آهــن، شــخمابــزار کشــاورزی

تراکتور، خیشـه،  ؛زن، مازو، کلوخ شکن، بیل، بیلچه، داسشانه

، هرس، چنگال، شـیارکش، آبپـاش، بـذرپاش، دیسک، کمباین

بذرافشـــان، بـــذرکار، افشـــان (چهارشـــاخ)، اســـپره، انگشـــته، 

 سرخرمنمترسک، لولوی ؛ماله، فرغون ؛چینعلف

ــفت]  ؛، صــحرایی، دهقــانی۱۹۲، دهــاتی، روســتایی زراعــی [ص

 ؛دیـــم ؛بـــذرپاش، بذرافشـــان ؛شـــده، مزروعـــیمـــزروع، کاشته

  ۱۷۱حاصلخیز 

تن، کشـت کـردن، زراعـت کـردن، نشـاندن، ، ِکشکاشتن [فعـل]

ــتن  ــار گذاش ــتن۳۰۳[ک ــردن، برداش ــت ک ــخم زدن، برداش  ؛]، ش

ــردن ــاری ک ــردن، گلک ــانی ک ــدم ،...)،  ؛باغب ــاد دادِن خرمن(گن ب

تخـــم (بـــذر) پاشـــیدن (افشـــاندن،  ؛آیـــش دادن (گذاشـــتن)

  ۱۷۱افکندن)، بارور کردن، بار آوردن 

⍃  ۳۶۹، دامداری ۳۶۸ شناسی، گیاه۳۶۶، گیاهان ۱۷۱بارآوری  
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، بشر، آدمی، اشـرف مخلوقـات، آدم، حـوا، انـس، انسان [اسم]

 ؛زاد، آدمی، آدم، ابوالبشـر، آفريـده، ابنـای بشـرآدمیزاده، آدمی

بشــر، مــردم، مردمــی، نــاس، خلــق، خالیــق، بنی ؛عبــد، بنــده

 آدمیت  ؛زادگان، عامه، نفوس، آدمیانآدم، آدمیبنی

 ؛۹۰۱شناســـــــی نتروپولـــــــوژی، جامعه، آشناســـــــیانسان

داری، معاشـرتی بـودن پـروری، مـردممردم ؛۹۰۱دوستی انسان

۸۸۲ 

خـدا، عبـد،  ، کس، نفر، تن، نفس، مرد، مخلـوق، بنـدۀشخص

 ؛مشارالیه ؛افراد، اشخاص، عناصر ؛▲آدم، انسان ؛بنده، عنصر

 ۵۶۲نامی بی ◄فالن، یارو 

، هیکل، ۳۵۸م ، بدن، تن، پیکر، آغوش، ارگانیسبدن انسان

جــان، روح  ؛قــواره، انــدام، قــدوقواره، بــاال، قــدوباال، قــدوقامت

انـــدام، ماهیچـــه،  ،۶۵۸کالبدشناســـی، علـــوم پزشـــکی  ؛۴۴۷

ــله ــل، عض ــل،  ؛مفص ــدوقامت، بغ ــازو، ق ــه، بروب ــد، تن ــت، ق قام

آغوش، پهلو، پشـت، شـانه، کتـف، کـت، سـتون فقـرات، مهـره، 

اسـتخوان، دنـده، مهـره،  ؛اجـزای بـدن: ؛تنـهتنـه، پایینکمـر، باال

ــکلت  ــرات، اس ــتون فق ــارچوب  ◄س ــر  ؛۲۱۸چ ــه، َس  ؛۲۱۳جمجم

ــردن  ــو، گ ــت  ؛۲۰۶گل ــت، دس ــچ، مش ــج، م ــازو، آرن ــاخن،  ؛۳۷۸ب ن

ابـرو، پلـک،  ؛۴۱۵گـوش  ؛۲۱۴ران، زانو، سـاق، پـا  ؛۳۷۸انگشت 

حلق، کام، زبان، لب،  ؛۳۹۴بو  ◄بینی، دماغ  ؛۴۳۸مژه، چشم 

پیشانی، گیسو، شقیقه،  ؛۲۵۶ن آرواره، فک، دندا ؛۲۶۳دهان 

جگــر، دل، قلــب،  ؛۲۳۷لـپ، گونــه، چانــه، چهــره، ســیما، صــورت 

ش، ريه، قلوه، کلیه، اندام داخلـی 
ُ

پسـتان،  ؛۱۹۴، معـده ۲۲۴ش

دستگاه گردش خون: قلـب،  ؛۲۳۸تهیگاه، باسن  ؛۲۵۳سینه 

 ◄دستگاه تـنفس، ريـه، شـش  ؛۳۳۵دل، بطن، عروق، خون 
واحشا، دهان، مـری، امعا، امعا دستگاه گوارش: ؛۳۵۲تنفس 

ــده  ــد۱۹۴مع لــت،  ؛۲۲۶پوســت  ؛، رودۀ کوچــک و بــزرگ، مقع آ

لــت تناســلی   ؛۱۶۷زایمــان  ◄جنــین، نطفــه، بــار  ؛۱۶۷بیضــه، آ

 ؛ســایر اجــزا، نــاف، غــده، غــدد ؛۳۷۴اعصــاب، سیســتم عصــبی 

  ۳۶۳جسد  ؛۶۵۸علوم پزشکی 

ــاعی ــروه اجتم ــتگ ــق، مل ــت، خل ــردم، ام ــۀ ▼، م ــه، عام ، عام

، آحاد، افراد، کسان، عالمیـان، ۷۰۸، جماعت ۷۰۸، جامعه مردم

، نســب ۱۱نــژاد  ◄، نســل ۷۰۸، حــزب ۱۱، خــانواده ۷۴عــالم، گــروه 

۱۷۰  

ــت ــردممل ــق، م ــت، خل ــت ؛، ام ــل ؛ملی ــم، مل ــل  ؛ام ــازمان مل س

 ؛۹۰۱دوســــــتی گرایــــــی، ناسیونالیســـــم، میهنملی ؛متحـــــد

  ▲گروه اجتماعی ؛نگاریشناسی، مردممردم

 فانی  ؛۱۱خویشاوند  ◄، نژادی یانسان [صفت]

 ، قومی، عمومی، ملیتی، مردمیملی

⍃  ۳۶۰، زندگی ۱۱خویشاوندی  
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، نر، مرد، آقا، رجل، جنس خشن، ذکر، ذکور، مردک، مذکر [اسـم]

بــرادر، داداش،  ؛۸۹۴شــوهر، شــوی، زوج، همســر  ؛آغــا، پیرمــرد



   
 

 

، دایــی، پــدر، ابــوی، ناپــدری، پدرخوانــده، پــدربزرگ، عمــو ؛اخــوی

  ۸۵۵مروت، مردانگی  ؛باجناق

دوجنسـی، نرمـاده، هرمافرودیـت،  ؛، خروس، نريانحیوان نر

 دوجنسیتی 

 افکنمرد ؛، عضالنی۱۶۲، نرينه، مردومردانه، مردانه نر [صفت]

⍃  ۸۷۰، عنوان ۱۱، خویشاوندی ۱۳۳، پیر ۱۳۲جوان 

 

 مؤنث 373

ــم] ــث [اس ــادهمؤن ــنس ؛، م ــانگی، ج ــادگی، زن ــث، م ــای تأنی  ه

  ▼نسا، نسوان، زن ؛نامحرم ؛لطیف

 ؛خانمسیده، حاج ؛، دختر، دوشیزه، بانو، خانم، خاتون، مادرزن

زوجـه،  ؛دار، ملکـه، عـروس، سـوگلیبی، باجی، کدبانو، خانهبی

خانم  ؛خواهر، همشیره، آبجی ؛عیال، هوو، جاری ،۸۹۴همسر 

ــــا ــــانم خانمه ــــزرگ، خ ــــازل  ؛ب ــــانم، مادم ــــر خ ــــیزه، دخت دوش

تحقیرآمیز:) ☹( ؛معشوقه، مترس ؛، دختر ترشیده(مادموازل)

 ؛، یائســـه۱۳۳پیــرزن  ؛زنبیــوه ؛زنــک، زنکــه، عــورت، متعلقـــه

ــا، زنزن ــهباب ــوهر، عم ــادرزن، مادرش ــده، م ــدر، مادرخوان خانم، پ

انسـان زيبـا  ؛۸۸۷معشوق  ؛عروسک ؛داییقزی، خاله، زنعمه

 ۸۴۱چیز زيبا  ◄

 ◄دوجنسی  ؛سگده، مرغ، ماچه خر، مادیان، ماحیوان ماده

 ۳۷۲حیوان نر 

د ۱۶۷، دخترانه، ملیح، ناز، مادرانه، باردار، بارور زنانه [صفت]
ّ
، ُمَول

 ؛۸۴۱نارپســتان، زيبـــا  ؛مؤنــث، انـــاث، مادینــه ؛۱۶۴، مولــد ۱۶۴

 یائسه  ؛مردنما

⍃  ۸۷۰، عنوان ۱۱، خویشاوندی ۱۳۳، پیر ۱۳۲جوان 
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ســیت، حــس، ادراک، تــأثر، ، حساحساســیت فیزيکــی [اســم]

ـــی  ـــیت روح ـــذیری، حساس ـــأثیر پ ـــلیقگی خوش ؛۸۱۹ت  ،۸۴۶س

گاهی، بیداری  ؛مالیمت خارش،  ؛۶۷۸هشیاری، فعالیت  ،۶۷۸آ

لرژی، هیستامین  آ

 ؛۸۱۸، احساس ▼، حس، اندام حسی، سیستم عصبیحواس

]، شـنوایی ۳۷۸لمـس  ◄[حواس پنجگانه، بساوایی، المسـه، 

 ؛۴۳۸]، بینـایی ۳۹۴بـو  ◄[ویایی، ، ب۳۸۶، چشایی، ذائقه ۴۱۵

 ۹۸۴حس ششم  ؛۴۷۶شم  ◄بازتاب، بازتاب شرطی، غريزه 

کننده، آنتن، آنتن بشقابی، رادار، ، حسگر برقی، حسسنسور

بینـــی مصـــنوعی، میکـــروفن، دهنـــی، چشـــم الکترونیـــک، 

گر، وســیلۀ تلویزيــون مداربســته، دوربــین دیجیتــال، احســاس

 ۳۷۸ی شاخک، مژک، اندام حس ؛۶۳۰برقی 

، دستگاه عصبی، عصب، اعصـاب، اعصـاب سیستم عصبی

پاراســــمپاتیک، اعصــــاب حرکتــــی، اعصــــاب حســــی، اعصــــاب 

 النخاع، ستون فقرات بصل ؛سمپاتیک

ــــج حســــاس [صــــفت] ــــز،  ؛نــــارنجینــــازک، نازک ،۸۱۹، زودرن تی

شــده، دقیــق، حساس ؛۸۲۲تحريــک  پــذیر، قــوی، قابــلتحريک

ی، دارای احساسـات القلـب، عـاطفرقیق ؛ريش، لطیف، ملتهب

 ۸۸۰مهربان  ،۸۱۸

 ؛تأثیرگـذار، تاثیرگذارنـده ،۶۱۲، انگیزنـده برانگیزندۀ حـواس

ـــده، زننـــده، تنـــد، تنـــدوتیز، محـــّرک  ســـخت، شـــدید،  ؛۶۱۲گزن

محســــوس،  ؛انگیز، ســــوزان، دلخــــراشدهنــــده، رقــــتتکان

جگرســوز، جانگــداز، دردنــاک، ســوزناک، حــاد، واضــح،  ؛ملمــوس

ــــمگیر ــــیج  ؛چش ــــده، مه ــــان ،۸۲۱زن ــــانهیج آور، بخش، هیج

 بار انگیز، آتشهیجان

هوش بــودن، حــس داشــتن، ، بــهاحســاس داشــتن [فعــل] 

حســاس بــودن، بیــدار بــودن، درک کــردن، حــس کــردن، آمــدن، 

 ۸۲۲زده بودن هیجان

، چشـیدن، ۴۱۵، دريافتن، یافتن، آمـدن، شـنیدن حس کردن

ردن ، درد کـ۴۳۸، دیدن ۳۹۴، بوییدن، بو کردن ۳۸۶مزه کردن 

گاه شدن، احساس کردن  ؛۳۷۷   ۸۱۸آ

هوش آوردن، بیـــدار کـــردن، ، بـــهاحســـاس ایجـــاد کـــردن

انگیخـــتن  ،۶۱۲، تحريـــک کـــردن ۳۷۷، درد آوردن ۳۱۸آشـــفتن 

  ۸۲۱تهییج کردن  ،۶۱۲

⍃  ۸۲۱، تهییج ۸۱۹، حساسیت روحی ۸۱۸احساس  

 

 حسی فیزيکیبی 375

ـــم] ـــیبی [اس ـــی فیزيک ، عـــدم حساســـیت فیزيکـــی، حس

حســــی، بـــدنی، فقــــدان حساســـیت فیزيکـــی، بی حســـیبی

 ؛۴۵۶تـوجهی بیهوشی، سستی، تخدیر، ناهشیاری، گیجی، بی

 ؛۶۵۱غــــش، فلــــج، اغمــــا، کومــــا، نــــارکوز، ضــــعف جســــمانی 

 حس کردن، تخدیر بی ؛مانیتیسم

حسی، موضعی، عمـومی، مـواد مخـدر ، بیداروی بیهوشی

ــــــواب ،۶۵۸ ــــــادۀ خ ــــــورفین ؛۶۷۹آور م ــــــر، م ــــــرم، ات  ؛کلروف

 ۱۷۷کننده یلتعد

خـت، ، بیحسبی [صفت]
َ
توجه، بیهوش، َمنگ، گـیج، لمـس، ل

ــــــر 
َ

ــــــدهوش، ک ــــــج، م ــــــور ۴۱۶فل ــــــت ، بی۴۳۹، ک  ؛۲۶۶حرک

ـــده، خواب ـــود هیپنوتیزش ل ـــل  ؛۶۷۹آ ـــرد  ،۶۷۹تنب  ؛۸۲۰خونس

 ؛۱۷۵اراده، مفعـــول حـــال، بـــی، بی۱۷۵منفعـــل  ؛۴۹۹کـــودن 

رمـــق، سســـت، جـــان، بیجنبش، بیحرکـــت، بـــیســـاکن، بی

رفتـه، ، کرخ، کرخت، خواب۱۶۳تحرک، ضعیف وحال، کمسحبی

 ۳۶۱مرده 



 

رگ، سـرد، خونسـرد بـی ،۸۲۰عاطفـه ، بیـرحم، بیاحساسبی

 زمینیسیب ،۸۲۰کلفت سخت، پوست ؛۸۲۰

، بیهوش کـردن، فلـج کـردن، هیپنـوتیز حس کردنبی [فعل]

، سسـت کـردن ۳۸۲کردن، تخدیر کردن، دوا دادن، سرد کـردن 

  ۸۶۳، سیر کردن ۲۷۹ ضربه زدن ،۶۷۹

 ؛۶۷۹، لمــس بــودن، فلــج بــودن، خوابیــدن حس بــودنبــی

 حس شدن، سست شدن بی

⍃  ۸۲۰عاطفگی ، بی۶۷۹خواب  

 

 لذت 376

التـذاذ، تلـذذ، ارضـا،  ؛، لـذت، حـظ، بهـرهلـذت فیزيکـی [اسم]

 ،۸۳۷تفـريح، سـرگرمی  ؛۹۴۳، عدم اعتـدال ۹۴۴پرستی نفس

 نصیب  ؛۸۲۶بخشی تلطیف، لذت ؛۸۲۴خوشی 

شـادی  ،۸۳۳، شعف، وجد، طرب، خوشحالی، سـرحالی نشاط

 ،۶۵۰تندرســتی  ،۸۲۴خوشــی  ،۸۲۸رضــایت (خرســندی)  ،۸۳۳

  ۳۲۷راحتی، نرمی  ؛۶۸۳استراحت  ،۸۰۰ثروت 

ـــفت] ـــذت [ص ـــذ (ل ـــاطبخش)لذی ـــذت، نش  ،۸۲۶بخش آور، ل

 ◄خوشـمزه  ؛۸۳۷کننده ارضاکننده، سـرگرم ،۶۸۵نیروبخش 
  ۳۸۶پرمزه 

 ۶۸۵، تروتازه ۳۲۷نرم  ،۶۸۳ونرم، ساده، آسوده ، گرمراحت

 ، ارضاکننده ۹۴۴، شهوانی نفسانی / جسمانی

 ؛، بهـره بـردن، برخـوردار شـدن، کـام گـرفتنلذت بـردن [فعل]

ــــه ــــردن ب ــــزه ک ــــردن، م ــــزه ک ــــتن،  ؛۳۸۶دهان م ــــت داش رغب

، پرخوری ۹۴۳اسراف کردن  ؛۸۲۴داشتن، خوش بودن  دوست

  ۹۴۷کردن 

⍃  پرستی ، نفس۸۲۸، رضایت ۸۲۶ذت بخشی ، ل۶۵۰تندرستی

۹۴۴  
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تیــر، نــیش،  ؛۸۲۵، نــاراحتی، زحمــت، الــم، تــألم، رنــج درد [اســم]

ســوزی، پريشــانی، زجــر، تعــب، سینه ؛درد زایمــان ؛▼دردسـخت

ــذاب، درِد بی ــوِن ع ــان، خ ــت  درم ــج ۷۳۱دل، فالک زوال  ؛۸۲۵، رن

ار، رغبــت، عشــق، خــواهش و طلــب بســی ؛۸۲۷دردنــاکی  ؛۶۵۵

ــل  ــواری ؛۸۵۹می ــدنی  ؛غمخ ــازات ب ــه، مج ــکنجه، تنبی  ؛۹۶۳ش

 خارش ؛اشکنک

، تیــر، نــیش، نیشــگان، ســردرد، ســوزش، خــارش، ســخت درد

جگــــر، قــــولنج،  گــــران، درد ســــنگین، درد درِد  ؛۳۱۸اسپاســـم 

 تیز، میگرن درِد 

ـــــفت] ـــــده دردآور [ص ـــــاک، آزاردهن ـــــاگوار  ،۸۲۷، دردن  ؛۸۲۷ن

  ؛دردافزای، الیم، اسفناک

دیده، دچــار، ، [عضــو دردنــاک]، ناراحــت،آزرده، آســیبکدردنــا

شده، متأذی، [شخص درددیده]، شکنجه ؛۶۵۵پردرد، مجروح 

ــت  ــت ،۸۲۷ناراح ــار، محن ــختی، دچ ــج و س ــار رن ــاز، دچ کش، جانب

ـــده  ـــد، دردآشـــنا، نـــاالن، رنجی [حادثـــۀ دردنـــاک]،  ؛۸۹۱دردمن

 انگیز، سوزان، دلخراش، برانگیزنـدۀ حـواسدهنده، رقتتکان

 ۸۲۷آور گداز، پريشانیاسفناک، جان ،۸۲۷، ناگوار ۳۷۴

، جانکـــاه، تیـــز، شـــدید، عمیـــق، گـــران، ســـختصـــفات َدرد: 

گـداز، آور، جانسـوز، رنـجناپـذیر، جانسنگین، حاد، مزمن، التیام

گزنده، زننده، نافذ، مؤثر،  ؛مستمر، خفیف ؛۸۲۷تحمل غیرقابل

 اشد، بزرگ  ، آتشین،۳۶۲نیشدار، جگرسوز، مهلک، کشنده 

، اذیـــت کـــردن، زجـــر دادن، صـــدمه زدن، درد آوردن [فعـــل]

ُبريـدن  ؛۹۶۳، شـکنجه کـردن، تنبیـه کـردن ۹۶۳مجازات کـردن 

 ۸۲۷آزردن  ،۸۳۲تر کردن ، سخت۴۶

ق ، تیــردرد کــردن
ُ
قکشــیدن، ز

ُ
ق زدن، ز

ُ
ق کــردن، ســوختن، ز

ُ
ز

ــرز کــردن، رنــج بــردن درد داشــتن، بــه ؛خاريــدن خود پیچیــدن، ل

آســـیب دیـــدن، دچـــار درد  ،۸۳۶، گريســـتن ۳۱۸آشـــفتن  ،۸۲۵

 شدن، دچار سوزش شدن، آتش گرفتن، تب کردن

 وای ! آخش، ایآخ [قید]

⍃  ۸۲۷، دردناکی ۸۲۵رنج  
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، تماس، حس تمـاس، بسـاوایی، المسـه، برخـورد، لمس [اسـم]

، مجــاورت ۳۳۳اصــطکاک  ؛مالی، دســت خــوردن، َمســحدســت

آغوش، بوسه، بوس، ماچ، نـوازش  ؛۸۸۲تباط، معاشرت ار ؛۲۰۲

۸۸۹  

، قلقلـک، خـارش، خـواب رفـتن، لمـس شـدن، بیمـاری مورمور

لرژی، هیستامین ؛۶۴۹چرک  ؛۶۵۱پوستی   آ

، بـادکش، مـژک، ▼، انگشـت▼، پوسـت، دسـتاندام حسی

  ۳۷۴ حسگر، سنسور ؛زبان، آنتن، شاخک، قالب، سبیل

، مــچ، ▼ســت، انگشــتد، َیــد، بــازو، پنجــه، مشــت، کفدســت

چـپ،  ، دسـت۲۴۱راست، طرِف راسـت  دست ؛ساعد، آرنج، مرفق

 قبضه  ؛۲۴۲طرِف چپ 

انگشت، ناخن، سبابه، شست، انبـر  ، پنجه، چنگ، بنِد انگشت

قالب، شاخک، انـدام  ؛پنجه، سبابه، اشاره، شست، ناخن ؛۷۷۸

 ▲حسی

 ؛۳۲۴چگـال  ◄محسـوس، ملمـوس  ؛، المسـهلمسی [صفت]

 ؛۲۴۲دســــت ، چپ۲۴۱دســــت راست ؛وییدســــتی، یــــدی، بــــاز

 ۲۰۲مماس، مجاور 

، تمـاس گـرفتن، بوسـیدن، نـوازش کـردن لمس کردن [فعـل]

ممـاس  ؛دست زدن، ناخن کشیدن، خاراندن، حس کردن ،۸۸۹

ـــودن  ـــاور ب ـــتن، مج ـــاس داش ـــودن، تم ـــدن ۲۰۲ب ، ۳۳۳، مالی

کـردن  کـار ؛۳۷۷، درد آوردن ۲۷۹ضربه زدن  ؛۲۷۹برخوردکردن 

  ۱۷۳کردن  [دستگاه]، عمل

  ۳۳۳مالیدن  ؛خراشیدن ؛، قلقلک دادنخاريدن

⍃  ۷۷۸، نگهداری ۲۰۲مجاورت  

 

 گرما 379

ــف، تفــت، لهیــبگرمــا [اســم]
َ
 ؛ســوزش ؛، حــرارت، گرمــی، دمــا، ت

منطقـۀ حـاره،  ؛نقطۀ جوش، نقطۀ ذوب، دمای ذوب ؛▼آتش

مـواد  ◄بـازی آتش ؛۹۷۲، جهـنم ۱۲۸، ظهر ۳۲۱آفتاب، خورشید 

ــره  ــر ب ؛۷۲۳منفج ــار، تبخی ــایش ۳۳۸خ ــردن، گرم ــرم ک  ؛۳۸۱، گ

 ، ُهرم۴۱۷انتقال گرما، همرفت، تشعشع 

تـــش ـــو، لهیـــب، حريـــق، آ ـــش، شـــعله، گـــل آتـــش، ال
َ
، نـــار، ت

هیزم، سـوخت  ؛زبانۀ آتش ؛۳۸۱سوزی، اشتعال، احتراق آتش

آذر، جرقـه، شـراره، اخگـر،  ؛۳۸۳، بخـاری ۳۸۳، تنور، کـوره ۳۸۵

 ؛۳۸۵کننده فتیله، روشـن ؛کوه آتشفشان ؛آتشکده ؛صاعقه

 هرم ؛سمندر، ققنوس ؛انفجار

 ؛، سانتیگراد، سلسیوس، فارنهایت، کلوین، درجهدماسنجی

 کالری، ژول ؛الحراره، دماسنجمیزان

زده، ، داغ، فـروزان، پرحـرارت، تابـان، برافروختـه، تـبگرم [صفت]

شــده، شــده، کبــاب، برشــته، برشتهکباب ؛ملتهــب، بلنــد، تیــز

حـــاره،  ؛، تافتـــه، گداختـــه، بســـیارداغ، تفتیـــدهســـوخته، تفتـــه

 گرمسیر

تشین شونده، محتـرق، ور، مشتعل، مشتعل، سوزان، شعلهآ

ـــه، آذريـــن، آتش ـــوزنده، محترقـــه، افروخت ـــار، آتشفشـــان، س ب

 سوزاننده، آتشی، پرحرارت، داغ، هولناک 

 آورکننده، خفقانگرم، خفه، نیمولرم

ــدن [فعــل] ــرم ش ــوخگ ــداختن، س ــتن ، تابیــدن، گ  ؛۳۰۱تن، پخ

گـرم بـودن،  ؛غلیدن، جـوش آمـدن، جوشـیدن ؛▼آتش گرفتن



 

، آب کـردن، ۳۸۱گـرم کـردن  ؛دمای بـاال داشـتن، ملتهـب بـودن

  ۳۳۷ذوب کردن، مایع کردن 

تش گرفتن ـر ، سوختن، الوآ
ُ

 ؛گـرفتن (زدن) گرفتن (کردن)، گ

ــعله ــتن، ش ــتعال داش ــافتن، اش ــتعال ی ــدن، اش ــتعل ش ور مش

 شعله (گرازه) کشیدن (زدن)  ور بودن،شدن، شعله

⍃  ۳۸۳، کــوره ۳۸۱، گرمــایش ۱۲۸تابســتان  -بهــار  -صــبح ،

  ۴۲۰، روشنایی ۴۱۷روشنی 
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ــم] ــرما [اس ــی، س ــوای قطب ــوز، ه ــردی، س ــرودت، س ــی، ب ، خنک

 ؛۳۸۲تهویـــۀ مطبـــوع، تبريـــد، انجمـــاد، ســـرمایش  ؛زدگـــییخ

 ؛۶۵۱ی تنفسـی ريزش، زکام، آنفلوانزا، بیمـارسرماخوردگی، آب

محل  ؛، هوای خنک۱۲۹یخبندان، سوزوسرما، زيرصفر، زمستان 

 سرد، سایه، قطب، ییالق

 ؛بلـــور یـــخ، ســـتارۀ یخـــی ؛وبـــوران، بـــوران، کـــوالک، برفبـــرف

ــیبرف ــی، آدم برف ــۀ برف ــن ؛بــازی، گلول ــکی ؛بهم ــره ؛اس  ؛سرس

کـــوبی، برف ؛انـــداز، بـــارش شـــدید بـــرفبرف ؛روبـــیپـــارو، برف

 کوری خوره، برفيزه، برفرکوب، برفبرف

قطـــب  ؛۳۸۲یخچـــال، فريـــزر، ســـرمایش  ؛، تگــرگ، برفـــکیـــخ

یخچـال طبیعـی  ؛۳۴۰وهـوا آب ◄وهوایی جنوب، منطقۀ آب

 ۲۰۹کوه  ◄

زننـده، پـاییزی  ؛، سـایه۳۸۲، خنک، بارد، سردشده سرد [صفت] 

 سردسیر ؛افسرده، نشسته، آرمیده ؛۱۲۹

 سرمازده، زکام، سرماخورده، چاییده، احساس سرماکننده

، فسـردن، یـخ زدن (بسـتن، کـردن، شـدن)، شـدن سرد [فعل]

ــد ــتن منجم ــدن، بس ــرما ؛ش ــدن، س ــوردن لرزي ــودن ؛خ ــرد ب  ؛س

 ۳۸۲کردن  سرد

⍃  رفـع خسـتگی ۳۸۲، سـرمایش ۱۲۹زمسـتان  -پاییز  -عصر ،

۶۸۵  
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ــم] ــایش [اس ــزی، خشکگرم ــرارت مرک ــوفاژ، ح ــازی ، ش ، ۳۴۲س

 ضدیخ ؛۳۰۱، پخت وپز ۳۸۳بخاری 

ــراق ــعلهاحت ــتعال، ش ــوخت  ؛وری، اش ــوزی، آتش ؛۳۸۵س س

 گیره، چخماق زنه، آتشآتش ؛کوتر ؛التهاب ؛۳۷۹حريق، آتش 

ـــرم ـــاس گ ـــالتو لب ـــرمکن، پ ـــن، ۲۲۸، گ ـــت، کاپش ـــز، پوس ، خ

 ۲۲۶، پوشش ۲۲۷، آستر ۲۲۸اسکی، پوشاک یقه

، دوده، الوا، گدازه، دود، ذغال، ذغال سنگ، سوخت خاکستر

۳۸۵ 

، ۱۹۴گری، سرامیک، کاشی، چینـی، بشـقاب ، کوزهگریلسفا

ــرف  ــوزه، ظ ــی ؛۱۹۴ک ــی مرغ ــرویس  ؛چین ــه ۱۰۲س ــوزه ؛پارچ گر، ک

مــواد ســفالی،  ؛۴۲۲محــیط شــفاف  ◄گری، شیشــه ؛کارکاشــی

 گریچرخ کوزه ؛سفال، سقف سفالی

شـده، کبـاب، برشـته، ، تفتـه، سـوخته، کبابشـدهگرم [صفت]

پـز، پـز، نیمآب ؛بسـیارداغ، تفتیـدهشده، تافتـه، گداختـه، برشته

 ۳۷۹، گرم ۳۰۱عسلی، پخته 

ـــالریکننـــدهگرم ـــروزا، آتـــش، ک ـــرق، بخش، نی ـــازا، مح زا، گرم

ســـوز، الکلـــی، گـــازوییلی، نفتـــی، ذغـــالی، هیزم ؛ســـوزاننده

ــیدی ــوزش ؛خورش ــروز، آتش[آتش ؛آورس ــزاج اف ــبانی  ◄م عص

 ]۱۶۵مخرب  ◄سوز خانمان ،۸۹۱

 گیر، سوزاننده احتراق، آتشقابل ، سوختنی،اشتعالقابل

، ۳۴۲، آفتـاب دادن، تابیـدن، خشـک کـردن گرم کـردن [فعل]

ـــردن، پخـــتن  ـــاب ک ـــایع کـــردن ؛۳۰۱کب ـــردن، م  ؛۳۳۷ ذوب ک

گــداختن، ســرخ کــردن، داغ کــردن، تفتــه کــردن، تفــت دادن، 

 جوشاندن ؛برشته کردن

، افـروختن، برافـروختن، آتـش زدن، دامـن زدن، روشن کردن

 ؛▼افـروختن، مشـتعل کـردن، سـوزاندن کردن، آتـشور شعله

  ۳۷۹شدن  آتش گرفتن، الو کردن (گرفتن)، گر زدن، گرم

، آتــش زدن، کــز دادن، خاکســتر کــردن، داغ کــردن، ســوزاندن

 ور کردن، سوختنگداختن، الو زدن، شعله

⍃  ای ، قهوه۳۸۵، سوخت ۳۸۳، کوره ۳۷۹، گرما ۳۴۲خشکی

  ۵۵۴سازی ، مجسمه۴۳۰
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ســازی، تبريــد، انجمــاد، ، سردســازی، خنکســرمایش [اســم]

نشـــــانی، اطفـــــا، آتش ؛۳۸۴، مـــــادۀ تبريـــــد ۳۸۰یخبنـــــدان 

ـــدهخاموش ـــاد  ؛▼کنن ـــه، ب ـــن، ۳۵۲تهوی ـــال، ارکاندیش ، یخچ

  ۳۸۰سرما  ؛۳۸۴سردکننده 

ــودن ــوز ب ــهنس ــت ب ــت، مقاوم ــل ؛آتش، آزبس احتراق غیرقاب

 بودن

نشـان، ماشـین شنشـانی، آت، کپسول آتشکنندهخاموش

نشــانی، اطفــای حريــق، خــاموش کــردن، آتش ؛نشــانیآتش

 فرونشاندن 

، منجمـد، یخــی، یخـزده، مبــَرد، خنـک، ســرد سردشــده [صـفت]

 سرمازا، مبرد، سردکننده  ؛۳۸۰

ـــوز ـــاوم، ، آتشنس ـــعله، مق ـــراق، ضدش ـــل احت ـــوار، غیرقاب خ

 نشوذوب

ن داد زدن، یخ زدن، تهویه کـردن، هـوا ، بادکردن سرد [فعل]

ازحـرارت محفـوظ  ؛۶۸۵شاداب کـردن، نیـروی تـازه دادن  ؛۳۴۰

 ۴۲۱نگاه داشتن، حفاظ کشیدن 



   
 

 

، اطفا کـردن، آتـش نشـاندن، خـاموش اطفای حريق کردن

ـــردن  ـــتن، ۴۱۸ک ـــرآتش ريخ ـــردن، آب ب ـــه ک ـــاندن، خف ، فرونش

 را مالیم کردنمیراندن، میرانیدن، کشتن، آتش

⍃  ۳۸۴، سردکننده ۳۸۰سرما  

 

 ه: کوره، بخاریکنندگرم 383

ـمینه، اتـوکالو، ۱۴۷، تنور، پاتیل، بوتـه کوره [اسم]
ُ

، آتشـدان، ش

کـورۀ آهنگـری،  ؛۲۶۳دودکـش  ؛۳۷۹آتش  ؛▼بخاری ◄اجاق 

کـوه  ؛خانـهخـان، آتشآتش ؛گـردانچرخـان، آتشآتش ؛کالنی

 ساج  ؛آتشفشان

، رادیـاتور، ۱۹۴، اجاق، کرسی، هیتر، سماور، کتری، دیـگ بخاری

ــعله ــرم ؛نکپخشش ــۀ آبگ ــوبرقی، کیس ــونا،  ؛پت ــرمکن، س آبگ

ــوزی ــه  ؛جک ــه، گلخان ــاغ  ◄گرمخان ــت ؛۳۷۰ب ــپزخانه، پخ وپز آش

ــاب۳۰۱ ــل، کب ــار، اجاق، منق ــاق، ب ــرپز، اج ــر، ف ــاز، ِف ــو،  گ میکرووی

الـدین، پزی، عالءچراغ خوراک ؛باربکیو، مجمره (مجمر)، آتشدان

فتی، گـازی، بخاری، آتشدان، بخاری دیواری، زغالی، ن ؛۴۲۰چراغ 

ــوفاژ، پکیج ــانترال، ش ــزی، شوفاژس ــرارت مرک ــیج، ح ــت، پک یونی

ــادزن ــعل، ب ــه،  ؛مش ــه، تن ــزن، پای ــش، مخ ــاری: دودک ــزای بخ اج

 دوده  ؛پیلوت

⍃  ۳۸۵، سوخت ۳۸۱، گرمایش ۳۷۹گرما  

 

 سردکننده: یخچال 384

فريزر، ، یخچال، فريزر، وسیلۀ سرمازا، یخچالسردکننده [اسم]

ــاید، یخچــاسایدبای ــال مصــنوعی، ســردخانه، س ل دوَبــر، یخچ

یونیـت، سـردکن، پکیجپنکه، بادبزن، کولر، کولر آبی، گـازی، آب

کننـده، تهویـۀ مطبـوع، ایرکاندیشـن برج خنک ؛۳۸۲سرمایش 

ــن، 
َ

(ارکاندیشــن)، ارکاندیشــنینگ، پنکــه، بــادبزن، هــواکش، ف

ــــه  ــــادزن، تهوی ــــاد  ◄ب ــــدان، یخ ؛۳۵۲ب ــــازیخ ــــده،  ؛س چگالن

  کندانسور، مبرد

مصــنوعی، یــخ خشــک، نیتــروژن مــایع،  ، یــخ، یــخمــادۀ تبريــد

 سیاففرئون، سی

⍃  ۳۸۲سرمایش  

 

 سوخت 385

، چـوب، ذغـال، نفـت، نفـت سـفید، نفـت کـوره، سوخت [اسم]

ســـنگ، اورانیـــوم، شـــده، بنـــزين، زغالگـــاز، گـــاز طبیعـــی مایع

 ای، طبیعی، خورشیدی سوخت فسیلی، هسته ؛استیلن، ِاتان

بريـــت، فنـــدک، چاشـــنی، ســـنگ چخمـــاق، ، ککنندهروشـــن

وســایل رســاندن  ؛۷۲۳بــاروت، مهمــات  ؛۴۲۰آتشــزنه، مشــعل 

 آتشکار  ؛گیرچرخان، آتشآتش ؛سوخت، فتیله، انبر

⍃  ۳۸۳، کوره ۳۸۱گرمایش  

 

 مزه . چشایی 386

های مختلـف: شـیرين مزه ؛، سلیقه▼ذائقه ؛، طعممزه [اسم]

نـد، پرمـزه۳۹۳، ترش ۳۹۲
ُ
نمـک، خوشـمزگی ، شـور، خوش▼، ت

  ۳۹۱، بدطعمی ۳۹۱تلخ  ؛۳۹۰

ــرزذائقــه  ؛حــس چشــایی ؛چشــایی، دل ، مــذاق، کــام، زبــان، ُپ

  ۸۴۶سلیقگی سلیقه، خوش

ند،  نمک، ُپراز، شور، خوش۳۹۰، خوشمزه ُپرمزه [صفت]
ُ
ادویه، ت

  ؛۳۸۷مزه بی ؛آبدار ؛۳۸۸تیز [مزه] 

، ، چشیدن، مزمزه کردن، پسندیدن، لیسـیدنمزه کردن [فعل]

 خوشمزه بودن  ؛۳۹۰ کردن خوشمزه کردن، اشتهاآور ؛لب زدن

⍃  ۳۹۰، خوشمزگی ۳۰۱غذا: خوردن و نوشیدن  

 

 بیمزگی 387

 چیز بیمزه، آب زيپو  ؛، ماندگی، کهنگیبیمزگی [اسم]

]، رقیـق ۳۳۹آب مربـوط بـه ◄[طعم، آبکـی ، بیبیمزه [صفت]

ـــعیف ۳۲۵ ـــه ۱۶۳، ض ـــده، کهن ـــات، مان ـــدیمی ◄[، بی  ؛]۱۲۷ ق

ل، نرم، شفته پخته، دمنیم
ُ

 نکشیده، دان، ش

⍃  ۳۹۱بدطعمی  

 

 تیزی مزه 388

ندی، اسید تیزی مزه [اسم]
ُ
  ۳۸۹، ادویه ۳۹۳، ت

تـــدخین، اســـتعمال  ؛دخانیـــات ؛، توتـــون، بـــاروتیتنبـــاکو

ســیگار،  ؛نیکــوتین، تــار، قطــران ؛▼دخانیــات، ســیگار کشــیدن

 چپق، پیپ، قلیان، وافور  ؛سیگاربرگ، سیگارت

سـوزاننده،  ؛۳۹۳، تیز، تند، تلـخ، گـس، تـرش تیز [مزه] فت][ص

 آور، زننده، نعناییسوزش

ادویــه  ؛چشــم آوردنبــودن، اشــک به ، تیــزبــودن تنــد [فعــل]

زدن، خوشـــــمزه کـــــردن، نمـــــک زدن، دودی کـــــردن، ســـــالم 

  ۶۶۶داشتن، حفظ کردن نگه

، دود کـردن، ُپـک زدن، دخانیـات اسـتعمال کشـیدن سیگار

 کردن

⍃  ــه ــنیها ادوی ــمزگی ۳۸۹و چاش ــدطعمی ۳۹۰، خوش ، ۳۹۱، ب

  ۳۹۷، بوی بد ۳۹۴، بو ۳۹۳ترش 

 

 ادویه و چاشنیها 389

، نمـک، فلفـل، سـیر، دارچـین، زيـره، وانیـل، هـل، ادویه [اسـم]

آویشـــن،  ؛زرشــک، زردچوبــه، زعفــران، زنجبیــل، کــاری، خــردل

کاکوتی، اورگانو، رازيانه، بادیان رومی، انیسون، سبزی خـوردن 

۳۰۱ 

 ، ُرب، ُرب انار، ُرب گوجه، کچاپ، مایونز، ُسس ساالدُسس



 

، لیتــه، هفــت بیجــار، انبــه، چاشــنی، شــوری، خیارشــور، ترشــی

  ۳۹۳اسید  ؛غورهغوره

⍃  ۳۸۸، تیزی مزه ۳۰۱غذا  

 

 # ۳۹۰خوشمزگی  390

چیـز خوشـمزه،  ؛نمکی، مطبوعیـت، خـوشخوشـمزگی [اسم]

 خاویار، شهد، خوراک لذیذ

طعم، موافــق ذائقــه، لذیــذ، گــوارا، ش، خــوخوشــمزه [صــفت]

ــوع، خوش ــتهاآور، مطب ــوراک، خوشاش ــرب، خ ــامزه، چ ــک، ب نم

 وچیلیچرب

، ۳۸۸، خوشمزه بودن، تندوتیز بـودن کردن اشتهاآور [فعل]

 مزه داشتن

⍃  ۳۹۲، شیرين ۳۸۸، تیزی مزه ۳۸۶، مزه ۳۰۱غذا  

 

 بدطعمی 391

لخـی، ، بـدمزه بـودن، بـدمزگی، نـامطبوعی، تبدطعمی [اسـم]

داروی  ؛، فسـاد، غـذای مانـده۳۹۳ترش بودن  ،۶۵۳ناگوارایی 

چیز تلخ و بدطعم: قهوه، زهرمار، آش ِگل گیوه،  ؛۶۵۹تلخ، زهر 

 مادۀ قلیایی، باز، آب آهک  ؛حقیقت ؛زقوم، چای پررنگ

ـــفت] ـــدمزه [ص ـــزه ب ـــدطعم، بیم ـــایند، ۳۸۷، ب ـــده، ناخوش ، زنن

ـــاگوارا  ـــامطبوع، ن ـــخ ،۶۵۳ن ـــتعفن  ؛تل ـــد، م ـــد،  ،۶۵۳گن فاس

 ؛ســــــوخته ؛۶۵۳فاسدشــــــده، گندیــــــده، مانــــــده، ســــــمی 

 ؛۳۹۷، بــدبو ۳۹۳، تــرش ۳۸۸غیرآشــامیدنی، خــراب، تیــز [مــزه] 

 شور، نمکی ؛۸۲۷ناگوار  ،۸۶۱مکروه  ،۸۲۷آزاردهنده 

 ، صفراوی، قلیاییتلخ

هم زدن، حالــِت کــردن، حــال را بــه ، بیــزاربــدمزه بــودن [فعــل]

 ۸۶۱میل نداشتن  ؛تهوع دادن

⍃ ۳۹۷، بوی بد ۳۹۳، ترش ۳۸۸، تیزی مزه ۳۸۷ی بیمزگ  

 

 شیرين 392

قـل، عسـل، ، شـکر، قنـد، کلهچیز شـیرين [اسم]
ُ

قنـد، نبـات، ن

شهد، نبیذ، انگبـین، مالـت، مربـا، مرباجـات، مارمـاالد، شـربت، 

نبـات، شـکالت، گـز، نـان قنـدی، شـیرينی ، آب۳۰۱بستنی، دسر 

ز، ال ؛۳۰۱خربزه، هندوانه، میوه  ؛۳۰۱
ُ

کتوز، مالتوز، سـاکارز، گلوک

 ؛ســاخارين، قنــد مصــنوعی، اســپارتام ؛قنــد نیشــکر، ســاخارز

ــدآب ــداغ، قن ــدداغ، قن ــد، قن ــربت قن ــت ؛ش ــد، دیاب ــرض قن  ؛م

 استحصال و تهیۀ قند، چغندر قند، نیشکر، سقز 

 ، شیرين بودن، شیرينی حالت شیرين

ـــفت] ـــیرين [ص ـــلش ـــایی، قندعس ـــکرين، مرب ـــین، ش  ؛، نوش

 ؛قنــــدپهلو ؛قنــــدی، شــــکری ؛کرريزشــــکرپاره، شــــکربار، شــــ

  ۳۵۴مایع چسبناک، نیمه

 شیرين بودن، دل را زدن ؛زدن ، شکرشیرين کردن [فعل]

⍃  ۳۹۰، خوشمزگی ۳۰۱غذا: خوردن و نوشیدن  

 

رش 393
ُ
 ت

رشا ؛، اسیدیته، خورندگیترش بودن [اسم]
ُ
 ت

ــــید ــــواس ــــوهر لیم ــــوره، ج ــــو، آبغ ــــرکه، آبلیم ــــوهر، س  ؛، ج

ِســـتیک، ســـیتريک، الکتیـــک،  اســـیدنیتريک (ســـولفوريک،
َ
ا

رمیک)
ُ

  ۱۶۸ومیر عامل مرگ ؛کربنیک، ف

ــی ــه، هفتترش ــور، ، لیت ــوری، خیارش ــنی، ش ــه، چاش ــار، انب بیج

رشی  ؛غورهغوره
ُ
  ۳۸۹ت

 ، حامض، کال، زننده، خورنده، اسیدیترش [صفت]

 ، ترش شدن، تخمیر شدن، سرکه شدنترش بودن [فعل]

⍃  ۳۹۱، بدطعمی ۳۸۸تیزی مزه  

 

 بو 394

ــود۳۹۷، بــوی بــد ۳۹۶، عطــر بــو [اســم]  ؛، رایحــه، دود، بخــور، ع

بویــایی، شــامه، مشــام، بینــی، دمــاغ، ســوراخ  ؛نــا ؛۳۵۲نســیم 

 استشمام  ؛۲۵۴برآمدگی  ◄بینی 

 ؛۳۹۶خوشـبو، شـمیم، معطـر  ؛، دودی، بـودادهبـودار [صـفت]

  ۶۵۳، متعفن ۳۹۷بویناک، بدبو 

 ؛۳۵۲یدن کشـیدن، بوییـدن، نفـس کشـ ، بـوکـردن بو [فعل]

 دادن کردن، دود بو دادن، اسپند دود ؛۴۸۴کشف کردن 

⍃  ۳۹۷، بوی بد ۳۹۶، عطر ۳۸۸تیزی مزه  

 

 بوییبی 395

ـــم] بوکننـــده، بی ؛، فقـــدان شـــامه، آنوســـمیابـــوییبی [اس

کننـدۀ بـوی بـد، مـادۀ بـوَبر، اسـپری، دئودورانت، بوگیر، برطرف

 افشانه 

  ۶۴۸، تمیز، پاکیزه، پاک بوبی [صفت]

دادن، تهویـه کـردن،  ، هواکردن بوبی ؛بو بودنبی [فعل]

 ۶۴۸پاک کردن 

⍃  ۶۴۸پاکیزگی  

 

 عطر 396

ــه، اســانس، بویعطــر [اســم] ــوش، عطريــات، عــرق، عطرمای  ؛خ

، ۳۶۶های خطمـی معطـر، گـل دانه، دانـهگالب، ُمشک، مشـک

پــارفم، ادوکلــن، افترشــیو، ادوتوالــت، زيباســازی  ؛۳۰۱میــوه 

 عطرسازی  ؛دیور، شانل ؛عطار ؛عود، بخور ؛۸۴۳

گین، شمیم، عطرافشان معطر [صفت]  ، خوشبو، عطری، عطرآ

 ، بوی خوب دادن، عطر زدنبودن خوشبو [فعل]

⍃  ۳۹۴بو  



   
 

 

 

 بوی بد 397

ـــم] ـــد [اس ـــوی ب ـــاگوارایی ب ـــت، ن ـــن، عفون ـــوی  ،۶۵۳، تعف ب

 ؛سـیر، پیـاز ؛، گند، نا، زيربغل، بـوی دهـان۵۱گندیدگی، تجزيه 

 ۶۴۹فاضالب، گنداب  ،۶۴۹ کثافت، ناپاکی

تیــز  ،۶۵۳نـاک، مـتعفن ، گندیـده، بوگرفتــه، بویبـدبو [صـفت]

 ۸۲۷، آزاردهنده ۳۸۸[مزه] 

، گندیدن، متالشـی شـدن، تجزيـه شـدن دادن بدبوی [فعـل]

۵۱ 

⍃  ۸۲۷، دردناکی ۳۹۴، بو ۳۹۱، بدطعمی ۳۸۸تیزی مزه  

 

 صدا

 

 صدا 398

شـلوغی،  ؛۴۱۵وایی ، نوا، صوت، آوا، بانگ، ندا، شـنصدا [اسـم]

وقال، همهمه، ولوله، هنگامه، غريـو، غوغـا، دادوبیـداد، قیل

، ۴۱۰آواز، نغمـــه، آهنـــگ، ملـــودی  ؛دانـــگ ؛۴۰۰بلنـــدی صـــدا 

، صـدای ۴۰۲انواع صدا: صـدای شـدید ناگهـانی  ؛۴۱۲موسیقی 

، خفــه کــردن ۴۰۴، تشــدید ارتعــاش ۴۰۳، غــرش ۴۰۲انفجــاری 

، فريـاد ۴۰۷ای خشـن ، صـد۴۰۶، ناله، صدای نـرم ۴۰۵ارتعاش 

صـدای  ؛۴۱۱، صـدای ناهنجـار ۴۰۹، صدای حیوانـات ۴۰۸انسان 

انتقال صدا، تلفن، رادیو، مخابرات  ؛۵۷۷آدم، صوت، لحن، ندا 

آوازه،  ؛۴۰۰تولیدکننــدۀ مصــنوعی صــدا، بانــد، بلنــدگو  ؛۵۳۱

 شرفه، صال، اصوات  ؛۸۶۶شهرت 

کوستیک، علم ترکیب صداهاعلم صدا ج مـوج صـدا، امـوا ؛، آ

ســرعت صــوت، ســرعت انتشــار صــوت، دیــوار صــوتی،  ؛صــوتی

ــوتی ــوار ص ــتن دی ــربان،  ؛شکس ــامد، ض ــان، بس ــاش، نوس ارتع

پ ؛نوت، هرتز، طول موج
َ
بازتـاب، پـژواک،  ؛ضربۀ صدا، پالس، ت

موجهـای فراصـوتی، اولتراسـونیک،  ؛ِاکو، سـونار، سـونوگرافی

شــدت، دســیبل، آســتانۀ  شــدت صــوت، تــراز ؛مــاورای صــوت

انـدازۀ صـدای سیسـتم  ؛صوت مبنا، آستانۀ دردنـاکیشنوایی، 

ِت موسیقی  ؛چشمۀ صوتی ؛صوتی، ولوم
ُ

 ؛۴۱۰ارتفاع صوت، ن

 ۴۱۴صوت دستگاه پخش

، صدای ساده، سیالب، بخش، واج، واکه، حـرف صدای سخن

 ؛۵۵۹کلمـــه  ؛۵۷۹ســخن  ،۵۷۷صــدا، نــدا صــدادار، حــرف بی

 آهنگ، غنه، مصمت 

ـــفت] ، ۴۰۰رسروصـــدا، رســـا ، باصـــدا، مصـــوت، پصـــدادار [ص

ــموع، طنینقابل ــنیدنی، مس ــنیدن، ش ــرتعش ش ــداز، م  ؛۴۰۴ان

 ای، مدی زير، باال، غنه

کـردن، سـوت  ایجـاد کـردن، صـدا ، سروصداکردن صدا [فعل]

را گسیل کردن، برآوردِن صدا (فرياد، آواز، کشیدن، موج صوتی

، برآمدن، بلند شدن، بلنـد شـدن [آواز، صـدا، و ماننـد آنهـا] ؛...)

نفــس کشــیدن، صــحبت کــردن،  ؛صــدا درآمــدنصــدا دادن، به

 ،۵۷۷کـردن  تلفـظ ،۵۹۷دادن، گفـتن  ندا ،۵۸۴کردن  محاوره

، غريـــدن، ۴۰۷کشـــیدن  ، زوزه۴۰۱کـــردن  کـــردن، نجـــوا زمزمـــه

کـردن  ، غوغـا۴۰۸زدن  ، بانـگ زدن، داد۴۰۰صحبت کردن  بلند

ن، پا) کـــردشـــنگه برپـــا (بـــهشـــنگه راه انـــداختن، الم، الم۴۰۸

  ۴۱۰نواختن  ؛نظمی)ازدحام کردن (با بی

⍃  ۴۰۲، صـدای انفجـاری ۴۰۱، صـدای کوتـاه ۴۰۰بلندی صـدا ،

، ۴۰۵، خفـه کـردن ارتعـاش ۴۰۴، تشـدید ارتعـاش ۴۰۳غرش 

، صـدای ۴۰۸، فرياد انسان ۴۰۷، صدای خشن ۴۰۶صدای نرم 

  ۵۷۷، ندا ۵۵۸، حرف ۴۱۵، شنوایی ۴۰۹حیوانات 

 

 سکوت 399

، آرامـش، ۱۴۵اموشی، خموشی، خالء، درنگ ، خسکوت [اسـم]

ــرک  ــدم تح ــکون، ع ــی، بی ؛۲۶۶س ــدایی گنگ ــمت ؛۵۷۸ص  ؛ص

 ۷۴۷تحدید  ◄اختناق 

 ؛۵۸۲حـرف کم ؛، خـاموش، خمـوش، خفـه، آرامساکت [صفت]

سروصدا، بدون سروصدا، آهسته، ضـعیف و خفـه نرمی، بیبه

گفتگــو، کالم، بیسـخن، بــیصــدا، بیحــرف، بیبی ؛۴۰۱[صـدا] 

ــگ بی ــن، الل، گن ــان، الک ــامتبی ؛۵۷۸زب ــمت، ص ــدا، مص  ؛ص

 ۵۲۳ناگفته  ◄مسکوت، 

حـرف ، خموش بودن، دم برنیـاوردن، کمساکت بودن [فعل]

ــودن  ــدن،  ؛۵۸۲ب ــاموش مان ــتن، خ ــان بس ــدن، ده ــاکت ش س

بســتن، زبــان درکشــیدن، خــودداری کــردن  فروبســتن، لــب دم

۷۴۷ 

، خفـه کـردن، خـاموش کـردن، خمـوش کـردن، ساکت کردن

ــی ــان کس ــایین  راده ــردن، پ ــم ک ــتگاه را ک ــدای دس ــتن، ص بس

 آوردن

 ! هیس!ساکت [شبه جمله]ق / 

⍃  ۵۸۲حرفی ، کم۵۷۸، بی صدایی ۴۰۱صدای کوتاه  

 

 # ۴۰۰صدای بلند  400

ــدا [اســم] صــدای بلنــد: رعــد،  ؛۲۰۹، رســایی، بلنــدی بلنــدی ص

الرم، زنگ، ناقوس  ژير، آ ، بام، غـرش، ۴۱۲صدای انفجار، سوت، آ

جیغ، فرياد، بانگ، داد، پرخاش، نهیب، هـورت،  ؛▼بلندگو ؛ژوی

غوغـا، بلـوا، شـلوغی،  ؛۴۰۹، صدای حیوانـات ۴۰۸فرياد انسان 

وقال، همهمه، ولولـه، غلغلـه، هنگامـه، غريـو، سروصدا، قیل

ـــــداد، الم ـــــاد، دادوبی ـــــال، دادوفري ـــــاهو، جنج ـــــنگه، هی ش

ــو ــث و گفتگ ــوب، قــال، بح ــقرق، آش ــدای  ؛جاروجنجــال، قش ص

 ستن دیوار صوتیشک



 

، تولیدکنندۀ مصنوعی صـدا، مگـافون، بانـد، گوشـی بلندگو

میکــروفن، ≠  ؛فــایرتلفــن، زنــگ در، زنــگ دوچرخــه، بــوق، آمپلی

 ۴۱۵دهنی، وسیلۀ شنوایی 

ــا [صــفت] ، بلنــد، بــاال، پرسروصــدا، واضــح، تیــز، گوشــخراش، رس

ــان  ــره زن ــا، نع ــراش ۴۰۸رعدآس ــیح  ؛۴۰۷، دلخ ــغ، فص  ؛۵۷۹بلی

 جیغو تخس، جیغ ؛فورته، فورتیسیمو ؛دادهتبلندگو قور

ــــل] ــــردن [فع ــــحبت ک ــــد ص ــــدابلن ــــدن،  ، ص ــــردن، غري ک

، شــادمانی ۴۰۸زدن  پا کــردن، دادبــودن، ولولــه بـه پرسروصـدا

 ۸۳۵کردن 

⍃  ــی ــدا ۳۲بزرگ ــاری ۳۹۸، ص ــدای انفج ــرش ۴۰۲، ص ، ۴۰۳، غ

، ۴۰۸، فريـاد انسـان ۴۰۷، صـدای خشـن ۴۰۴تشدید ارتعاش 

  ۴۰۹صدای حیوانات 

 

 صدای کوتاه 401

، صدای کم، صدای آهسته، نجوا، زمزمـه، صدای کوتاه [اسم]

ســــرد،  آه، بــــاد، دم ؛۴۰۵کردن ارتعــــاش پــــچ، نالــــه، خفــــهپچ

دل، آِه مظلـوم، تیـر تظلـم،  جگـر، دود سرد، نفـس، دوِد  نفس

وای، وأســف، نــالش، نــال، ایوافســوس، آهواوخ، آه ســرد، آهآخ

 یاهو 

 ؛بنـــــــد، ســـــــوردینن، پوزهک، صـــــــداخفهکنندهســـــــاکت

 ۳۳۴ساز روان ؛گیرگوش، گوش محافظ

، کوتاه، آهسته، ۱۶۳، ضعیف ضعیف و خفه [صدا] [صفت]

 کنان ناالن، نازک، ناله ؛پیانو ؛گنگ، دور، نارسا، غیرمسموع

خفه  ؛، نالیدن، ناله کردن، آه (ناله) کشیدنکردن نجوا [فعـل]

، ۳۵۰شــتن جريــان دا ؛۴۰۵خفــه کــردن ارتعــاش  ،۵۷۸کــردن 

  ۳۵۲وزيدن 

نـازک  ؛۳۹۹، ولوم را کـم کـردن، سـاکت کـردن آهسته کردن

 کردن 

⍃  ــدا ــکوت ۳۹۸ص ــاش ۳۹۹، س ــردن ارتع ــه ک ــی ۴۰۵، خف ، ب

  ۵۷۸صدایی 

 

 صدای انفجاری 402

ـــم] ـــاری [اس ـــدای انفج ـــد، ص ـــانی، رع ـــدیِد ناگه ـــدای ش ، ص

صـدای  ؛شـدِن در، درق، تـققرمبه، غـرش، صـدای بستهآسمان

ــک ــا ش ــتن ی ــدای شکس ــار، ص ــپ، انفج ــراک، گرم
َ
ــتن: ت اف برداش

تــوپ، غــرش توپخانــه، ویــژ، صــدای تصــادف اتومبیــل، عطســه، 

 آروغ 

⍃  ۴۰۰، بلندی صدا ۳۹۸صدا  

 

 غرش: صدای مستمر و ممتد 403

، صــدای مســتمر و ممتـد، قرقــر، ویــژ، زمزمــه، وزوز، غــرش [اسـم]

 ۴۱۲ ، ناقوس۴۰۴چهچهه، همهمه، تشدید ارتعاش 

 ۴۰۴ممتد، غرنده، مرتعش ، کشیده [صفت]

⍃  ۴۰۴، تشدید ارتعاش ۴۰۰، بلندی صدا ۳۹۸صدا  

 

 تشدید ارتعاش 404

ــم] ــاش [اس ــدید ارتع ــرزه، تش ــاس، ل ــاش، انعک ــین، ارتع ، طن

ن، جعبۀ ارتعاش ؛تهدید ؛پژواک، ِاکو ؛۳۱۷نوسان 
ُ
 دیاپاز

 ۴۰۳انداز، مطنطن، کشیده ، طنینمرتعش [صفت]

⍃  ۴۰۳ش ، غر۴۰۰، بلندی صدا ۳۹۸صدا  

 

 خفه کردن ارتعاش 405

، صـدای ۴۰۱، تلـپ، صـدای کوتـاه خفه کردن ارتعاش [اسـم]

کوسـتیک، کنندۀ صدا، سوردین، پوزهخفه ؛سنگین بند، اتاق آ

  ۴۰۱کننده ساکت

⍃  ۴۰۱، صدای کوتاه ۳۹۸صدا  

 

 صدای نرم 406

ــم] ، صــدای مالیــم، هــیس، صــفیر، صــدای صــدای نــرم [اس

پـت، ز، زمزمه، ناله، ویـز، وز، وزوز، پتکردن، جلزوول مکیدن، جزجز

 صدای وزش نسیم ؛وغونغلغل، غان

⍃  ۴۰۷، صدای خشن ۳۹۸صدا  

 

 صدای خشن 407

، صدای خراشیدن، صدای تراشیدن، غژغژ، صدای خشن [اسم]

ــغ، ســوت، صــفیر، ســرفۀ خش ــش، زوزه، شــیهه، عرعــر، جی وخ

خفـه کـردن  ؛۴۰۹، صـدای حیوانـات ۴۱۱خشک، صدای ناهنجـار 

لودگی صوتی ؛۴۰۵تعاش ار  صدای قارقار موتور، آ

دار، ، خشـــــن، زنگـــــزده، خشـــــک، زنـــــگدلخـــــراش [صـــــفت]

ناهنجار، ناسـازگار،  ؛َبم، غرنده، غران ؛نکشیدهصفیرکشان، آب

  ۴۱۱ناهماهنگ 

 ، سرفه کردن، زدن زوزه کشیدن [فعل]

⍃  فريـاد انسـان ۴۰۶، صدای نرم ۴۰۰، بلندی صدا ۳۹۸صدا ،

  ۵۷۷، ندا ۴۱۱، صدای ناهنجار ۴۰۹ت ، صدای حیوانا۴۰۸

 

 فرياد انسان 408

، داد، جار، نعره، جیغ، هوار، غوغا، جنجال، فرياد انسان [اسم]

ــگ،  ــاد، بان ــر، دادوفري ــروش، نفی ــو، خ ــان، غري ــه، آوا، فغ هلهل

ــب ــاش، نهی ــادمانی  ؛پرخ ــه، ش ــاباش ،۸۳۵ريس ــق، هق ؛ش ه

ــه ــد، غی ــیون بلن ــان و ش ــاد، فغ ــه و فري ــه، زاری، نال ــیون گري ، ش



   
 

 

، تحرير، غلـت، موسـیقی آوازی ۴۰۰صدای بلند  ،۵۷۷ندا  ؛۸۳۶

 عربده، عر  ؛۴۱۲

ــفت] ــاننعره [ص ــنده، زن ــد، خروش ــدا، بلن ــن، پرص ــغ ودادک ، جی

 کناننعره

سـالم  ،۵۷۹، بلند صدا کردن، سخنرانی کـردن زدن داد [فعل]

ســوگواری  ؛۳۷۷درد کــردن  ؛۹۲۴ســرزنش کــردن  ؛۸۸۴کــردن 

  ۸۳۶کردن 

پا) شــنگه برپــا (بــهشــنگه راه انــداختن، الم، المدنغوغــا کــر

ــــا بی ــــام کــــردن (ب ــــردن، کــــردن، ازدح ــــدا ک نظمــــی)، سروص

پایکوبی کـردن، شـادمانی  ؛پا کردنبودن، ولوله به پرسروصدا

 ۴۰۰بلند صحبت کردن  ،۸۳۵کردن 

⍃  ۵۷۹، سخن ۴۰۷، صدای خشن ۴۰۰، بلندی صدا ۳۹۸صدا  

 

 صدای حیوانات 409

ــم] ــدای ح [اس ــاتص ــو، هافیوان ــارس، عوع ــاف، وغ، پ وغ، ه

بع، عرعر، عر، شـیهه، چهچهـه، وزوز، مع، ماما، بعغرش، زوزه، مع

قـو،  جیـک، قوقـولیمیو، معومعو، مرنـو (مرمـر)، غارغـار، جیک

 قوقو، قدقد  قوقولی

 ، کیش، چخ، پیش، ُهش، هینصدای راندن حیوانات

 ونگ، ونگصدای نوزاد انسان

⍃  ۴۰۷، صدای خشن ۴۰۰دا ، بلندی ص۳۹۸صدا  

 

 # ۴۱۰آهنگ . ملودی: صدای هنجار  410

 ؛۴۱۲آهنگی، موسـیقی ، آهنگین بودن، خوشملودی [اسـم]

آوای دلپــذیر، نغمــه، لحــن، الحــان موســیقی، آواز خــوش، نــوا، 

آوا، آهنــگ، ترانــه، آواز،  ؛۴۱۲نــواز ســاز، موســیقی ترجیعــات روح

ــیقی آوازی  ــاز، موس ــورد، ؛۴۱۲س ک ــارمونی، آ ــیون ه  ؛ارکستراس

 ۴۱۳دان موسیقی

ـــیقی ـــت موس
ُ

ـــفحهن ـــد، ص ـــگ، ، کلی ـــیاه، چن ـــت س کلید، ن

ــت ارزش ــورون ؛ن ُبعــد، فاصــله، پــرده،  ؛دیــز، بمــول، ســری، ک

کتـــاو، هنگـــام، نـــتنیم
ُ
پایـــه، درجـــۀ هفـــتم گـــام،  پـــرده، ا

ــوس ــارمونی ؛محس ــم  ؛ه ــوت َب ــاال)، ص ــر (ب ــوت زي ــر، ص ــم، زي َب

 (پایین) 

ت
ُ

 ؛خط حامل، کلیـد سـل، کلیـد فـا، آوانویسی، پنج نویسین

 مکث  ؛برگشت، کودا ؛میزان، سکوت، ارزش، پنجه

 -الرگـو، آهسـته  -، ريتم، تمپـو، سـنگین ضرب [موسیقی]

ــو، آرام  ــو، روان  -لنت ــان  -آداجی ــه، پوی ــد  -آندانت ــو، تن  -مودرات

 ْپرستو -الگرو، دوان 

شور، ابوعطا، بیات  ؛، دستگاه، مقام، ردیفگام [موسیقی]

گاه، دشـــتی، افشـــاری، همـــایون، بیـــات اصـــفهان، ســـه تـــرک،

چهارگاه، ماهور، راسـت پنجگـاه، نـوا، دسـتگاههای موسـیقی 

ـــی ـــاژور ؛▼ایران ـــور، م ـــیک، مین ـــام کالس ـــه ؛گ ـــام، تونالیت  ؛مق

 دستگاه، لحن، دستان، گوشه، نغمه، اصول  ؛مدوالسیون

ـــاهور ـــی: م ـــیقی ایران ـــتگاههای موس ـــتی، دس ، دش

 ؛گاه، چهارگــاه، افشــارپنجگاه، ســههمــایون، شــور، نــوا، راســت

خوانی، برگــــــردان (برگــــــرد)، برداشــــــت، بازگشــــــت، مرکــــــب

اصـول (هفـده آواز اصـلی): اصـول فاختـه (آواز  ؛وحضیضاوج

کش، ها: اوج، عـراق، عاشـقهای دسـتگاهگوشه ؛یازدهم)، ...

مـاهور، بوسلیک، بیات، بیدگلی، بیـدگانی، بیـداد، پروانـه، پس

مویـــه، کردی، پنجگـــاه، پنجچ، پنجـــهحصـــار، پهلـــوی، پـــیپس

گشــا[ی]، شــعری، عــزال، عشــاق، عشــیرا (عشــیران)، عقدهپنجه

انگیز، ماوراءالنهر، مبرقع، مثنـوی، محیـر، مخـالف، مغلـوب، غم

ها بـــه کتابهـــای ها و نغمـــه... [بـــرای فهرســـت کامـــل گوشـــه

ــوع کنیــد.] ــگ، آواز کوچــه ؛موســیقی ایرانــی رج باغی، آواز، آهن

 ۴۱۲یقی آوازی ترانه، موس

کـورد، ُبعـدهـارمونی همنـوازی، دوئـت، گـروه نوازنــدگان  ؛، آ

۴۱۲  

ـــفت] ـــگخوش [ص ـــیرين، آهن ـــین، آوازی، ش ـــوار، آهنگ ، هم

انگیز، دلنشـین، دلچسـب، خوشـایند، دل ؛ملودیایی، ملودیک

ر، مطبوع 
َ
 ۶۱۵خوب  ◄ت

، ۴۸۸، هارمونیــک، همخــوان، هماهنــگ، موافــق همســاز

 کوک ، موزون، مقفا،۲۴سازگار 

 ، کروماتیک، تونال، آتونال، ماژور، مینورهارمونیک

سازی کـردن، ، سراییدن، آهنگ ساختن، آهنگسرودن [فعل]

تـألیف کـردن،  ؛۱۶۴تنظیم کردن، ساختن، آفريدن، تولید کردن 

  ۵۹۳شعر گفتن  ؛۵۸۶نوشتن 

زدن، زدن، موسـیقی نـواختن،  ، نوازندگی کـردن، سـازنواختن

کورد گرفت ؛اجرا کردن  ؛ن، ضـربه زدن، آرشـه کشـیدن، دمیـدنآ

ســوت زدن  ؛ســاز کــردن ؛همراهــی کــردن، همنــوازی کــردن

 (کشیدن) 

 آهنگ کردن، همکوک کردن

⍃  ــــازگاری ــــه ۲۴س ــــی ۲۷، درج ــــیقی ۸۹، همراه ، ۴۱۲، موس

  ۴۱۳دان موسیقی
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ــم] ــار [اس ــدای ناهنج ــاری ؛ص ــداها، ناهنج ــازگاری ص ، ناس

 ؛۶۱نظمـــی غوغــا، بی ؛، تنــافر صــداها۲۵ناســازی، ناســازگاری 

ت، فـالش ؛فاصلۀ نامطبوع، دیسونانس
ُ

زوزه،  ؛صدای خارج ازن

وقـال، غوغا، بلـوا، شـلوغی، سروصـدا، قیل ؛۴۰۷صدای خشن 

همهمــــه، ولولــــه، غلغلــــه، هنگامــــه، غريــــو، دادوفريــــاد، 

شنگه، هیاهو، جنجال، جاروجنجـال، قشـقرق، دادوبیداد، الم

  ۴۰۸فرياد انسان  ؛۴۰۰ند صدای بل ◄آشوب، قال 



 

، خـارج ۴۰۷، ناهنجـار، ناسـازگار، دلخـراش ناهماهنگ [صفت]

ت، آب
ُ

 هنجار، ناجور، ناکوک، غرنده نکشیده، نابهازن

⍃  ۴۰۷، صدای خشن ۶۱، بی نظمی ۲۵ناسازگاری  
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دان ، نوازنـــدگی، [موســـیقیآهنگســـازیموســـیقی:  [اســـم]

موسـیقی سـنتی،  ؛، خنیـاگری]، مطربی، آوازخوانی، رامش۴۱۳

جـاز،  ؛بالـه، اپـرا ؛▼کالسیک، مجلسی، آهنـگ، موسـیقی آوازی

باغی، موسـیقی کوچـه ؛انـدرول، راک، پـاپ، رپبلوز، سـول، راک

 هنرنمایی ؛، کنسرت، فستیوال۷۲۵اجرا  ؛بازاری، روحوضی

 ۴۱۴، زنگ، زنگوله، بوق، سازهای کوبشی ناقوس

 ▼آوازیموسیقی  ◄، نغمه، آهنگ، ساز آواز

لبـوم، قطعۀ موسیقی ، سروده، اثر، اپوس، کار، همراهی، آ

ســونات، اورتــور،  ؛▼موســیقی آوازی ◄ترانــه  ؛آهنــگ، مــتن

 ؛وارياسیون، سمفونی، کنسرتو، کنسـرتو گروسـو، کانتاتـا، اپـرا

ــوگ ــت، ف ــرناد، کوارت ــویت، س ــودی، س ــود، راپس ــارش،  ؛اینترل م

 ناله  ؛موسیقی رقص، والس، تانگو، پولکا

، اپرا، ترانه، سرود، آواز، آهنـگ، نغمـه، سـاز، قی آوازیموسی

 ؛ســازوآواز، ســازونواز، ترانــۀ محلــی، الالیــی، تصــنیف، همراهــی

تحرير، غلـت، انـواع تحريـر، بلبلـی، پروانـه،  ؛خوانیترجیع، مرصع

 وبکوب غنا، سازوضرب، بزن ؛نوحه ؛ویبراتو ؛پرستو، ...

 ؛نـوازی، کنسـرتتک ؛، دوئت، تريو، کوارتـتگروه نوازندگان

ر، ارکسترسمفونی، ارکستر فیالرمونیک، ارکستر 
ُ

ارکستر، گروه ک

 مجلسی، باند

آهسته،  ؛، آوازی، مترنم۴۱۰آهنگ ، خوشموسیقایی [صفت]

انگیـــز، دل ؛۴۱۰ضـــرب [موســـیقی]  ◄تنـــد، الرگـــو، آداجیـــو 

 دلنشین 

⍃  ۸۳۷، سرگرمی ۴۱۰آهنگ  
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نوازنـده، مطـرب،  ؛ه، آهنگسـاز، سـراینددانموسـیقی [اسم]

 ؛خنیــاگر، رامشــگر، مغنــی ؛خواننــده، رهبــر ارکســتر، آرتیســت

زن، شـــیپورچی، بـــوقی، نوازنـــده، ویولنیســـت، ویـــولن ؛باربـــد

مـداح،  ؛عاشـق، عاشـیق ؛زن، طبـال، سـنتورزنشیپورزن، تنبک

ــاری، خواننــده، آوازه نقــال، داستانســرای  ؛خــوان، آوازخــوانق

نـد، ارکسـتر مجلسـی، ارکسـتر فیالرمونیـک ارکستر، با ؛گرددوره

ــدگان  ◄ ــروه نوازن ــوتزارت،  ؛۴۱۲گ ــاخ، م ــدی، ب ــاز، ویوال آهنگس

 رقاص، بالرين  ؛بتهوون، استراوینسکی

⍃  ۴۱۴، ساز ۴۱۰، آهنگ ۴۰۹صدای حیوانات  
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، وســیلۀ موســیقی، ســازهای زهــی، بــادی، چــوبی، ســاز [اســم]

نوازندگی، اجـرا  ؛۴۱۳دان ارکستر، موسیقی ؛▼برنجی، کوبشی

نوازنـــدگی: آرشـــه، وســـایل مربـــوط به ؛۴۱۲موســـیقی  ◄ ۷۲۵

 کوک ساز  ؛مترونوم، مضراب، زخمه، زبانه

سل، ویوال، ، کمانچه، ویلن، ویولنای)سازهای زهی (رشته

، ▼تـار ؛چنـگ، هـارپ، قـانون ؛عود، گیتار، ماندولین ؛کنترباس

 آرشه  ؛سازهای مضرابی ؛سیتار ؛تارسه

، باسـون، کالرينـت، نـی، نـای، فلـوت، ی بادی چوبیسازها

 ؛ســوت، ســازدهنی ؛ارگ، ارگــانون ؛ســرنا، اوبــوا، قرنــی، رکــوردر

ژير  ؛باالبان، غوشه ؛۳۵۳لولۀ بادی   آ

، شـیپور فرانسـوی، ترومبـون، توبـا، سازهای بـادی برنجـی

شـــیپور، ترومپـــت، ساکســـوفون، کورنـــت، هـــورن (شــــیپور) 

 فرانسوی، بوق، ناقور 

ــازهای ــربه س ــی (ض ــهایکوبش ــل، ، کوب ــربی)، طب ای، ض

ـــــون  ـــــانی، گزيلوف ـــــرب، تیمپ ـــــک)، ض ـــــک (تنب ـــــل، تمب ده

(کسیلوفون)، زنگ، مثلث، دایـره، گونـگ، سـنج، گلوکنشـیپل، 

های چـوبی، عربانـه، غوشـه، تمبـور ویبرافون، ایدیوفون، میلـه

  ؛۴۱۲ناقوس  ؛▼سنتور، پیانو ؛(تنبور، طنبور )، تمبال

صـوت، گرامــافون، گرداننــدۀ ، ضبطصــوتدسـتگاه پخش

ــک فشــرده ــایر ســازها ؛دیس ژيــر، س الرم، آ اســتريو، اکــو،  ؛▼آ

دی، کاست، نوار، صفحه، دیسک (لـوح) فشـرده، سـی ؛اکوالیزر

 دیویکارتريج، دی

 خور مضراب، مضراب ؛سیتار ؛تار، گیتار، عود، سهتار

ـــانو ـــفحهپی ـــه، کلید، کی، ارگ، ص ـــانو، کالوی ـــه پی ـــورد، فورت ب

 ورد، هارپسیکورد، کالوسنکالویک

ــــازها  ــــایزر -س ــــایر: سینتس کــــاردئون، ، کیس بــــورد، آ

 الکتروفون، سازدهنی، ملودیکا 

 ۴۱۰نواختن  ◄ساز زدن  [فعل]

⍃ ۴۱۵، شنوایی ۴۱۳دان موسیقی  
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  ۳۹۸صدا  ؛، حس شنوایی، سامعهشنوایی [اسم]

امتحـان شـفاهی،  ؛۴۵۵، گوش دادن، استماع، توجـه شنود

ــــــان ا ــــــش ۴۵۹متح ــــــب ؛۴۵۹، پرس ــــــیر ل  ؛۵۲۰خوانی، تفس

، نهفتگـی ۴۵۹سمع، شنود، جاسوسی، عملیات سـری استراق

 ؛۵۸۴عـام، محـاوره  مصـاحبه، بـار ؛۵۴۸صدا، ثبت  ضبِط  ؛۵۲۳

 اصغا 

، مستمع، مخاطـب، حضـار، اطرافیـان، شـاهد، گـواه، شنونده

  ۵۳۱گوینده ≠  ؛۴۴۱تماشاگر، بیننده 



   
 

 

اللۀ گوش، سوراخ گـوش، پـردۀ  ، سمع، عصب شنوایی،گوش

ــــتاش ــــانی، نرمــــه، اس ــــوش می ــــنجی، شنوایی ؛گــــوش، گ س

دیومتر، وسیلۀ
ُ
دیومتری، ا

ُ
 سامعه  ؛۴۶۵گیری اندازه ا

هـدفون،  ،۵۳۱، سـمعک، موبایـل و تلفـن وسیلۀ شـنوایی

میکــــروفن،  ؛۵۳۱ســــیم، مخــــابرات تــــاکی، بیگوشــــی، واکی

  ۶۳۰رقی وسیلۀ ب ،۵۴۹، وسیلۀ ضبط ۴۰۰مگافون، بلندگو 

ـــفت] ـــمعی [ص ـــنواس ـــتیک، ش کوس ـــفاهی، آ ـــنوایی، ش  ؛، ش

 ۴۵۵مواظب، متوجه 

، گــوش دادن، گــوش فــرادادن، دقــت کــردن، شــنیدن [فعــل]

  ۴۵۵توجه کردن 

 گوش رسیدن ، آمدن، بهشنیده شدن

⍃  ۴۱۴، ساز ۳۹۸صدا  

 

ری 416
َ

 ک

ــم] ــری [اس
َ

ــنگینی گــوشک  ؛گــویش کــروالل ؛، ناشــنوایی، س

 ۳۹۹سکوت 

ــر [صــفت]
َ

گوش، کــروالل، ناشــنوا، گــوش ســنگین، ســنگین ،ک

 ۴۵۶توجه بی

ر [فعل]
َ

، ۴۵۸، نشنیدن، نادیده گذشتن، غفلت کردن بودن ک

 ۷۶۰گوش ندادن، امتناع کردن 

ر
َ

 ۴۰۰، پردۀ گوش را پاره کردن، بلند صحبت کردن کردن ک

⍃ ۴۵۸، غفلت ۴۵۶توجهی بی  
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ور، پرتـــو، شـــعاع ، نـــ۴۲۰، تابنـــاکی، روشـــنایی روشـــنی [اســـم]

، آفتـاب، ۱۲۸، نور روز، صـبح ▼، درخشش، تابش، فروغ▼نورانی

نـور مصـنوعی،  ؛۴۱۹گـرگ و مـیش  ؛۴۲۰ضیا، مهتاب، چراغـانی 

، نـورانی بـودن، ▼تشعشـع ؛۴۲۰، مشـعل ۴۲۰شمع، چـراغ  نور

ــیقلی ــال، ص ــرق، ج ــو ب ــندگی، تألل ــودن، درخش ــش  ؛ب ــعله، آت ش

اسپکتروم، بینـاب،  ، سرخی، هاله، کورونا، طیف،▼فروغ ؛۳۷۹

 ،۵۶۷وضــــوح، صــــراحت کــــالم  ؛۴۲۵رنــــگ  ؛۴۳۷رنگــــارنگی 

 رونق، اشراق، نورانیت، انوار  ؛۴۲۲شفافیت 

ــورانی ــعاع ن ــعاع، ش ــعه، ش ــغ، شعش ــو، تی ــور، پرت ــعاع ن ، ش

باريکـه، ســو، بارقـه، آذر، بــرق، صــاعقه، جرقـه، اخگــر، آذرخــش، 

ـــاطیس ـــعه، امـــواج الکترومغن ـــرار، شـــرر، اش ـــزر ؛شـــراره، ش  ؛لی

 ۱۶۰برق، الکتريسیته  ؛فوتون

ـــروغ ـــعف ـــروب، تشعش ـــوع، غ ـــفق، طل ـــو، ش ـــرخی، ▼، س ، س

نـور، تأللـو،  ؛فلورسـانس، فسفرسـانس ؛۳۷۹گداختگی، آتش 

رورا ؛هالـه، کورونـا ؛زردیتابش، آفتاب
ُ
طیـف،  ؛شـفق قطبـی، ا

 ۴۳۷اسپکتروم، بیناب، رنگارنگی 

، پرتوافشــانی، پرتــوافکنی، تأللــو، تــابش، تابنــاکی، تشعشــع

ـــــرق،  ـــــار، ب ـــــر، انتش ـــــیل، نش ـــــندگی، گس ـــــش، درخش درخش

 ؛نورافشــانی، نورپاشــی ؛۱۶۰رادیواکتیویتــه، پرتــوزایی، انــرژی 

ــان  ــد، نوس ــوج بلن ــاه، م ــوج کوت ــویی، م ــوج رادی ــش ۳۱۷م ، پخ

الکتريسیتۀ ساکن، بـرق،  ؛پارازيت، تداخل برقی ؛۵۳۱رادیویی 

تشعشــــــــــــع الکترومغناطیســــــــــــی،  ؛۱۶۰الکتريســــــــــــیته 

قرمز، فـرابنفش،  مرئی، فروسرخ، مادون ورالکترومغناطیس، ن

لفـا (بتـا،  ماورای بنفش، اشعۀ ایکس، اشعۀ مجهـول، اشـعۀ آ

 ؛پرتونگاری، رادیـوگرافی، پرتودرمـانی ؛گاما، کاتدی، الکترونی)

  ۱۶۰منبع انرژی  ؛سینککننده، رادیاتور، هیتتشعشع

 ؛، بازتــاب، بازتــابش، برگــردان، برگشــت، بازتــاب نــورانعکــاس

انکسـار، شکسـت،  ؛وارونـی جـانبی ؛۵۵۱درآینه، تصویر  تصویر

نـــــور،  جـــــذِب  ؛۵۵۱، تجســـــم ۴۴۲پخــــش، دســـــتگاه نـــــوری 

 نورکننده سیاه، مستنیر، کسب جسم

 روشن، سیاه و سفید، نور و سایه، سایهکنتراست نوری

پتیــک، آپتیکـزعلـم نـور
ُ
ضـريب شکسـت نــور،  ؛، نورشناسـی، ا

ابـــزار نـــوری،  ؛نـــوریتـــار نـــوری، لولـــۀ نـــور، فیبـــر  ؛ســـرعت نـــور

 ۵۵۱، عکاسی ۴۴۲نوری، دستگاه نوری قلم

ــفت] ــن [ص ــروزان، روش ــتعل، ف ــع، مش ــور، مشعش ــورانی، من ، ن

بـراق، صـیقلی،  ؛گیر، آفتـابی، نـوردار، نوربـارانآفتاب ؛افروزنده

کننـدۀ آینه، اطلسی، متالیـک، جـالدار، منعکس جال، مثل دارای

ـــور ـــو ؛ن ـــان، ان ـــع، رخش ـــاک، مشعش ـــان، تابن ـــده، تاب ر، کورکنن

جلــی،  ؛۴۲۰درخشــنده، عالمتــاب، پرتــوزا، رادیواکتیــو، درخشــان 

ــاج، بهیــه ــان،  ،۵۲۲آشــکار  ؛متجلــی، منیــر، ســاطع، وه بــارز، عی

نــوربخش، نورافشــان،  ؛۴۲۲زالل، شــفاف  ،۵۶۷واضــح، صــريح 

 پرتوافکن، پرتوافشان، نورگستر

ــل] ــردن [فع ــع ک ــورتشعش ــور ، ن ــدن، ن ــدن،  افکن دادن، تابی

روشن بودن، درخشـیدن،  ؛افشاندن افکندن، پرتو پرتوتافتن، 

انـداختن، سـاطع شـدن، آینـه  زدن، نور بودن، سوسو مشعشع

افــروختن، آفتــاب  ؛روشــن شــدن، ازتــاريکی درآمــدن ؛انــداختن

بـراق  ؛۳۷۹آفتاب گرفتن، گـرم شـدن  ؛۳۸۱دادن، روشن کردن 

 ۴۲۰کردن، جال دادن، صیقلی کردن، درخشان کردن 

⍃  روشنایی ۳۷۹، گرما ۳۲۱، کیهان ۱۲۸تابستان  - بهار -صبح ،

  ۴۴۳، پیدایی ۴۴۲، دستگاه نوری ۴۲۷، سفید ۴۲۲، شفاف ۴۲۰
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، ظلمــت، خاموشــی، تیرگــی، ظلمــات، ســیاهی تــاريکی [اســم]

عــدم وضــوح، ابهــام، اســتتار، اختفــا  ؛۱۲۹شــب ، شــب، نیمه۴۲۸

ــودن  ،۵۲۷ ــرده ب ــرده  ◄درپ ــودن  ؛۴۲۱پ ــدر ب ــاری، ک ــدر  ◄ت ک

 سایه، ظل ؛۴۲۳



 

افـول،  ؛، غـروب۴۴۶، کسوف، خاموشی، ناپدیـدی سازیتیره

تیرگــی روابــط،  ؛شــدن زدگی، برنــزهآفتــاب ؛زوال، تیــره شــدن

گرفتگی، خورشــیدگرفتگی، آفتــاب ؛۸۸۱دشــمنی  ◄کــدورت 

 گرفِت جزئی، قدِر گرفت

فــروغ، فام، بی، تیــره، ظلمــانی، قیرگــون، ســیهتاريــک [صــفت]

پوسـت، چرده، سیاهسـیه ؛۴۲۳تـار، کـدر  ؛۴۱۹م نـور وتار، کـتیره

  ۴۲۸سیاه 

 ؛درتــاريکی، درنقــاب، درســایه ؛، ابــری۴۲۱، محفــوظ خــاموش

 نقابدار

تاريـک شـدن،  ؛، تیـره بـودن، کـدر بـودنتاريک بـودن [فعل]

 آفتاب گرفتن، آفتاب پريدن، غروب کردن 

، ۲۲۶، پرده کشـیدن، سـایه انـداختن، پوشـاندن تاريک کردن

، ســیاه ۴۲۳، کـدر کـردن ۴۱۹نـور کــردن ، کم۴۲۱کشـیدن  حفـاظ

 ۴۲۸کردن 

، کلید خاموشـی را زدن، اطفـای حريـق کـردن خاموش کردن

 ، فرونشاندن۳۸۲

⍃  ۴۲۱، حفـاظ ۴۱۹، گـرگ و مـیش ۱۲۹زمسـتان  -پـاییز  -عصر ،

  ۴۲۸سیاه 
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الطلـوعین، سـحر، ، تاريـک و روشـن، بینگـرگ و مـیش [اسم]

زردی، هـوای فلـق، ناروشـن، خاکسـتری، غـروب، آفتـاببامداد، 

 ابری

ـــول، زوال، پريـــدگیرنگ ، عـــدم وضـــوح، ِمـــه، گرفتگـــی، اف

 ۴۱۸، مات بودن، تاريکی ۴۱۸سازی تیره

، ۴۱۷، روشــنایی ضــعیف، جنــبش، ســو، فــروغ ضــعیف پرتــو

 مهتاب

 ۴۲۳پريده، مبهم، تار، مات، کدر ، تیره، رنگنورکم [صفت]

 روشنسایه ؛۲۲۶پوشیده  ، سایه،مانندسایه

ـــل] ـــورکم [فع ـــودن ن ـــودنب ـــدر ب ـــدن  ؛، ک ـــبهم دی  ؛۴۴۰م

  ۵۲۳درکمین بودن  ؛زوال گذاشتنبه شدن، رو نورکم

، پوشـاندن ۴۲۳کـردن  ، کـدر۴۱۸، تاريک کـردن نور کردنکم

 ۴۱۸، خاموش کردن ۲۲۶

⍃  رنگــی ، بی۴۲۳، کــدر ۴۲۱، حفــاظ ۴۱۸، تــاريکی ۳۵۵حبــاب

  ۴۴۴اپیدایی ، ن۴۴۰سویی ، کم۴۲۶
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، ▼، مشــعل▼، منبــع نــور، چشــمۀ نــور، چــراغروشــنایی [اســم]

، اختـر، کوکـب، سـتاره ۳۲۱، مـاه ۳۲۱، خورشید ۳۷۹شعله، آتش 

 ؛۴۱۷بـرق، شـعاع نـورانی  ؛جسم نورانی، منیر ؛۳۲۱، شهاب ۳۲۱

ــــانیروشن ــــویر، چراغ ــــازی، تن ــــانی،  ؛▼س ــــی، نورافش نورپاش

تابناکی، درخشش، تابش  ؛ماهتاب ؛۴۱۷پرتوافکنی، تشعشع 

واحد شـمارش وسـایل روشـنایی: چـراغ، شـمع،  ؛۴۱۷روشنی  ◄

 شعله

، روشـنایی ▼سوز، شمع، شمعدان، قندیل، چـراغ، پیهمشعل

وســایل رســاندن  ؛فــروزه ؛۳۸۵کننده (گــازی)، کبريــت، روشــن

 سوخت، فتیله، انبر 

ان، ، فـانوس، المـپ، نئـون، چلچـراغ، لوسـتر، جـار، شـمعدچراغ

سـراج، مصـباح،  ؛روشنایی، نورافکن، پروژکتور، پريموس، بادی

اجزای المپ: حباب، فیالمان، رشته، تنگستن،  ؛زجاجه، مشکات

دار، نئــون، فلورســنت، مهتــابی، المــپ فیالمــان ؛پایــه، اســتارت

ــالوژن، کم ــابی، ه ــرفآفت ــدیل، شــمعدان،  ؛مص ــاچراغی، قن ج

الـدین، پزی، عالءخـوراک چـراغ ؛لیـزر ؛آویز، چلچراغ، چراغدانچراغ

  ۳۸۳بخاری  ◄اجاق 

 ؛بندی، نـورپردازی، روشنایی، روشنایی خیابان، آذینچراغانی

 نورافکن

زن، چــراغ ، فــانوس دريــایی، چــراغ چشــمکچــراغ راهنمــایی

 راهنما

تشــبازی مهتــاب، ترقــه، نارنجــک، فشفشــه، کــوزه، ، آفتابآ

 د منفجرهزرنیخ، باروت، اکلیل سرنج، موا ؛سیگارت، دینامیت

، فروزان، شـبنما، تابنـده، ۴۱۷، نورانی، روشن درخشان [صفت]

درخشنده، براق، اطلسی، صیقلی، متالیک،  ؛افروخته، عالمتاب

برافروخته، تابـان، تابنـاک، مشعشـع، منـور، رخشـان، مشـتعل، 

نـوربخش، نورافشـان، پرتـوافکن،  ؛آتشفشان، آتشین، ُپرخون

ــی،  ؛پرتوافشــان، نورگســتر ــی، جلــی، متجل منیــر، مســتنیر، متألل

  ▲چراغ ◄صفات چراغ: بادی، مهتابی  ؛آبدار

، براق کردن، جال دادن، صیقلی کردن، درخشان کردن [فعـل]

ــردن  ــع ک ــردن، تشعش ــن ک ــس زدن، روش ــردن ۴۱۷واک ــرب ک ، چ

 ۲۵۸، روان کردن ۳۳۴، لیز کردن ۳۵۷

⍃  ۴۱۷، روشنی ۳۷۹، گرما ۳۲۱کیهان  
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، روکـش، محـافظ، روکـش ۲۲۶، پوشـش ▼پـرده، حفـاظ [اسم]

 ،۶۶۲پناهگــاه  ؛، جــدار۲۳۵محــافظ، ســپر، ســپر حرارتــی، حائــل 

الچیـق ۲۲۶سایبان  ،۶۶۲پناه جان ، ۲۲۶چتـر، خیمـه، چـادر  ؛۱۹۴، آ

ــار  ؛پلــک، عینــک آفتــابی، شیشــۀ مــات ؛۲۲۶ســقف  تیغــه، حص

ــوار ۲۳۵ ــاب  ؛۲۳۵، دی ــک، نق ــه، ماس ــر، پاالی ــد،  ،۵۲۷فیلت روبن

 ،۶۶۰حفاظـت  ◄محافظـت، ایمنـی  ؛۲۲۸تر، پوشـاک حجاب، س

 ۶۶۶حفـظ  ◄، جلوگیری ازفسـاد ۷۷۸نگهداری  ◄حفظ اموال 

 ]۶۶۰حامی  ◄[فرد محافظ  ؛



   
 

 

ای، پنجرهکرکــره، دراپــه، پشــت، کرکــره، پرده۲۲۶، ســایبان پــرده

پشـت پـرده  ؛۲۲۶ پوشـش ،۵۲۷نقاب  ؛گردانگیر، آفتابآفتاب

 بودن، استتار

، ۲۲۸پوشــــیده، ملــــبس شــــیده، لباس، پومحفــــوظ [صـــفت]

 ؛پـوش، دوجـدارهزره ؛درپـرده، درسـایه، سـایه ؛محجبه، مستور

 بستهچشم ؛مضبوط ؛شدهحمایت

 ، آفتابی [عینک]، حائل محافظ

، روکــش کــردن، بــاروکش محافظــت حفــاظ کشــیدن [فعــل]

 ؛۲۳۵، دیـوار کشــیدن ۲۲۸کـردن، پوشـاندن، لبـاس پوشـاندن 

پر بـال شـدن، محفـوظ داشـتن، سـ ؛پنهان کردن، پرده کشـیدن

پناه دادن، درپناه خود گـرفتن، حمایـت کـردن، حفاظـت کـردن 

حفــظ کــردن [امــوال]، نگهــداری کــردن  ؛۷۱۳دفـاع کــردن  ،۶۶۰

 ۶۶۶حفظ کردن  ◄سالم نگه داشتن  ؛۷۷۸

⍃  ۴۲۳، کدر ۴۱۹، گرگ و میش ۴۱۸، تاريکی ۲۲۶پوشش  

 

 شفاف 422

ــازکی، زاللیــت، زالل، شــفافیت [اســم] ــوح۴۱۷روشــنی ، ن  ؛، وض

  ۵۲۶افشا  ◄سازی شفاف

، هـوا، آب، کريسـتال، بلـوره، المـاس، برلیـان، محیط شـفاف

بطری، جام،  ؛شیشه، آبگینه، زجاج، مینا، بلور، ویترای ؛تور، حرير

 ؛منشــور ؛۴۴۲عدســی، دســتگاه نــوری  ؛۴۴۲آیینــه  ؛۱۹۴کاســه 

شیشـۀ  ؛۴۱۷انکسار، شکست نـور درمحـیط شـفاف، انعکـاس 

 کاغذ کالک، ترانسپارنت، رنگ شفاف  ؛گریشیشه ؛رآتم ؛عمر

بـراق،  ؛ای، بلـوری، روشـن، سـفید، زالل، شیشهشفاف [صـفت]

کننـدۀ آینـه، اطلسـی، متالیـک، جـالدار، منعکس صیقلی، مثل

ــن  ــور، روش ــازک  ؛۴۱۷ن ــری۱۶۳ن ــور،  ؛، حري ــاج، متبل ــی، وه متألل

 واضح، نت  ؛مصفا

ــودن [فعــل] ــفاف ب ــردن، زش ــش را ، نــور را رد ک ــودن، ته الل ب

 شفاف کردن ؛دیدن، مثل شیشه بودن

⍃  ۴۱۷روشنی  

 

 کدر 423

لود، حاجــب، تیــره، تــار، مــرده، غلــیظ، انــدود، گــلکــدر [صــفت]  ؛آ

شــــیری،  ؛۶۴۹کثیــــف  ؛۴۱۹نــــور کم ؛۴۲۴شــــفاف مــــات، نیمه

پیک ؛رنگ، ابری، مهیشیری
ُ
 ا

 ،۶۴۹، رنــگ کــردن، انــدودن، کثیــف کــردن کــردن کــدر [فعــل]

کـــدر  ؛۴۲۱، حفـــاظ کشـــیدن ۲۲۶، پوشـــاندن ۴۱۹کـــردن  نـــورکم

 بودن

⍃ ۴۲۴، نیمه شفاف ۴۲۱، حفاظ ۴۱۹ومیش گرگ 

 

 شفافنیمه 424

مات،  ؛رنگ، دودی، آفتابی، شیری، شیریشفافنیمه [صفت]

 شیشۀ مات، مرواريد، ویترای ؛۴۲۳کدر 

⍃  ۴۳۷رنگارنگی  

 

 

 رنگ 425

ـــم] ـــگ [اس ـــور، رن ـــالص، منش ـــگ خ ـــی، رن ـــگ طبیع ـــف، ، رن طی

 علم کروماتیک ؛عکس رنگی ؛۵۵۳، نقاشی ۴۳۷رنگارنگی 

 ؛۴۳۱ورو، سـرخی چهـره، رنـگ قرمـز ، روشنی، گرمـی، رنـگفام

 رنگ، سایه، لعابته

رنـگ  ؛۸۴۳، رنگ، پیگمان، سرخاب، لوازم آرایـش مادۀ رنگی

، ۴۳۶، نیــل، بــنفش ۴۳۱گیــاهی، زعفــران، رونــاس، رنــگ قرمــز 

 ؛کننـدهمـادۀ ثابت ؛۸۴۵ لکـه ؛، رنـگ شـیمیایی۴۳۵رنگ آبی 

 تینر، کلر

 ؛۴۳۷، رنگارنـگ، گونـاگون ۱۴۴شده، ثابـت ، رنگرنگی [صفت]

 شدهنقاشی

 کننده، الوان، شاد، روشن، خیرهپررنگ

، سـفید ۴۲۶رنـگ ، مالیم، باز، مـات، رنـگ ورورفتـه، بیرنگکم

 ۵۷۳پیرایه کالم ساده و بی ؛۴۲۷

انــدودن  ،۵۵۳، رنـگ زدن، نقاشــی کـردن رنـگ کــردن [فعـل]

 ، لعاب زدن۴۲۷کردن  ، لکه کردن، سفید۲۲۶

⍃  ۵۵۳، نقاشی ۴۳۷رنگارنگی  

 

 رنگبی 426

لبینیسمکم ؛پريدگی، رنگرنگیبی [اسم] شفافیت  ؛خونی، آ

۴۲۲ 

کسیدانرنگ، مادۀ بیبلیچ
ُ
 کننده، پروکسید، کلر، آهک، ا

، ۴۲۵رنــگ پريــده، مثــل شــیربرنج، کم، رنگرنــگبی [صــفت]

 ۳۶۱، مرده ۴۱۹ نور، کم۴۲۹خاکستری  ؛۶۵۱، ناسالم ۴۲۷سفید 

، رنــگ ۴۲۷شــدن  رنــگ شــدن، ســفید، بیرنــگ بــاختن [فعـل]

 ورو رفتن، پريدن، کمرنگ شدن، آفتاب خوردنرفتن، رنگ

 ، ازجال انداختن، آفتاب دادن۴۲۷کردن  ، سفیدرنگ کردنبی

⍃  ۴۲۷، سفید ۴۱۹گرگ و میش  

 

 سفید 427

 سفیدپوستی ؛، سپیدیسفیدی [اسم]

، ســپیده، مرمــر، بــرف، گــچ، شــیر، آرد، نمــک، عــاج، چیــز ســفید

ـــور ـــدان، بل ـــد، دن ـــد ؛مرواري ـــن، بلون ـــت، روش  ؛آدم سفیدپوس

 سفیدريش ؛سفیدپوشان تیم ملی

 ، دوغاب، سفیدآبرنگ سفید



 

ــفت] ــفید [ص ــی، س ــی، دوغ ــتخوانی، گچ ــیری، اس ــیمین، ش ، س

ن)، مرمـــری (مرمـــري ؛۴۲۲، بـــراق، شـــفاف ۴۱۷ای، روشـــن نقـــره

  ۴۲۵رنگ کم ؛بلوری، برفی، پوشیده ازبرف

 ، مثل گچ شدن سفید شدن ؛کردن سفید [فعل]

⍃  ۴۳۳، زرد ۴۲۹، خاکستری ۴۲۶رنگی ، بی۴۱۷روشنی  

 

 سیاه 428

 پوستیسیاه ؛۴۱۸، تیرگی، ظلمات، تاريکی سیاهی [اسم]

 ؛جامگانسیاه ؛، قیر، ذغال، زاغ، شب، دوده، کربنچیز سیاه

پوســت، زنگــی، برزنگــی، کاکاســـیاه، آدم سیاه ؛حــاجی فیــروز

 پوست، سبزهتیره

، مرکــب، جــوهر، مدادســیاه، پوســت انــار، پوســت رنــگ ســیاه

 گردو 

مدادی، پرکالغـی، فام، زغالی، نوک، مشکی، سیهسیاه [صفت]

ـــــون ـــــوخته، آفتاب ؛قیرگ ـــــوخته س ـــــده  ◄س ـــــرم ش  ؛۳۸۱گ

ــیهچشم ــیاه، س ــیاه، موس ــیه ؛پوشس ــی،س ــره، برزنگ  چرده، تی

  ۶۴۹، ناپاک ۴۱۸، تاريک ۴۲۵پررنگ  ؛پوستسیاه

ــل] ــردن [فع ــیاه ک ــردن س ــف ک ــردن  ،۶۴۹، کثی ــک ک ، ۴۱۸تاري

 سیاه شدن، دوده گرفتن ؛۳۸۱سوزاندن 

⍃  ۴۱۸تاريکی  

 

 خاکستری 429

ـــفت] ، دودی، طوســـی، جوگنـــدمی، ســـربی، خاکســـتری [ص

 مدادی ارتشی، مدادی، نوک

⍃  ۴۲۷سفید  

 

 #۴۳۰ای قهوه 430

بلوطی، فنـدقی، ، خرمایی، برنزه، بلوطی، شاهایقهوه [صفت]

خرایـی، قهوه
ُ
ای روشن، بـژ، گنـدمگون، سـبزه، آجـری، بـاروتی، ا

ــخ ــوه ؛تل ــگ قه ــوهرن ــز قه ــادام ای و چی ــری، ب ــل اخ ــگ: گ ای رن

 سوخته، کارامل

⍃  ۳۸۱گرمایش  

 

 سرخ 431

ــم] ــرخی [اس ــابس ــداختگی، الته ــو،  ؛، گ ــدر، لب ــز: چغن ــز قرم چی

ــ ــالو، گوج لب ــگهآ ن
ُ
ــش، ل ــق، آت ــاقوت، عقی ــرخک،  ؛فرنگی، ی س

 آدم سرخپوست ؛۶۵۱سرخجه، بیماری پوستی 

 ، شنگرف، روناس، الک، سرخاب، زرشک رنگ قرمز

رنگ، زرشــکی، جگــری، آجــری، الکــی، ، قرمــز، ســرخســرخ [صــفت]

لبـــالویی، احمـــر، عنـــابی، مرجـــانی، انـــاری، عقیقـــی،  ســرخابی، آ

 صورتی  ؛گلی، یاقوتیپشت

 شرمنده  ؛خونی ؛شین، آتشی، تافته، آتگداخته

⍃  ۸۴۳، آرایش ۴۳۶بنفش  

 

 نارنجی 432

 فانتا ؛، حنایی، مسی، پرتقالی، زعفرانینارنجی [صفت]

 

 زرد 433

چیــز زرد، صــفرا، گــوگرد،  ؛، هپاتیــتیرقــان خــزان، ،زردی [اســم]

ــردل ــران، خ ــو، زعف ــرگس، لیم ــاز، ن ــال، زر، توپ ــت،  ؛ط آدم زردپوس

 تیم برزيل زردپوشان ؛بادامیچشم

کننــدۀ زرد)، ريونــد، زرد کــادمیوم، زرد ، (مــادۀ رنگرنــگ زرد

 کروم، زعفران، زرنیخ، اخرا 

، طالیـی، زريـن، لیمـویی، ترنجــی، بـژ، کـرم، زعفرانــی، زرد [صـفت]

 قناری عسلی، بلوند، روشن، بور، اکلیلی، زرد

 

 سبز 434

ــگ] [اســم] چیــز ســبز، زمــرد، یشــم، ســبزه،  ؛، چمــنســبزی [رن

 ل، سبزينه، برگ، جنگلکلروفی

 ، بادامی، پوست گردو، زاج رنگ سبز

، زيتــونی، زمــردی، یشــمی، اطلســی، ماشــی، ســبز ســبز [صــفت]

 ای پستهای، پوستای، پستهتیره، مغزپسته

⍃  ۴۳۵، آبی ۳۶۶گیاهان  

 

 آبی 435

، آسمان، دريا، فیروزه، نیـل، الجـورد، کـات رنگچیز آبی [اسـم]

 کبود

 لت، نیل، کوبارنگ آبی

ای، آبــی ای، آســمانی، فیــروزه، نیلــی، فیلــی، ســرمهآبــی [صــفت]

 نفتی، کبود، ارغوانی، نیلگون، ازرق، الجوردی، اطلسی 

⍃  ۴۳۶، بنفش ۴۳۴سبز  

 

 بنفش 436

 ؛۴۳۵پیازی، کبـــود، آبـــی ، ارغـــوانی، پوســـتبـــنفش [صـــفت]

 ۴۳۱قرمز، صورتی، سرخ  و بادمجانی، بادنجانی، آبی

 

 رنگارنگی 437

 ۱۵، تلون، گوناگونی، تنوع، اختالف، تفاوت نگارنگیر [اسم]

قـزح، صـدف،  رنگارنـگ، قـوس رنگـین، چیـز ، چیزکمانرنگین

 رنگی طاووس، طیف، مداد طاووس، پر

خدشــه،  ؛وصـله، پینــه ؛ومــکلـک، خــط، کک ،۸۴۵، لکــه خـال

 خوردگیخط



   
 

 

قـد، ، مختلف، جورواجـور، قدونیم۸۲، متنوع گوناگون [صفت]

ونگاردار، مـزّين ، ملون، متلون، نقش▼نگارنگالوان، رنگین، ر

 ۶۰۴صفت، متلون، دمدمی بوقلمون ؛کمانرنگین ؛۸۴۴

، ابلـــــق، جوگنـــــدمی، الـــــوان، رنگـــــین، ملـــــون، رنگارنـــــگ

ـــــا خطخوش ـــــال، زيب ـــــزّين نقش ،۸۴۱وخ ـــــاردار، م  ؛۸۴۴ونگ

 چپار  ؛کمانرنگین

 ؛خـوردهدار، مخدوش، خطخدشه ؛مکیدار، کک، لکهدارخال

الپلنگیخالی، نقطهخال  چین، هاشورچین، نقطهخط ؛نقطه، آ

ـــطرنجی ـــکاچش ـــفید، اس ـــیاه وس ـــه، س ـــازی، چهارخان  ؛، پیچ

 شدهکاریمنبت

 مثل گورخر ؛داردار، مخطط، شیاردار، رگه، خطراهراه

ــل] ــردن [فع ــگ ک ــلهرنگارن ــردن، وص ــدار ک ــردن، ، طرح پینه ک

زيین کــاری کــردن، تــگلــدوزی کــردن، منبت ؛۶۵۶تعمیــر کــردن 

 ۶۴۹لکه کردن، لک کردن، کثیف کردن  ؛۸۴۴کردن 

⍃  ۴۲۴، نیمـه شـفاف ۸۲، تنـوع ۴۳، آمیختگـی ۱۷ناهمگنی ،

  ۴۲۵رنگ 

 

 دید . بینایی 438

، نظر، بینایی، باصـره، دیـد چشـم، مشـاهده، رؤیـت، دید [اسم]

قـدرت دیـد،  ؛۵۳۶مطالعـه  ؛▼تشخیص، برانداز، تماشا، نظـاره

پتیـک، علـم نـور  ؛۹۸۴حس ششم  ؛▼عیبهای چشم
ُ
نـور  ؛۴۱۷ا

 ۴۹۸َبَصر، بینش، نگرش، بصیرت  ؛دیده، روشنایی چشم، سو

کاسـۀ چشـم، تخـم چشـم،  ؛، دیده، بیننـده، بصـر، عـینچشم

قرنیه، مردمک، عنبیه، عدسی، سـفیدی چشـم، زجاجیـه، رتینـا، 

قـدرت دیـد،  ؛شبکیه، عصب بینایی، مشیمیه، غده اشک، ابـرو

ــابق ــم  ؛تط ــور، طلس ــم ش ــرو ؛۹۸۳چش ــان، اب ــژه، مژگ ــک، م  ؛پل

]، سرشـک، ژالــه، آب دیـده، دمــع، ۸۳۶شــیون ◄[اشـک، گريـه، 

ـر، خونابـه، آب  دیده، گوهر مژگـان، لولـوی گوهر
َ
اشـک  ؛۳۳۹ت

خوشــحالی، اشــک طــرب، اشــک  شــادی، گريــۀ شــوق، گريــۀ

 ؛نـو، هـالل کمان ابـرو، مـاِه  ؛نرگس، بادام، خمار، شهال ؛ندامت

پتومتریبینایی
ُ
بهای چشم: پیرچشمی، دوربینـی، عی ؛سنجی، ا

  ۴۴۰سویی کم ◄بینی، آستیگماتیسم، ... نزدیک

چـپ، نگاه، گوشۀ چشم، نگاه چپ، نظر، دید، برانداز، نیمنگاه

ــیح ــمک، تلم ــه، چش ــاه دزدان ــک ؛نگ ــم زدن،  ی ــم به ــاه، چش نگ

 ◄درانظــار بــودن  ؛محــو، خیــره ؛۱۱۶طرفــةالعین، لمحــه، لحظــه 
 ۵۲۲تجلی 

، برانــداز، ورانــداز، مشــاهده، رؤیــت، دیــد، ، تماشــا، ســیرنظــاره

ــتجو  ــق، شناســایی، جس ــازبینی، بازرســی، تحقی ، ۴۵۹بازدیــد، ب

شناسـی رصـد، ستاره ؛۸۳۷زيارت، سـیاحت، گـردش، سـرگرمی 

نظــارت،  ؛اولــین نگــاه ؛۶۰۳نظــر، تغییــر عقیــده  تجدیــد≠  ؛۳۲۱

ــری  ؛۶۸۹مــدیريت  ــات س ــی، عملی ــیرت  ؛۴۵۹جاسوس  ؛۴۹۸بص

ــات،  ــدار، مالق ــد دی ــه،  ؛۸۸۲دیدوبازدی ــات، مالحظ ــت، التف عنای

 چرانینظربازی، چشم ؛۴۵۵اعتنا، توجه 

ســن،  ؛۴۴۵، دورنمــا، منظــر، افــق، آفــاق، منظــره اندازچشــم

  ۵۹۴صحنه، دکور 

 ؛، نقطۀ دید، مطمح، محـل نگـاه کـردن، محـل نظـرزاویۀ دید

رصـد،  پست دیـدبانی، محـل ؛۴۸۵بینی نگرش، دیدگاه، جهان

 رصدخانه

ــفت ــویری ][ص ــدا تص ــی، پی ــدنی، مرئ ــوری، ۴۴۳، دی ــک، ن ، اپتی

  ▼چشمی ◄چشم مربوط به ؛۴۱۷روشن 

بین، دوربــین، آســتیگمات، ، بینــا، تیــزبین، نزدیــکچشــمی

حیـران،  ؛چپ، دزدانهنگاه: چپمربوط به ؛، عینکی۴۴۰سو کم

لمحـــو، خیـــره، وق
ُ
بار، بـــارانی، اشـــک ؛زده، ازحدقـــه درآمـــده، ز

 اشکی 

رؤیــت کــردن، درنظــر گــرفتن، مشــاهده کــردن،  ،دیــدن [فعــل]

 ۴۵۵متوجه شدن 

، اســـتنباط کـــردن، بصـــیر بـــودن، ۴۸۰ ◄تشـــخیص دادن 

  ۴۸۴، پی بردن ۴۸۴، کشف کردن ۴۹۰دانستن 

ـــردن ـــاه ک ـــودننگ ـــاهد ب ـــدن)، ش ـــداختن (افکن ـــر ان  ؛، نظ

کــردن، نظــاره کــردن، خــوردن،  زدن، تماشــا کــردن، دیــد برانــداز

ناخنــک زدن، نگــاه  ؛۸۷۸ودن گســتاخ بــ ◄چرانی کــردن چشــم

 رصد کردن ؛اجمالی کردن، تورق کردن، نگاه سطحی کردن

ل زدن، نگـاه چشم دوخـتن
ُ
، نگريسـتن، خیـره نگريسـتن، ز

ُبـراق شـدن،  ؛۴۵۵کردن، دقت کردن، توجـه کـردن  کردن، نظر

 خیره و مستقیم نگاه کردن، بر زدن 

، مراجعــه کــردن، تفحــص کــردن، کنجکــاوی بازرســی کــردن

زدن  دیدوبازدیـد کـردن، َسـر ؛۵۳۶، مطالعـه کـردن ۴۵۳ کردن

۸۸۲  

، ۴۵۷، مواظـب بـودن ۴۵۷، مراقبـت کـردن مواظبت کـردن

 دیدبانی کردن

  ۶۶۴! ببین! باش! اخطار نگاه کن [قید]

⍃  ۴۴۵، پدیداری ۴۴۳، پیدایی ۴۴۱بیننده  

 

 کوری 439

 ◄کوری، کـوررنگی، عیـوب چشـم شب ؛، نابیناییکوری [اسم]
 ؛۵۸۶بريــل، نگــارش  ؛نقطــۀ کــور ؛کــوریبرف ؛۴۴۰ ســوییکم

 کورمال  ؛عصای سفید

، ۴۵۶توجــــه بی ؛دلدل، روشـــن، نابینــــا، زنـــدهکـــور [صـــفت]

 باباغوری  ؛بستهچشم

کورمـال کورمـال راه  ؛، ندیـدن، نابینـا بـودنکور بـودن [فعل]

 رفتن

 ۴۹۵را بستن، گمراه کردن ، خیره کردن، چشمکردن کور



 

⍃ ۴۴۰سویی کم  

 

 #۴۴۰سویی کم 440

ــم] ــوییکم [اس ــی، س ــم، دوربین ــوب چش ــم، عی ــعف چش ، ض

بینی، چشـــم چـــپ، لــوچی، دوبینـــی، آستیگماتیســـم، نزدیــک

بیماريهـای  ؛کوریکاهش تطـابق، پیرچشـمی، کـوررنگی، شـب

 سیاه، تراخمآوردن، باباغوری، آب مرواريد، آبچشم: آب

سـراب،  ،۵۵۲، خطـای دیـد، تجسـم غیرواقعـی خطای باصره

 ۱۸ تشابه ؛۵۱۳رؤیا، تخیل  ؛۵۴۲یراژ، فريب م

، دوربــــین، لــــوچ، چشــــم)بین (ضعیفنزدیــــک [صــــفت]

 آستیگمات  ؛سوکم ؛چشمیک

پیرچشمی شدن، عینک ، مبتال بهچشم بودنضعیف [فعل]

 زدن

، خوب ندیدن، تشـخیص نـدادن، قـاطی کـردن، مبهم دیدن

 خیره شدن

⍃ ۴۴۵داری ، پدی۴۳۹، کوری ۴۱۹ومیش ، گرگ۴جوهری بی  

 

 بیننده 441

کننــده، مخاطــب، حضــار، ، نــاظر، تماشــاگر، نظارهبیننــده [اســم]

 ؛هـوادار ؛۴۶۶گـواه، شـاهد  ؛بینندگان، تماشـاگران، اطرافیـان

، ۴۸۴، کاشــف ۲۶۸جهــانگرد  ؛، کشــیک، دیــدبان۷۴۹نگهبــان 

ـــــده گاهی ؛یابن ـــــده آ ـــــاه  ؛۶۶۴دهن گ ـــــازپرس  ◄کارآ  ؛۴۵۹ب

 ]۵۹۴مجری  ،۵۳۱ گوینده[≠  ؛۴۱۵مستمع، شنونده 

⍃  ۴۳۸بینایی  

 

 دستگاه نوری 442

بـین، ، ذره▼نوری، شیشه، عدسی ، ابزاردستگاه نوری [اسم]

ــــین ــــی، دورب ــــین عکاس ــــک، دورب ــــکوپ▼عین ، ▼، میکروس

تلسکوپ، دوربین نجومی، پروژکتور، استروبوسـکوپ، آپـارات، 

 ؛، تلویزيــون۴۴۵ســینما  ؛رادار ؛▼پريســم، پريســکوپ، آینــه

 ؛۴۲۰فـانوس، چـراغ  ؛۴۱۷انکسـار نـور، انعکـاس  انعکاس نور،

 نوریلیزر، قلم ؛۴۱۷علم نور 

ــک ــی، ذرهعین ــی، پنس ــابی، دودی، طب ــین، آفت متخصــص  ؛ب

 ۴۳۸عیبهای چشم  ؛اپتومتری

عدســـی همگـــرا،  ؛، فاصـــلۀ کـــانونی، تـــوان عدســـیعدســـی

فـن  ؛الطرفینای، محـدبمحدب، واگرا، مقعر، کـروی، اسـتوانه

  ۱۹۶بینی ذره

عدسـی  ؛۱۹۶بینـی ، نوری، الکترونـی، فـن ذرهوسکوپمیکر

 چشمی، عدسی شیئی، عدسی همگرا

ــه ــت آین ــلجمی، تخ ــر، ش ــاو، مقع ــدب، ک ــوژ، مح ــۀ ک ــه، آین ، آیین

 ؛نما، آینۀ کنسـولآینۀ قدی، جیبی، آینۀ تمام ؛(مسطح)، کروی

 ؛۴۲۲شیشــه، محــیط شـــفاف  ؛۳۱۹عنصـــر  ◄جیــوه  ؛صــیقل

 مرآت ؛۴۱۷بازتابش، انعکاس نور، انعکاس 

، دوربین عکاسی، رفلکس، دوربین دوربین [تصویربردار]

ــم، موبایــلکم، دوربــین دیجیتــال، وبفیلمبــرداری، هنــدی
َ

 ؛ک

ــی تلــه عکــس،  ؛۵۵۱عکاســی  ؛فــیلم، ویــدیو ؛فتو، زومعدس

 آپارات  ؛۵۵۱هولوگراف، تصویر 

 ؛، دوربــین نجــومی، تلســکوپ بازتــاب یــا نیوتــونیتلســکوپ

بزرگنمـــایی،  ؛عدســـی مرکـــب ؛دوربـــین دوچشـــمی منشـــوری

 ایبزرگنمایی زاویه

⍃  ۵۵۱ ، تجسم۴۴۵، پدیداری ۴۱۷، روشنی ۳۲۱کیهان  

 

 پیدایی 443

 ؛، نمایانی، وضوح، شفافیت، برجسـتگی، عیـانیپیدایی [اسم]

جلــوۀ  ؛۵۲۲، تجلــی ۴۴۵بــروز، طلــوع، ظهــور، تظــاهر  ؛بــداهت

 ؛۴۳۸انداز منظـــره، چشـــم ؛۵۵۲وارونـــه، تجســـم غیرواقعـــی 

 رایت  ؛۱۸۳میدان دید، دامنه  ؛۴۳۸دید، دید  عمق

ــفت] ــدا [ص ــوم، پی ــدار، معل ــد، پدی ــد، پدی ــرض دی ــی، درمع ، مرئ

محســــوس، مشــــهود، قابــــل مشــــاهده، قابــــل تشــــخیص، 

ـــکار  ـــدا، آش ـــارز، هوی ـــوس، ب ـــاهری  ،۵۲۲ملم ـــاهر، ظ  ؛۴۴۵ظ

ــی، تحريف ــتتردروغ ــوآمیز، مس ــده، هج ــخت ؛ش ــاز، س ــرمال،  ؛ب ب

 آشکارا  علنی، عیان، نمایان، فاش،

، ِنــت، روشــن، متمــایز، مشــخص، نپوشــیده، چشــمگیر، واضــح

ــــوه ــــانجل ــــارز، نمای ــــز، ب ــــل تمی ــــته، قاب ــــناخته،  ؛گر، برجس ش

 الحال معلوم

ــل] ــدا [فع ــودن پی ــودن، مرئــی بــودن، باريــدن، ب ، معلــوم ب

شدن، توجـه را داده برآمدن، نشان دادن، مشخص بودن، تمیز

ــه ــردن، ب ــب ک ــدن جل ــدن، ، رو۴۴۵نظر آم ــداکردن،  آم ــی پی تجل

دسـت آوردن، یـافتن، کشـف کـردن کردن، به پیدا ؛شدن ظاهر

۴۸۴ 

⍃  ۵۱۶، قابلیت درك ۴۴۵، پدیداری ۴۳۸، بینایی ۴۱۷روشنی ،

  ۵۲۲تجلی 

 

 ناپیدایی 444

ــم] ــدایی [اس ــون، ناپی ــانی، کم ــیدگی، پنه ــد، پوش ــدان دی ، فق

، ۴۴۶، ناپدیـدی ۱۹۰نامرئی بودن، غیبت، غیـاب  ،۵۲۳نهفتگی 

نقطۀ کـور،  ؛۴۱۹عدم وضوح، گرگ و میش  ؛۲وجود، عدم  عدم

 ،۵۳۰معمــا  ،۵۳۰غیــب، راز  ؛۵۲۷اســتتار، نقــاب  ؛۶۶۳ورطــه 

خفا، غیـب، محـل اختفـا  ؛۵۲۷بزخو، کمین، اختفا  ؛۵۲۵کتمان 

 دورۀ ناپیدایی، کمون، غیبت  ؛۵۲۷

ــفت] ــدا [ص ــده، ناپی ــد، نادی ــارج ازدی ــده، خ ــی، ندی ــامرئی، غیب ، ن

پـرت، دور  ؛۴۴۶وس، نامحسوس، گم، ناپدیـد نامشهود، ناملم



   
 

 

 ،۵۲۳پنهان، غیب، غایب، نهفتـه  ؛۸۸۳گیر ، منزوی، گوشه۱۹۹

رازگونــه،  ،۵۲۳ناگفتـه  ؛▼تاريـک، تیــره، ناواضـح ؛۵۲۵مخفـی 

ـــّری، معماگونـــه  ـــرارآمیز  ،۵۱۷مرمـــوز، ِس ـــزی  ،۵۲۳اس  ؛۹۸۴رم

نهــان، مســتور،  ،۵، مســتتر، بــاطن، بــاطنی، ذاتــی ۲۲۶پوشــیده 

  ۲۲۸ب، محجبه، نقابدار، زيرچادر، چادری، ملبس محجو

لود، ، گنـگ، مـه۱۹۶، ريـز ۴۱۹نـور ، تار، تیره، مبهم، کمناواضح آ

 ،۵۶۸آمیز، مـبهم ابهـام ؛۴۲۳، کـدر ۴۱۸خارج ازفوکس، تاريک 

دوپهلــو  ،۵۱۷درک معقــد، مغلــق، بغــرنج، نــامفهوم، غیرقابــل

  ۲۵۱درهم تنیده، پیچیده  ؛۵۱۸

غیب شدن،  ؛، درانظار نبودن، غایب بودندنناپیدا بو [فعل]

 ۴۴۶ناپدید شدن 

  [قید]
ً
 ، درخفا، پنهانی، باطنا ً، درغیاب، غیابیغیابا

⍃  ۵۲۵، کتمان ۵۲۳، نهفتگی ۴۴۶، ناپدیدی ۴۱۹گرگ و میش  

 

 پدیداری . ظاهر  445

ظـاهر  ؛، نمود، جلوه، صورت ظاهر، پدیـده، عارضـهظاهر [اسم]

ظواهر، ظاهر قضیه، صورت،  ؛۲۲۳یرون بیرونی، برونه، بدنه، ب

ظهــور،  ؛۲۴۳مثــل، مثــال، وجــه، شــکل  ؛اثــر، امپرســیون، ادراک

سـراب،  ؛۵۱۳خیال، وهـم  ،۵۱۳تخیل  ؛۴۸۴، کشف ۱۵۴وقوع 

ــره  ــای باص ــبح ۴۴۰خط ــم ۹۷۰، ش ــه،  ؛۵۵۱، تجس ــده، عارض پدی

ــده ــوارض، پدی ــه، ع ــیء حادث ــز، ش ــات، چی  ؛۱، ذات ۳۱۹ها، حادث

 ۴۴۲ل ظهور و تجلی، مظهر، آینه محل بیرون زدن، مح

ابـراز  ،۵۲۲، بروز، طلوع، ظهـور، تکـون، پیـدایش، تجلـی تظاهر

وانمـود، ظاهرسـازی، تصـنع،  ؛وجود، هنرنمایی، انکشاف، تبّرز

الهــام،  ؛۵۴۱دورویــی  ،۵۴۲خــودآرایی، خودنمــایی، ريــا، فريــب 

 ۴۸۴، کشف ۱۵۴ظهور، وقوع  ؛۵۲۶مکاشفه، افشا 

ــره ــممنظ ــوه، چش ــه، ۴۳۸از اند، جل ــیا، عرض ــق، ض ــالل، رون ، ج

صحنه، هنر  ؛۵۲۲نمایش، نمونه  ،۸۷۵تشريفات  ؛۸۴۴تزيین 

هیبـت، شـکوه، ابهـت،  ؛جلـوه، تـابش، نـاز، کرشـمه ؛۵۹۴تئاتر 

 نما آب ؛۷۳۳شوکت، جبروت، اقتدار 

ـــع ـــورت سرووض ـــره، رو، ص ـــاهر، چه ـــه، ظ ـــپ، قیاف  ؛۲۳۷، تی

 يپتر ؛▲جلوه، منظره ؛۶۸۸حرکات، وجنات، رفتار 

ــره ــوط چه ــتخوانخط ــکل ، اس ــب، ش ــزا، ترکی ، ۲۴۳بندی، اج

پیشــانی، پیشــانی  ؛۲۳۷نیمــرخ، صــورت  ؛خصوصــیات برجســته

 ای، ...)، گونه، چال گونه بزرگ، چانه، بینی، بینی عقابی (کوفته

فـیلم سـینمایی، فـیلم،  ؛، هنـر سـینما، سـینماتوگرافسینما

نــاطق،  کـارتون، انیمیشــن، مســتند، کوتــاه، داســتانی، صــامت،

ـــگ ـــر تئـــاتر  ؛ویـــدیوکلیپ، نماهن ـــارات،  ؛۵۹۴هن ـــور، آپ پروژکت

سـکانس،  ؛۵۹۰فیلمنامه، سـناريو، رمـان  ؛۴۴۲دستگاه نوری 

تمهیــــدات ســــینمایی،  ؛۱۵۴پــــالن، بخشــــی ازفــــیلم، اوضــــاع 

 ؛های ویژه، افکت، اسپشال ایفکتز، تروکـاژ، اسلوموشـنجلوه

، آرتیسـته، کننـده، هنرپیشـهتهیه ،۵۹۴کارگردان، مدیر صحنه 

نویس، بــــردار، ســــناريونویس، فیلمنامــــه، فیلم۵۹۴بــــازيگر 

 ؛تـدوینگر، آپـاراتچی، پویانمـا، انیمـاتور ،۵۹۴نویس نمایشنامه

 ؛فیلم، سیمافیلم-برداری، شهرک سینمایی، استودیوی فیلم

پویانمایی،  ؛دیدی، ویدیوسیویدی، دیسیحلقۀ فیلم، وی

دی، تیتـــــراژ، تـــــدوین، بنـــــعنوان ؛ســـــازیانیمیشـــــن، متحرک

  ۵۹۴سینما، سینمارو عالقمند به ؛نورپردازی

ــفت] ــاهری [ص ــوری ظ ــکار، ص ــی  ؛۶۱۴، آش ــارجی، بیرون  ؛۲۲۳خ

قشری،  ؛۵۲۲، آشکار ۴۴۳رؤیت، علنی، ظاهر، مرئی، پیدا  قابل

زننده، فريبنـده گول ؛۸۷۵نما خوش ؛۲۱۲عمق کم ◄سطحی 

ــی، ؛۵۴۲ ــاريتی، غیرحقیق ــات، ع کروب ــی، آ ــی نمایش ، ۲ غیرواقع

  ۵۴۳جعلی  ،۵۴۲، قالبی ۱۸تصنعی، ساختگی 

نظر رســیدن، نشــان ، نمــودن، آمــدن، بــهنظر آمــدنبــه [فعـل]

، شــکل ۱۸، شــبیه بــودن ۴۴۳دادن، مرئــی بــودن، پیــدا بــودن 

ــــردن، جلــــوهدیگــــری بــــه ــــرفتن، تظــــاهر ک ــــتن،  خود گ داش

  ۶۸طلوع کردن، رؤیت شدن، آغاز کردن  ؛۸۷۵فخرفروختن 

، آفتابی شدن، آشـکار شـدن ۱۵۴اتفاق افتادن  ،ظاهر شدن

ــتن ،۵۲۲ ــردن، برخاس ــور ک ــدن، ظه ــردن، برآم ــوع ک ــاهر  ؛طل تظ

 کردن کردن، وانمود

  [قید]
ً
ظاهر، پنـداری، گـویی، الظاهر، انگار، برحسب، علیظاهرا

 
ً
، احتماال

ً
 الکی  ؛۴۶۹، البد، شاید ۴۷۱گویا، گوییا، محتمال

⍃  دستگاه ۴۴۰سویی کم ،۴۳۸، بینایی ۲۴۳، شکل ۷حالت ،

، ۵۵۱، تجسم ۵۴۲، فريب ۵۲۲، تجلی ۴۴۳، پیدایی ۴۴۲نوری 

  ۵۹۴تئاتر 
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، غیبــت، ناپدیـد شـدن، غیــب شـدن، تردســتی ناپدیـدی [اسـم]

شـــدگی، شــدگی، پنهانگشـــتگی، نهانپوشــیدگی، گم ؛۵۴۲

 ،۶۶۷فـرار  ؛۵۲۳دوری، فقدان، استتار، اختفا، کمون، نهفتگی 

ــازی تیره ؛۲۹۶خــروج  ــین، کمین ؛۴۴۴، ناپیــدایی ۴۱۸س ــاه، کم گ

 فیدآوت  ؛۵۲۷محل اختفا 

، گم، گمشده، گمگشته، مفقـود، مفقـوداالثر، ناپدید [صـفت]

پوشیده، باطن، باطنی، نهان، مسـتور، محجـوب،  ؛نیستسربه

نـامرئی  ؛۵۲۵مخفـی  ،۵۲۳، نهفتـه ۴۴۴غیبی، پنهـان، ناپیـدا 

  ۱۱۴گذر زود ؛، غیب۴۴۴

آب شـدن (و  ؛، گـم شـدن، مفقـود شـدنناپدید شدن [فعل]

زمین فرورفتن)، جلـوۀ خـودرا ازدسـت دادن، کمرنـگ شـدن، به

پخـش بـودن، متفـرق  ؛۱۱۴گذرا بـودن  ؛۴۲۶پريدن، رنگ باختن 

نهفـتن،  ؛۱۹۰غیب شدن، غایب شـدن، غایـب بـودن  ؛۷۵شدن 

رد گـم کـردن، دزدانـه عمـل  ؛۵۲۳پنهان شدن، درکمین بودن 

  ۵۲۵کردن 



 

 ۵۵۰محو کردن  ◄ ناپدید کردن

⍃ ۵۲۵، کتمان ۴۴۴، ناپیدایی ۴جوهری بی  

 



   
 

 

  

 

 

 

 اندیشه طبقۀ چهار:
 

 

 عام ؛گیری عقایدشکل باب یک:
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، ▼هوش، فهم، ذهـن، فکـر، روان، روح ،۵۰۲، عقل شعور [اسم]

ــل  ــالمت عق ــتدالل  ؛۵۰۲س ــل، اس ــه، درک، ادراک، تعق ، ۴۷۵روحی

گـــاهی، بیـــنش، احســـاس،  ؛۴۴۹اندیشـــه  فلســـفه، معرفـــت، آ

گــاهی، توجــه  م  ؛۴۵۵خودآ
ّ
شــناخت، شــهود، غريــزه، اصــل مســل

ـــز  ؛۴۷۵ ـــوۀ تمی ـــاوت، ق ـــری، ۴۶۳قض ـــدرت فک ـــنفکری، ق ، روش

ــت  ــت، هــوش، فراس ــت، درای ــا، ِخــَرد ۴۹۸کیاس  ؛۴۹۸، فهــم، ده

 شعور ذی ؛۸۸۴اتیکت، ادب 

دمــاغی  ، ناخوشــی۹۸۴، علــم اندیشــه، فراروانــی شناســیروان

ــدی ؛۵۰۳ ــی فروی ــم، روانشناس ــگ ؛فرویدیس ــی،  ؛یون رفتارشناس

ــاوی، روان ــانی، بازیروانک ــی درم ــانی، تراپ  ؛۶۵۸درمــان  ،۶۵۸درم

ــار، برون ــی (برونانک ــی)، ...افکن ــی، بازتاب ؛فکن ــۀ روان ــای تخلی ه

 رفتاری 

  ۶۵۸، روانکاو، روانپزشک، پزشک شناسروان

س، ذات روح
ْ

ف
َ

ل، باطن، ذهن، اندرون، درون ، د۱، جان، وجدان، ن

، دیگــر، ســوپراگو، ابــرمن، ۸۰روان، ایــد، اگــو (ایگــو)، خــود  ؛۲۲۴

گـــاه گـــاه، ضـــمیر ناخودآ  ،۸۱۷شخصـــیت، خـــوی  ؛ضـــمیر، ضـــمیر آ

خاطر،  ؛۵۰۳ناخوشی دماغی  ،۵۰۳شخصیت دوگانه، شوريدگی 

گــاهی ؛۴۵۱خیــال، اثیــر، فکــر، ایــده  اعصــاب، وضــعیت روحــی و  ؛آ

 خلقی، حال، حوصله 

ــفت] ــری [ص ــی فک ــی، منطق ــزی، عقل ــی، مغ ــی، ۴۷۵، روان ، عقالن

مجرد، مفهومی، انتزاعی،  ؛روشنفکرانه ؛شعورعقالیی، مربوط به

 ؛۳۲۰ذهنــی، غیرمــادی، معنــوی  ؛۵۱۲تئوريــک، اعتبــاری، فرضــی 

گاه۴۹۰دانا  ؛۴۴۹شناسانه، فلسفی شناختی، شناخت  ؛عمیق ؛، آ

گاهانه ؛الضمیرمافی  آ

گاه، روانی، ناخوروحی  روحانی، اثیری، لطیف ؛تصعید شده ؛دآ

گــاهی داشــتن، متوجــه شــعور بــودنذی [فعـل] ، درک کــردن، آ

ــتن  ــردن، دانس ــس ک ــدن، ح ــردن  ؛۴۹۰ش ــه ک ــرفتن، توج ــر گ درنظ

دريـافتن، فهمیـدن  ؛۴۷۵استدالل کـردن، معقـول بـودن  ؛۴۵۵

ـــودن  ،۵۱۶ ـــاهوش ب ـــیدن ۴۹۸ب ـــتن، اندیش ـــیرت داش  ؛۴۴۹، بص

ـــت دادن ـــرد ؛عینی ـــداع ک ـــردن اب ـــف ک ـــورکردن،  ؛۴۸۴ن، کش تص

 شناختن  ؛۵۱۳پنداشتن 

گاهانه [قید]  آ
ً
 ۴۴۹، دانسته، عالمانه، بادانایی و درایت، عالما

⍃  حس ۶۵۸، درمان ۴۷۵، استدالل ۴۴۹، اندیشه ۳۲۰معنویت ،

 ۹۸۴ششم 
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 ◄زندگی حیوانی  ؛، ناآگاهی، فقدان ادراکشعور فقدان [اسم]

، ۴۷۶غريـزه، شـم  ؛۳۶۶گیاهـان  ◄ندگی گیاهی ز ؛۳۶۵حیوانات 

ــه  ــرطی، فقــدان اندیش ــس، واکــنش ش م ۴۵۰رفلک
ّ
، اصــل مســل

شــــعوری، فکــــری، نفهمــــی، بیمغــــزی، بیعقلــــی، بیبی ؛۴۷۵

 آهنی زمینی، آدمسیب ؛۴۹۹حماقت 

، ۴۵۰فکــر خبــر، بی، ناآگــاه، الادراک، غافــل، بیشــعوربی [صــفت]

ـــوان، گیـــاه ، ۴۷۶حیـــوانی، غريـــزی  ؛۳۹۵بـــو حرکـــت، بیبی ؛حی

مغز، نفهم، ازگـل، اشـکول، ابله، احمق، تهی ؛۲۰الادراک، تقلیدی 

 ۵۰۳، دیوانه، مجنون ۴۹۹کودن 

⍃  ۴۷۶، غريزه ۴۵۰فقدان اندیشه 
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پروســـۀ فکـــری،  ؛، فکـــر، نظـــر، رأی، ایـــده، پنـــداراندیشـــه [اســـم]

ـــد، چاره ـــل، تمهی ـــر، تعق ـــیدن، تفک ـــدبیر اندیش ـــی، ت  ؛۶۲۳اندیش

گاهی، بینش فعالیـت فکـری،  ؛۴۴۷کار فکری، شعور  ؛شناخت، آ

 ؛۴۵۵بررسی، تمرکز، تـدبر، توجـه  ،۶۷۸هشیاری، بیداری، فعالیت 

اندیشــــۀ تجريــــدی،  ؛۴۹۸، بصــــیرت ۴۹۸فکــــر عمیــــق، فراســــت 

ها، خطور، الهـام، تشکیل ایده ؛۴۵۱مفهومی، انتزاع، تجريد، ایده 

اعی اندیشـه هـا، اسـتدالل تـد ؛۵۱۳سـازی افکـار، ایده ،۵۱۳تخیل 



 

 

تفکــر  ؛ابتکــار، اختــراع، تــدبیر، تولیــد، پدیــدآوری ،۵۱۳، تخیــل ۴۷۵

علــم  ؛۶۰۳تجدیــد نظــر، تغییــر عقیــده  ؛۴۵۶آزاد، پريشــانی خیــال 

 ؛۵۱۰نگری اندیشـی، آینـدهاحتیاط، پیش ؛۵۰۵گذشته، حافظه به

مخیلـه، ذهـن، خیـال،  ؛۹۸۴پاتی، حس ششم انتقال اندیشه، تله

 الضمیر، مغز مافی

ـــم بیادراک ـــه، عل ـــهود، ، اشـــراق، مالحظ ـــتنباط، ش ـــطه، اس واس

تعمق، درخود فرورفتن،  ؛۴۹۸، بصیرت ۴۳۸بینش، دريافت، دید 

ّم مکاشفه، الهام، کشف ؛۴۵۹پرسش  ،۵۳۶مطالعه 
َ

وشهود، ش

فلسـفه یـا حکمـت  ؛۵۱۲گمـان، حـدس  ،۸۱۸، حس، احسـاس ۴۷۶

 ۴۸۵نظر درک، تلقی، برداشت،  ؛استدراک ؛اشراق

ــــفه ــــوژی، اندیشــــه فلســــفی، ، هستیفلس شناســــی، اونتول

ــــان ــــدئولوژی، جه ــــفی،  ؛۴۸۵بینیمتافیزيــــک، ای ــــب فلس مکات

اصـالت  ؛گرایی، اگزيستانسیالیسمهگلیسم، پوزيویتیسم، واقع

معقــول / عقــل / علــم، مــذهب اصــالت عقــل / علــم مطلــق، 

، ذاتـیذاتـی، برون، درون۴۷۵اسـتدالل  ◄گرایی، خردگرایـی عقل

ـــی، ایده ـــفۀ تحقق ـــی، فلس ـــذهب روح ـــم، اصالتم لیس ـــور، آ تص

ــراق ــم، اش ــی، پالتونیس ــتیک، مدرس ــفۀ  ؛اسکوالس ــث: فلس مباح

اصــالِت <، -اصــالِت  ؛اولــی، الهیــات، منطــق، زيباشناســی، اخــالق
گرایـــــی، -گــــری، -پرســــتی، -بـــــاوری، -انگــــاری، -    ؛>مــــاده

 مادیـت ◄گرایـی عین ،۶۷۶عمـل  ◄گرایی عمل ؛>گراییواقع<

گرایی، مـــذهب مـــادی، مـــادی ،۶۱۷هـــدف  ◄گرایی ، غایـــت۳۱۹

 ۴۶۱گرایی ، تجربه۳۱۹مادیت  ◄ماتريالیسم 

، علم شناخت، تئوری شناخت، منطق، لوژيک، شناسیشناخت

ــت، معرفت ــم معرف ــت، عل ــلحکم ــالیز، تحلی ن ــی، آ ــق  ؛شناس منط

ــن  ــاس، ف ــل قی ــایا، تحلی ــا قض ــوالت ی ــه، مق ــطو، ماوراءالطبیع ارس

بنـدی مقـوالت، طبقه ؛۴۷۷فن جـدل، سفسـطه  دردوم، مواضع 

اصـل مسـلم  ؛۴۷۵منـاظره  ◄منطق، قضیه  ؛۴۷۵استدالل  ؛۷۷

۴۷۵  

، حکـیم، اندیشـمند، متفکـر، متافیزيسـین، دانشـمند فیلسوف

 ؛ســقراط، افالطــون، ارســطو، دکــارت، الیبنیتــز، کانــت، هگــل ؛۴۹۲

ــوارزمیابن ــینا، خ ــور، ایده ؛س ــحاب تص ــتاص لیس ــراقیوآ  ؛نها، اش

 پوزيتیویست، اگزيستانسیالیست، ماتريالیست

نســـبت  - ۵کیفیـــت (ماهیـــت)  - ۲۶: کمیـــت قضـــایای کانـــت

ــه)  - ۹(اضــافه، رابطــه)  ــت (مــاده، وج ــدت  ؛۷جه  - ۸۸کمیــت: وح

ـــت  ۵۲کلیـــت  - ۱۰۱کثـــرت  ـــاب  ؛)۰۷۹(عمومی  - ۵۳۲کیفیـــت: ایج

 - ۱۵۶علیـت  - ۵عرضـیت  - ۳نسـبت: ذاتیـت  ؛حصر - ۵۳۳سلب 

امتنــاع  - ۴۶۹جهــت: امکــان  ؛مقابلــه -مشــارکت  - ۱۵۶معلولیــت 

  ۵۹۶وجوب  -تحقق (ایجابی یا سلبی)  - ۴۷۰

ــــفت] ــــمندانه [ص ــــهاندیش ــــنده، اندیش ــــز، اندیش ورز، ، تفکرآمی

 ؛فکرفرورفتـهفکور، تفکرکننـده، اندیشـناک، متفکـر، به ؛ابتکاری

ــــه پرت، بیحــــواس ــــتانه نوع ؛۴۵۵متوجــــه  ؛۴۵۶توج  ؛۹۰۱دوس

ل  ۵۱۰اندیش مآ

 ؛مجـرد ؛ئولوژيک، مکتبـی، فیلسـوفانه، حکیمانـه، ایـدفلسفی

عرفـانی، ادراکـی،  ؛شناسانهشناختی، شناخت ؛اشراقی، استداللی

  ۴۷۶غريزی  ◄البداهه، شمی شهودی، فی

بیدار بودن، توجـه  ،۵۱۳، فکر کردن، پنداشتن اندیشیدن [فعل]

یـــادگرفتن  ،۵۱۶فهمیـــدن  ؛۴۴۷شـــعور بـــودن ذی ؛۴۵۵کـــردن 

ــرض کــردن  ،۵۳۶ ريزی کــردن برنامــه ؛۴۸۴کشــف کــردن  ؛۵۱۲ف

ــهبه ؛۶۲۳ ــپردن، ب ــه س ــدن حافظ ــه ؛۵۰۵یاد مان فکر فــرورفتن، ب

 نگران بودن، غمگین بودن، زانوی غم دربغل گرفتن 

 ؛۴۵۹ُجســـتن  ◄، تعمـــق کـــردن، پـــژوهش کـــردن تفکرکــردن

 ؛۵۰۵، مـــرور کـــردن ۴۸۰تشـــخیص دادن  ؛را ســـیر کـــردنآســمان

 ۶۹۱صالح مصلحت کردن  بررسی کردن،

یاد ذهن کسـی، بـه، الهام شدن، رسیدن فکری بـهخطور کردن

رســوب کــردن، جــذب  ؛جــا افتــادن، مشــغول داشــتن ،۵۰۵آوردن 

ــدن ــر ش ــتن  ؛فک ــوی گذاش ــأثیر ق ــتن، ت ــأثیر گذاش ــه  ،۸۲۱ت وسوس

 جذب کردن، مجذوب کردن ؛کردن

  [قید]
ً
گاه، بادرنظرگرفتِن، بامالحظۀ، باتوجهعالما  ۴۴۷انه به، آ

⍃  تصــور ۴۹۸، هــوش ۴۷۵، اســتدالل ۴۵۵، توجــه ۴۴۷شــعور ،

  ۹۹۱، عرفان ۵۱۲

 

 # ۴۵۰فقدان اندیشه  450

توجهی ، بی۴۹۱، جهل ۴۴۸، فقدان شعور اندیشهفقدان [اسم]

ــت بی ؛۴۵۶ ــعوری، حماق ــز  ؛۴۹۹ش ــدم تمرک ــال  ◄ع ــانی خی پريش

غريـزه،  ؛رفلکس شرطی، واکنش شـرطی، حرکـت تکـان زانـو ؛۴۵۶

 ۴۷۶ شم

 ؛خبرجابیخبر، ازهمه، بی۴۴۸شعور مغز، بی، تهیفکربی [صفت]

  ۴۵۶توجه بی

ــه ــی، ازروی بیبیفکران ــنجیده، بــدون بررس خبــری ، هــوایی، نس

، غريــزی ۲۰خبرانـه، بــدون اندیشـۀ کــافی، تقلیـدی فکـری)، بی(بی

  ◄درنـگ البداهه، بدون تأمل، بیفی ؛۴۵۶توجه ، بی۴۷۶
ً
نـا  ؛۱۱۶آ

  ۴ بیهوده ◄ ☹تخمی 

 ۴۷۰، غیرعملی ۴۷۰، باورنکردنی، غیرممکن تصورغیرقابل

، دقت نکردن، نادیده گذشتن، غفلـت کـردن فکر نکردن [فعل]

احساسـی عمـل کـردن،  ؛۴۹۱، ندانستن ۴۵۶توجه بودن بی ؛۴۵۸

سوءقضــاوت کــردن،  ؛۴۷۶دريــافتن  ◄ازروی غريــزه حــس کــردن 

 ۴۸۱تشخیص اشتباه دادن 

 ؛غیرقابل تصور بودن، باورنکردنی بودن، درمخیله نگنجیدن

 نپذیرفتن، باور نکردن

  ▲بیفکرانه [قید]

⍃  ۴۹۹، حماقت ۴۴۸فقدان شعور 



   
 

 

 

 ایده 451

نومنـــون،  ؛۴۴۹فکـــر، خیـــال، اندیشـــه  ،۵۱۲، تصـــور ایـــده [اســـم]

 ؛اندیشۀ تجريـدی، مفهـومی، تجريـد، انتـزاع ؛عقیده، نظر، زعم، آرا

 ؛۲۴۳افالطــونی، شــکل  ، مثــل۲۳نمونــۀ اصــلی، الگــو، سرمشــق 

خـاطر، اثیـر، روح  ؛۵۱۳تـداعی معـانی، تخیـل  ،۵۱۴مفهوم، معنـی 

ــدف، مقصــود  ؛۵۱۳ســازی ایده ؛۴۴۷ ــم، ایده ؛۶۱۷آرمــان، ه لیس آ

 ۳۱۹شیء  ◄فنومن، پدیده  ؛گراییآرمان

ــفت] ــومی [ص ــدتیمفه ــری، عقی ــده ؛، نظ لای ــی،  ؛آ ــرد، انتزاع مج

 ۵۱۲تئوريک، اعتباری، فرضی 

⍃  ۵۱۳تخیل  ،۵۱۲تصور 

 

 موضوع 452

ــر موضــوع [اســم] ــر، عنــوان، ســوژه، مطلــب، خب  ؛۵۲۹، مبحــث، ام

 ◄بخش، مدخل، تیتر  ؛مبتدا، سرفصل، باب، مقوله، رشته، فصل

 ◄محتوا، درونمایـه، مـتن، تـم، مایـه، مضـمون، موتیـف  ؛۵۳جزء 

باره، خصوص، بابـت، بـاب،  ؛۵۹۰روایت  ،۵۹۳، شعر ۴۱۲موسیقی 

شـرح وظـایف، حیطـۀ کـار  ؛۸وضعیت، شـرایط  ماجرا، قضیه، ؛فقره

پیشـــنهاد،  ؛۶۲۳موضـــوع بحـــث، دســـتور جلســـه، برنامـــه  ،۶۲۲

ــواهش  ــاوت  ؛۷۶۱خ ــه، قض ــخیص  ◄قطعنام ــکل،  ؛۴۸۰تش مش

نکته، زمینه، زمینـۀ بررسـی، رشـته  ؛۴۵۹سوأل  ◄ِاشکال، مسئله 

عصـاره،  ؛مرحلـه ؛۴۷۵اسـتدالل  ◄مورد، مـاده  ؛۵۳۶مطالعه  ◄

ــب مطلــب چکیـده، فشــرده، 
ُ
 ؛۶۳۸مهمتــرين بخــش  ◄مخلــص، ل

انـدر،  ؛محمـول ؛پردازیمضمون ؛امور، موضوعات، مسائل، ابواب

 درباِب 

 شده، مورد سؤال، مطمح ، طرحمطروحه [صفت]

⍃  ۵۱۲، تصور ۴۷۴، عدم قطعیت ۴۵۹پرسش  

 



 

 

 

 

 شرایط و َعَمِل شهود  باب دو:

 

 دانش کنجکاوی: میل به 453

دانش، عالقه، جستجو، بررسی، کاوش، ه، میل بکنجکاوی [اسم]

تحقیـــق، پـــژوهش، تجســـس، تتبـــع، تفحـــص، مداقـــه، تـــدقیق، 

 ؛، بازپرسـی۴۵۹بـازجویی  ؛۶۱۹پیگیـری  ؛فضـولی ؛بینی، فکرخرده

دار، جالـب توجـه، چیـز موضوع کنجکاوی، چیز مسـئله ؛حیرت، تحیر

 ۸۶۴عجیب 

، کاوشـــگر، ۴۵۹، آدم کنجکـــاو، محقـــق شـــخص جســـتجوگر

 ؛جاســـوس ؛، بـــازرس، بـــازجو۴۵۹ممـــتحن، بـــازپرس  ؛پژوهشـــگر

 بازبین  ؛جوپوینده، جستجوکننده، جوینده، پی ؛فضول

ـــفت] پـــژوه، پژوهنـــده، دانش ؛فضـــول ؛، محقـــقکنجکـــاو [ص

پوینـده، جوینـده،  ؛بیندقیق، خـرده ؛متفحص، متتبع، متجسس

 متحیر، حیرتمند  ؛۶۱۹جو، پیگیر، جستجوگر پی

شــدن، جســتجو کــردن، تحقیــق ، جویــا کردنکنجکــاوی [فعــل]

 بازجویی کردن ؛فضولی کردن ؛ناخن زدن ؛کردن

⍃  ۴۵۹، پرسش ۴۵۵توجه 

 

 عدم کنجکاوی 454

اعتنــــایی، عالقگــــی، القیــــدی، بی، بیکنجکاویعــــدم [اســــم]

ـــردی، بی ـــاطفگی، بیخونس ـــاوتی ع ـــیت  ؛۸۶۰تف ـــدان حساس فق

 ۸۶۳نیازی بی ؛۸۲۰روحی 

ـــفت] ـــهبی [ص ـــد، بیعالق ـــوایی، القی ـــاوت ، ه ـــا، بی ،۸۶۰تف اعتن

 ۴۵۰فکر بی ،۸۲۰خونسرد 

 ۴۵۸غفلت کردن  ،۸۶۰تفاوت بودن ، بیکنجکاو نبودن [فعل]

⍃ ۸۶۰تفاوتی بی 

 

 توجه 455

منــدی، تأمـل، اسـتغراق، تعمـق، غــور، ، عالقـه، عالقهتوجـه [اسـم]

بینی، دقــت تفکــر، تمرکــز، توجــه دقیــق، تــدبر، موشــکافی، باريــک

ـــ ـــه، دق ـــدقیق، مداق ـــر، ت ـــا، بذِل  ؛۴۵۷ت نظ ـــت، اعتن ـــه، عنای توج

مواظبــت، تفقــد، التفــات، امعــان، امعــان نظــر، لطــف، محبــت، 

وغـــم، هّم  ؛۸۵۸مراعـــات، هوشـــیاری، احتیـــاط  ؛۸۸۰مهربـــانی 

 ؛۶۷۸فعالیــت  ؛۴۳۸نگــاه  ؛۵۳۶، تحقیــق، مطالعــه ۴۴۹اندیشــه 

، ۴۵۷محافظـت، مراقبـت  ؛لحـاظ، درنظـر گـرفتن ؛۴۵۳کنجکاوی 

 ۶۳۸قابل توجه ≠  ؛اقبال ؛۶۰۰پافشاری  ؛۶۶۰نگهبانی، حفاظت 

، مواظب، دقیق، بادقت، ملتفت، هوشیار، عمیق، متوجه [صفت]

گاه، آشنا مشـغول، هـوایی،  سخت ،۵۹۹مقید، مصمم  ؛متفکر، آ

ــه ــناک، غوط ــت  ؛وراندیش ــال، دارای فعالی ــتکاردار، فع ــاعی، پش س

 ۵۲۴، مّطلع ۴۹۰دانا  ؛بامالحظه ؛۶۷۸

د، سخت مشغوسواسی
ُ

 ور ول، اندیشناک، غوطه، ق

 ۶۳۸شده، قابل توجه ، درنظرگرفتهملحوظ

کردن، باريــک شــدن در چیــزی، اعتنــا ، دقــتتوجــه کــردن [فعــل]

ــتن) به ــردن (داش ــردن، ک ــاظ ک ــرفتن، لح ــر گ ــزی)، درنظ ــی (چی کس

، ۴۳۸، نگـاه کـردن ۴۱۵، شـنیدن ۴۳۸، دیـدن ۴۵۷مواظب بودن 

 بازگشت کردن  ؛۵۳۶مطالعه کردن 

، درنظرداشــتن، مـودب بــودن ۷۶۸، رعایــت کـردن نکردمراعـات

 ۸۳منطبق بودن  ؛۸۸۴

 ، مالحظه کردن، مبادرت کردنمتوجه شدن

ذهن کسـی ، عالقمند کردن، الهام کردن، بـهجلب توجه کردن

اعــالن  ؛۶۳۸مهــم بــودن  ؛۴۴۳مرئــی بــودن، پیــدا بــودن  ؛آوردن

ــدن  ،۵۲۸کــردن  ــر ش ــاره  ؛۵۲۸منتش ــان دادن، ایماواش دســت تک

 ۵۳۲تأکید کردن  ؛۵۴۷ کردن

⍃  ۸۵۸، احتیاط ۴۵۷، مراقبت ۴۵۳، کنجکاوی ۴۴۹اندیشه 

 

 توجهیبی 456

، ۳۷۵حســــی فیزيکــــی ، ناهشــــیاری، بیتــــوجهیبی [اســــم]

مالحظگــی، ســهو، بی ،۵۰۶هوایی، فراموشــی اعتنــایی، ســربهبی

ـــادهبی ـــاالتی، س ـــغولیت، اشـــتغال،  ؛۴۵۸نگری، غفلـــت مب مش

ــدم ــری، ع ــغلۀ فک ــغله، مش ــز مش ــرگرمی  ؛تمرک ــريح، س ــنن، تف تف

  ۸۸۱دشمنی  ◄لطفی عالقگی، کمبی ؛۴۱۶کری  ؛۸۳۷

، تفرقۀ حواس، آشـفتگی، گیجـی، سرگشـتگی، خیالپريشانی

 ؛پريشانی، تحیر، حیرت، حیرانی، خیرگـی، فرومانـدگی، عـدم تمرکـز

 های پريشان، کابوس احالم، خواب

پـروا بی ؛، هواییهوااعتنا، سربهالتفات، بی، بیتوجهبی [صـفت]

مالحظـه، بـدون مبـاالت، بیبی ،۸۸۵ادب قید، بیالقید، بی ،۸۵۷

 خیال درد، بیبی ،۸۶۰تفاوت بی ؛مالحظه و رودربایستی

خبرازخـــود، خیال، گـــیج، مســـتغرق، بی، پريشـــانپرتحـــواس

مضطرب، سرگشـته، شـیدا،  ،۶۱آشفته  ؛۶۷۹تنبل  ؛هوایی، رویایی

ــران، متحیــر، هــاج ــیج وواج،حی شــک، وویج، دودل، مــردد، دوبهگ

ویـران، مـدهوش،  ؛سـرگردان، آواره ؛درمانده، فرومانده، واخورده

 مست، تحت تأثیر قرارگرفته 

 مشتغل، گیج، مجذوب، مستغرق ،۶۷۸، مشغول سرگرم



   
 

 

متلـــون، ناپایـــدار، دودل،  ،۶۰۴، بوالهـــوس، دمـــدمی ســـرسبک

 مردد

شـــده، مـــورد غفلـــت واقع ◄تـــوجهی قرارگرفتـــه مـــورد بی

ــــــــته  ــــــــده ، استفاده۴۵۸واگذاش ــــــــده، نگهداری ،۶۷۴نش نش

  ۷۷۹شده، واگذارده واگذار

تـو[ِی] بـاغ  ؛، گوش ندادن، متوجه نشدنتوجه بودنبی [فعل]

 نبودن 

، منحـرف کـردن، اغـوا کـردن، جلـب کـردن، را پرت کـردنحواس

 ۴۳۹ ، کور کردن۷۰۲مانع شدن  ؛۳۱۸آشفتن 

ن، یواشکی رفتن، جیم شدن، ، دزدکی رفترا جلب نکردنتوجه

 فنگ شدن، حّب جیم را خوردنباريک شدن، جیم

⍃  ۵۱۳، تخیــــل ۵۰۶، فراموشــــی ۴۵۸، غفلــــت ۶۱بــــی نظمــــی ،

 ۸۵۷پروایی بی
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، مواظبـــت، نظـــارت، پرســـتاری، تیمـــار، کشـــیک، مراقبـــت [اســـم]

ــانی، دیــده ــت، حفاظــت نگهب ــد، التفــات،  ؛۶۶۰بانی، محافظ تفق

 ؛۸۲۵خـواری، گوشۀچشـم، نگرانـی غم ؛۹۲۷، حمایـت ۴۵۵توجـه 

 مباشرت 

بینی، دقـت نظـر، مداقـه، ، توجه دقیق، موشکافی، باريـکدقت

، پشــتکار ۶۰آراســتگی، نظــم  ؛۸۹۷نیکخــواهی  ؛غــم ؛۴۵۵توجــه 

 انتباه  ؛وجدان ؛۴۹۴صحت  ؛۶۷۸

بانی، پســت نگهبــانی، ، پرورشــگاه، پســت دیــدهمحــل مراقبــت

 هخانتیمارستان، یتیم

 ؛۴۵۵، دقیق، بامالحظه، پرستار، مواظـب، متوجـه مراقب [صـفت]

 ناظر  ؛۶۰۰سمج 

، ۹۴۸االنتقال، هوشــیار، هشــیار ، تیــزبین، ســريعزنگبــهگوش

گاه، ملتفت، فعال، دارای فعالیت    ۶۷۸بیدار، آماده، آ

، احتیـاط ۴۵۵، دقـت کـردن، توجـه کـردن مواظب بـودن [فعل]

ــودن  ــاط ب ــردن، محت ــاآزمون ؛۸۵۸ک ــایش  ب ــتن، آزم ــو رف ــا جل وخط

 ۶۶۰پناه جستن  ؛۴۶۱کردن 

ــــردن ــــت کــــردن مراقبــــت ک ــــردن، ۴۳۸، مواظب ــــتاری ک ، پرس

 ،۶۸۹باالســِر ِکســی بــودن، پاییــدن، نظــارت کــردن، هــدایت کــردن 

بــاد  ؛۸۸۹ناز پــروردن بــه ،۸۸۹نــوازش کــردن  ،۶۶۰حفاظــت کــردن 

 زدن 

ــردن ــانی ک ــردار نگهب ــیک دادن، خب ــاس دادن، کش ــدن، پ ، پایی

 ۶۶۰بانی کردن، بیدار ماندن، حفاظت کردن بودن، دیده

  ؛طور دقیق، بهدقتبه [قید]
ً
، واقعا

ً
 ۴۹۴تحقیقا

⍃  ۸۵۸، احتیاط ۴۵۵توجه 
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مالحظگی، اهمـال، مباالتی، سهو، بیدقتی، بی، بیغفلت [اسم]

، فراموشــی ۴۵۶تــوجهی خبـری، بیمسـامحه، لغــزش، تغافــل، بی

ــه آب ؛۵۰۶ ــدان وظیف ــور، فق ــاهی، قص ــذاری، کوت ــالی، فروگ  ؛۹۱۸م

کاری، فقدان آمادگی انگاری، تازهنگری، سهلانگاری، سادهساده

سکون، عدم  ؛۱۳۶الوقت، تأخیر تعلل، دفع ؛۸۶۰تفاوتی بی ،۶۷۰

، ۴۹۵خطـــا  ؛۶۱نظمـــی بی ؛۶۷۹حـــالی بیعـــاری، بی ،۶۷۹فعالیـــت 

عمقـی کم ◄[ن، بودسطحی ؛۷۳۴تساهل، نرمش  ؛۴۹۵اشتباه 

 ،۶۹۵بندی ســــرهم ،۶۹۵ناشــــیگری  ،۶۹۵عــــدم مهــــارت  ؛]۲۱۲

 ؛۷۲۸، شکسـت ۷۲۸عجـز درانجـام، درمانـدگی  ؛۶۹۵ناشایستگی 

فکـــــری، بی ؛۶۲۰عـــــدول، روگردانـــــی، اجتنـــــاب  ؛۵۰۶اغمـــــاض 

  ۸۵۷پروایی احتیاطی، بیبی

گذشــته جاناز ؛۶۲۰آدم گريزپــای  ؛[حالــت اســمی]شــخص غافــل 

 ]▼غافل◄[حالت صفتی  ؛۶۷۹ص تنبل بیعار، شخ ؛۸۵۷

  ۷۳۴، هرج ومرج وضعیت ناشی از غفلت

ـــفت] ـــل [ص ـــاط، بی، بیغاف ـــر، بیاحتی ـــت، بیفک ـــه دق ، ۴۵۶توج

الابــالی،  ؛۴۵۶ســر ، سبک۴۵۶، ســرگرم ۴۵۶پرت اعتنــا، حــواسبی

کار، نــــدانم ؛۹۱۸نشــــناس قیــــد، القیــــد، وظیفهمبــــاالت ،بىبى

 ؛۶۷۰مطالعــه، ناآمــاده قــب، بینامواظــب، نامرا ؛۵۰۶فراموشــکار 

خیـال بی ؛]۶۲۰فـراری  ◄[حذرکننـده  ؛]۶۷۰نارس (کال)  ◄[نپخته 

 ؛۸۵۷پـــروا مالحظـــه، بیبی ،۸۶۰تفـــاوت بی ،۵۰۸مبهـــوت  ،۸۶۵

ــار تعلــل ــار، بیک ــل  ،۶۷۹کن، بیع ــاد، تنب ــال،  ،۶۷۹سســت، گش بیح

لود خواب اندیش، انگار، سـادهگیر، سهلکار، آسانمسامحه ؛۶۷۹آ

کـر،  ؛]۲۱۲عمـق کم ◄[سـطحی  ؛۴۸۱دراشتباه  ؛۷۳۴کننده رمشن

لود کور، خواب هرجهت، شـلخته، نامرتـب، نـامنظم بـاری بـه ؛۶۷۹آ

ـــامیزان ۶۱ ـــی  ؛۴۹۵، ن ـــاهر غیر ،۶۹۵ناش وپاچلفتی دســـت ،۶۹۵م

 ؛۷۲۸خورده ، شکســت۷۲۸، نـاموفق ۷۲۸بازنـده (درمانــده)  ؛۶۹۵

ادب مالحظـه، بـیبی ؛۹۷۴دل، گمراه، المـذهب بندوبار، تاريکبی

۸۸۵  

ژولیـده، نامرتــب،  ،۶۲۱رهاشـده  شــده،مـورد غفلـت واقع، واگذاشـته

ـــانه ـــلخته، ش ـــاک ش ـــتگی، ناپ ـــدون آراس ـــته، ب  ؛۶۴۹نکرده، ناآراس

، ویـــــــران، ۷۷۹شـــــــده، متـــــــروک شـــــــده، بایگانیکنارگذاشته

، ۷۷۹شده، واگـذارده نشده، واگذارنگهداری ،۶۷۴نشده استفاده

ـــدفون  ـــاده، فراموش، ۳۶۴م ـــده جاافت ـــی ؛۵۰۶ش ـــت، ناش از غفل

انگاشـته، نشده، نادیده، نادیدهشده، دیدهحذف ؛۸۶۰ناخواسته 

نشـده، راکـد، نشـده، بررسیتوجه ؛۹۰۸افتاده، قدرندانسـته ازقلم

ســــاقط،  ؛۷۲۶کاره، ناتمــــام تمام، نیمــــهنیمــــه ؛معلــــق، معــــوق

 ؛۷۲۸نیافتنی دســـــــت ؛۴۷۹، ملغـــــــا، باطـــــــل ۷۲۸نتیجـــــــه بی

ــــیخته، آزاد لجام ــــوگیری، اجتناب ؛۷۴۴گس ــــل جل ــــذیر قاب  ؛۶۲۰پ



 

 

سرسـری،  ؛۷۳۴ومرج پرهرج ؛۶۱نظم وبرهم، هردمبیل، بیدرهم

 ▼ازروی غفلت ؛۴۹۵نادرست، اشتباهی  ؛۶۹۵شده سمبل

، نادیــــده گذشــــتن، ازقلــــم انــــداختن، غفلــــت کــــردن [فعــــل]

شــخص توجــه نکـردن [به ◄غفلـت کــردن از دیگـری  ؛فروگـذاردن

، الابـــالی ۹۱۸غفلــت کــردن در وظــایف، اهمــال کــردن  ؛▼ر]دیگــ

توجه ردشدن، پريدن بی ؛۵۹۸عار داشتن، اکراه داشتن  ؛▼بودن

، کنــار گذاشــتن، کتمــان کــردن ۴۵۶توجــه بــودن (از موضــوع)، بی

وپاچلفتی ، دســـت۷۲۶کاره رهـــاکردن، تمـــام نکـــردن نیمـــه ؛۵۲۵

، ور رفـتن، سرسری گرفتن، بازی کـردن، جـدی نگـرفتن ؛۶۹۵بودن 

 ؛۵۰۶فرامــوش کــردن  ؛۸۳۷ســرگرم شــدن  ،۶۳۹اهمیــت نــدادن 

طفـره  ،۶۲۰اجتنـاب کـردن  ؛۶۷۰تدارک قبلی ندیدن، آماده نبودن 

پــروا بــودن احتیــاط نکــردن، بی ؛۸۶۰تفــاوت بــودن بی ؛۶۲۰رفــتن 

 ◄نظم بـودن بـی ؛۱۳۶تعویق انـداختن ، بـه۱۳۶صبر کـردن  ؛۸۵۷

ـل گـرفتن  ؛۴۹۵گـاف کـردن  ،۴۹۵خطا کـردن  ؛۶۱نظم شدن بی
ُ

ش

ــودن  ؛۷۳۴ ــاهر نب ــدن  ؛۶۹۵م ــق نش ــوردن ۷۲۸موف ــت خ ، شکس

۷۲۸  

ــردن  ــه نک ــر][بهتوج ــخص دیگ ــا ش ــری، اعتن ــردن از دیگ ــت ک ، غفل

غافل  ؛اهمیت ندادن، آدم نشمردن ،۶۳۹نکردن، اهمیت ندادن 

 ▲غفلت کردن ؛شدن

خواب رفتن، کشیک را رها کردن، اهمال کردن ، بهالابالی بودن

خواب رفـــتن، ســـرکار (هنگـــام کـــار) بـــه ،۶۷۹سســـت بـــودن  ؛۹۱۸

گیر افتادن، مچش  ؛۵۹۸عار داشتن، اکراه داشتن  ؛۶۷۹خوابیدن 

غافــل کــردن، ≠  ؛▲غفلــت کــردن ؛ســخت نگــرفتن ؛گرفتــه شــدن

 ۵۰۸مچش را گرفتن، متعجب کردن 

سسـت کـردن  ؛۴۵۶، حـواس را پـرت کـردن باعث غفلت شـدن

فرامـــوش  ؛۴۵۶را جلـــب نکـــردن  توجـــه ؛۴۹۵گمــراه کـــردن  ؛۶۷۹

  ۷۲۸نتیجه ندادن  ؛۱۳۶معلق بودن  ؛۱۳۶دیر بودن  ؛۵۰۶شدن 

ـــد] ـــت [قی ـــتابزده، زود، هولازروی غفل ـــولکى، بى، ش ـــل، ه تأم

، اشـــتباهی  ؛۶۸۰دســـتپاچه، عجوالنـــه 
ً
مطالعـــه، بی ؛۴۹۵ســـهوا

بختـى، برحســب تأمـل، بــدون تـدارک قبلــی، هللابـدون مقدمــه، بی

ـــازمان ـــادف، س ـــر  ؛۷۳۴یافته نتص ـــل، دی ـــأخیر ۱۳۶باتعل  ؛۱۳۶، بات

 
ً
ــا ــان بی ؛غفلت ــد، هرجــوریهرطــور که ؛۵۰۸پــروا، ناگه مــورد  ؛ش

  ▲واگذاشته ◄شده غفلت واقع

⍃ ۶۷۰، فقدان آمادگی ۴۵۶توجهی بی 
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ــم] ــش [اس ــوألپرس ــتفتا، پرس▼، س ــار، اس ــراغ، استفس ــو، ، س وج

 ؛ی، اسـتعالمنظرخـواه ؛▼، امتحـان▼تحقیق، تجسس، بازجویی

 ؛۴۵۳کــــاوش، تحقیــــق، کنجکــــاوی  ؛۴۶۱تفحــــص، آزمــــایش 

ــاح، تــوبیخ  ــت، موأخــذه، تقبــیح، استیض ، عیبجــویی ۹۲۴بازخواس

استخبار، استطالع، اسـتفهام، اقتـراح، اسـتمزاج،  ؛۶۶۴اخطار  ،۸۶۷

 ُپرس 

ــازجویی ــایی، ب ــیدگی قض ــت، رس ــتنطاق، بازخواس ، بازپرســی، اس

  ▼تجسس پلیسی ؛تخلیۀ اطالعاتی ؛جیمتفتیش، سین

سراغ،  ؛نامه، برگۀ سؤاالتپرسش ؛، پرسش، مسئله، تستسوأل

 مورد سؤال، مطمح  ؛عالمت سوأل ؛سوأل چهارجوابه ؛استفهام

، امتحــان شــفاهی، امتحــان کتبــی، آزمــایش، مصــاحبه، امتحــان

 آزمون، کنکور، کویز، آزمونه، المپیاد

، ، وارسی، بررسی، تجسس، تفتـیش، تحقیـق، پـژوهشجستجو

 ؛تکـــاپو[ی] ؛استقصـــا، اســـتقرا ؛اکتشـــاف، ردیـــابی، غـــارنوردی

  ۵۳۶اتود، مطالعه  ؛۴۷۸، اثبات ۴۵۳کنجکاوی 

گـــاهی، پلـــیس جنـــایی، نیـــروی تجســـس پلیســـی ، بازرســـی، آ

 انتظامی

، جاسوسی، ضدجاسوسی، وزارت اطالعات، مامور عملیات سری

 بای، کاگآیسی ؛مخفی، جاسوس دوجانبه

بــــررس،  ؛پــــژوه، کاشــــف، مختــــرع، پژوهشــــگر، دانشمحقــــق

 ؛۴۵۳کننده، شخص جسـتجوگر کننده، پژوهنده، تحقیقبررسی

یابنده، کاشـف  ؛۵۲۹گر، مخبر، خبرنگار پرسش ؛آنالیست ؛ممتحن

 ۲۶۸جهانگرد  ؛۴۶۱کننده آزمایش ؛۴۸۴

گـــاه، بـــازرس،  ؛۴۵۳، بـــازجو، شـــخص جســـتجوگر بـــازپرس کارآ

گاه خصوصی   ؛، خبرگیر، خبـرآورآنتن ،۵۲۴جاسوس، خبرچین  ؛کارآ

 مفتش، منهی، مستنطق 

فضـول،  ؛کنندهکننده، سـوألگر، پرسـش، پرسـشُپرسان [صفت]

 ُپرسنده، جوینده ؛۴۵۳کنجکاو 

شـده، ، مورد بحث، مطرح، مطرح شده، مطروحه، طرحقابل بحث

 برانگیز مورد سؤال، سؤال

، ۴۷۵، بحــث کــردن ۷۶۱، ســوأل کردن،خواســتن پرســیدن [فعــل]

آزمـایش  ؛۴۵۳کنجکـاوی کـردن  ،۶۱۹تن، تعقیب کـردن سراغ گرف

قیمــت کــردن  ؛اصــول دیــن پرســیدن، امتحــان گــرفتن ؛۴۶۱کــردن 

 (گرفتن) 

، استنطاق کردن، بازپرسی کردن، شکنجه کردن بازجویی کردن

 جیم کردن، اصول دین پرسیدنسین ؛۹۶۳

جوییـدن، جســتجو  ،۶۱۹، پـژوهش کـردن، تعقیـب کـردن ُجسـتن

، رد کسی (چیزی) را گرفتن، ردیابی کـردن، سـراغ کردن، جویا شدن

 وجو کردنگرفتن، پرس

، مظنــون بــودن، مشــکوک بــودن، مــتهم مــورد ســوأل بــودن

 ۴۶۰امتحان دادن، پاسخ دادن  ؛بودن، تحت سوأل قرارگرفتن

کسـی؟ چـه؟ بـرای چـه؟ چـرا؟ یعنـی چـه؟ کـه؟ چه ؛آیـا؟ [شبه جملـه]

 ن؟ زماکی؟ چه ؛سان؟کدام؟ چگونه؟ چطور؟ چه

⍃  زمـــایش ۴۵۳، کنجکـــاوی ۴۵۲موضـــوع ـــف ۴۶۱، آ ، ۴۸۴، کش

  ۶۱۹پیگیری 
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ــم] ــخ [اس ــتاندهپاس ــتاده، س ــنش، س ــواب، واک ــوض،  ؛، ج ــزا، ع س

فیـدبک،   ؛۷۱۶ستیز  ؛پاسخگویی، جوابگویی ؛۹۶۲اجابت، پاداش 

 ۹۱۷ وظیفه ؛بازخور

دفـع،  دفاع، رد، ؛۴۶۷نامه، مدرک متقابل ، دفاعیه، پاسخجوابیه

 تکذیب 

، شـخص ۴۶۱خوانـده، آزمـایش کننـده ، مـدافع، پژوهشخوانده

 ۷۱۶مبارز 

شده ، داده۱۸۲، پاسخگو، جوابگو، متقابل دهندهپاسخ [صفت]

 ؛۲۸، همطـراز ۲۸، مساوی، برابر ۹مرتبط، مربوط  ؛۹۱۷، موظف ۷۸۱

 کننده، مستجاب اجابت ؛خوانده، مدافع ؛حساس ؛۱۰۶مکرر 

ــخ دادن [فعــل] ــخ ،پاس ــواب دادن، پاس ــان ج ــنش نش گفتن، واک

تکـذیب  ؛۷۱۴تالفی کـردن  ؛۱۰۶دادن، درجواب گفتن، تکرار کردن 

حل کردن،  ؛۵۳۳، نفی کردن، انکار کردن ۴۷۹کردن، باطل کردن 

اجـر دادن، پـاداش دادن  ؛۶۴۲مصلحت بـودن  ،۵۲۰تفسیر کردن 

امتحـــان  ؛۴۸۸کردن، پـــذیرفتن پاســـخ مثبـــت دادن، اجابـــت ؛۹۶۲

 ن داد

⍃  زمایش   ۵۲۰، تعبیر ۴۷۹، ابطال ۴۶۷، مدرك متقابل ۴۶۱آ
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زمایش [اسم] امتحـان،  ؛، آزمایش علمی، آزمایش تجربی، تجربـهآ

عیاربنــدی، عیارســنجی،  ؛ســنجش، محــک، تســت، آزمــون، آزمونــه

ـــه ـــهگمان ـــه  ◄برداری زنی، نمون ـــی  ؛۵۲۲نمون ـــار  ◄وارس  ؛۶۱۸قم

ــــادگیری  ــــایش، ؛۵۳۶ی ــــۀ آزم ــــات،  نتیج ــــوده، مجرب ــــه، آزم یافت

عیــار، مترولــوژی  ؛▼شــده، مــورد آزمــایشها، تجربهشــدهتجربه

آزمـــایش تشـــخیص طبـــی، آزمـــایش خـــون، آزمـــایش ادرار،  ؛۴۶۵

  ۶۵۱ شناسیبیوپسی، آسیب

، عرف، آزمون وخطا، تیر[ی] درتاريکی، عمل مطابق گراییتجربه

 ۴۴۹استقرا، فلسفه  ؛عرف

زمایش گر، آزماینـده، آزمایشـگر، اهـل ، محقق، پژوهشـکنندهآ

 آزمایشگاه ؛تجربه

زمایش ، میـزان، معیـار، اسـتاندارد، مـالک، ، عیـار، محـک، عامل آ

ــدیکاتور ــوژی  ؛ُمَعــرف، ان ــمارش ۴۶۵مترول ــد  ◄، واحــد ش  ؛۸۸واح

، وســیلۀ ســنجش، ابــزار ســنجش، ظــروف ۴۶۵گیری وســیلۀ انــدازه

یپـت، قـرع و آزمایشگاهی، لولۀ آزمایشگاهی، لولۀ مدرج، بورت، پ

، ۱۹۴دیـگ  ؛فتـالئینسنگ محک، تورنسل، فنل ؛انبیق، ِبِشر، ارلن

 ۴۵۹روش سنجش، آزمون، امتحان  ؛۳۸۳کوره 

ــفت] زمــایش [ص ، نــامزد، داوطلــب، کاندیــد، متقاضــی، مــورد آ

ــــب ◄[ ــــانی۵۹۷راغ ــــوری، امتح ــــوده، امتحان ؛]، کنک ــــده، آزم ش

آموختـه،  ؛۶۹۴، وارد، خبـره ▼ورزيده، کاردیده، مجرب ؛شدهتجربه

 ۴۹۰دانسته 

ــی زمایش ــیآ ــانی ؛، تجرب ــگاهی، امتح ــل  ؛آزمایش ــودنی، قاب آزم

 بررسی 

، باتجربه، کاردیده، ورزيده، کارکشته، پرتجربه، کـارآزموده، مجّرب

ــه ــابقهکهن ــاده، وارد، س ــده، جاافت ــره کار، کاردی دارای  ؛۶۹۴دار، خب

ــــه  گــــاهی، متوج ــــا ۴۵۵آ ــــع ۴۹۰، دان ــــه،  ؛۵۲۴، مّطل دارای تجرب

ــاده ــل ؛جاافت ــهکام ــر  ◄زن مرد، کامل ــخص پی ــرزن ۱۳۳ش  ؛۱۳۳، پی

  ۱۳۱پیر  ؛دیدهشخص مجرب، گرگ باران

زمایش کردن [فعل] ، تجربه کردن، امتحان کردن، اثبات کـردن، آ

 ؛کار بـردنبـه ؛۴۶۵گرفتن آنالیز کردن، آزمـودن، سـنجیدن، انـدازه

ــق دادن ــیدن  ؛مش ــردن، پرس ــان ک ــدن، امتح ــی ؛۴۵۹آزمایی  وارس

 کردن

 ، امتحانی، عنواِن امتحانبرای امتحان [قید]

⍃  ۶۷۱ ، مبادرت۴۸۴، کشف ۴۶۰، پاسخ ۴۵۹پرسش  
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ــم] ــه [اس ــری مقایس ــاس، براب ــه، قی ــه، مقابل ــق، مطابق ، ۲۸، تطبی

، ۲۴، انطبــاق ۲۴مطابقــت  ؛صــورت مغــایرت ؛۲۱۹، تــوازی ۱۸تشــابه 

 ۹، نسبیت ۹رابطه 

، بــدتر، ۳۴بهتــر، برتــر  ؛۹ســبی ، منطبــق، نشــدهمقایسه [صــفت]

 السویهالفارق، علیمع ؛۳۵کهتر 

، تطبیــق کــردن، مقابلــه کــردن، کنــارهم مقایســه کــردن [فعــل]

 گذاشتن، مغایرت گرفتن

  ؛، مثِل نظیر [قید]
ً
 ۱۸عینا

  ۲۴۰با، درقباِل، دربرابِر ، درقیاسبادرمقایسه

⍃  ۳۱، جبران ۲۸، برابری ۲۷، درجه ۱۸، تشابه ۱۵تفاوت 

 

 قوۀ تمیز 463

عـّین) قـوۀ تمیـز [اسم]
َ
، انتخـاب ۱۵، تشـخیص، تبعـیض، تمیـز (ت

 ۴۹۸بصیرت  ،۶۰۵

دهنده، تمیزدهنــــده، ، تشــــخیصدارای قــــوۀ تمیــــز [صــــفت]

  ۶۰۵کننده انتخاب

، فــرق گذاشــتن، تفــاوت گذاشــتن، تشــخیص تمیــز دادن [فعــل]

غربـــال کـــردن، ســـوا کـــردن، جـــدا کـــردن، گلچـــین کـــردن،  ؛دادن

 ۶۰۵دن دستچین کر

⍃  ۸۴۶سلیقگی ، خوش۴۸۰، تشخیص ۱۵تفاوت 
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فقـدان  ؛۶۰۶فقـدان انتخـاب  ؛، عـدم تشـخیصعدم تمیـز [اسم]

قاعـــدگی، تمیزناپـــذیری، بی ؛۶۹۴تجربگـــی، مهـــارت تجربـــه، بی

  ۷۳۴ومرج ، اختالط، هرج۴۳برهمی، آمیختگی درهم

شـبیه ، ۱۶، همگـن ۱۳، غیرقابل تمیز، یکسـان نامشخص [صـفت]

هـدف، اتفـاقی، بی ؛، قاطی، بالتکلیف۶۱ريخته، آشفته همبه ؛۱۸

 شورباپاطی، شلمقاطی ؛راندوم

ـــده، نـــدانم، بیســـلیقهبی ـــار کار، بیتمیـــز، تمیزندهن  ؛۶۰۶اختی

 ۶۰۶طرف طلب، بیمساوات ؛تجربهبی

، فرق نگذاشتن، تشـخیص نـدادن، آسـمان از تمیز ندادن [فعل]

 ۶۰۶طرف بودن بی ؛تشخیص نداشتنريسمان ندانستن، قوۀ 

⍃  ۶۰۶، فقدان انتخاب ۷۹عمومیت 
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، سنجش، پیمایش، توزين، تقویم، متراژ، متره گیریاندازه [اسم]

بــرآورد،  ؛۸۶برداری، مســاحی، محاســبه، شــمارش کــردن، نقشــه

تعیــــین ارزش،  ؛۵۱۲، گمــــان، حــــدس ۴۸۰کارشناســــی، تخمــــین 

ـــــابی، بارم ـــــدیارزي ـــــنجی، مثلث ؛بن ـــــدی، عیارس ـــــدی، عیاربن بن

 ۴۶۲قیاس، مقایسه  ؛سنجیمغناطیس

ــه ــط، هندس ــه، خ ــایی، نقط ــۀ فض ــی، هندس ــۀ اقلیدس ، هندس

ــا ــفحه، فض ــافر ؛ص ــوازی، متن ــیه  ؛مت ــل، قض ــاظره  ◄اص  ؛۴۷۵من

ــــدس ــــطحه،  ؛مهن ــــومی، مس ــــیمی، رق ــــی (ترس ــــۀ تحلیل هندس

مــود، ع ؛غیراقلیدســی، هــذلولوی، جبــری، تصــویری، دیفرانســیل)

 ] ۱۰۱چندبرابری  ◄[اشکال هندسی  ؛۵۵۱نقشه  ؛عمودمنصف

، ۲۰۵، عــرض ۲۰۳، علــم اوزان و مقــادیر، ابعـاد، طــول مترولـوژی

ــدازه ۲۱۱، عمــق ۲۰۹ارتفــاع، بلنــدی  ــر،  ؛۱۹۵، ان سیســتم متريــک، مت

واحــد حجــم،  ؛، ماکســول۱۶۰گــرم، اهــم، وات، ژول، نیــوتن، تــوان 

 ؛پیمانـــه ؛۱۸۳مقیــاس ، ۱۸۳ســی، متـــر مکعــب، فضـــا لیتــر، سی

قیراط، مثقـال، چـارک، مـن، خـروار، مشـت، انگشـت،  ؛بشکه، گالن

متر، دســی متــر، متــر، متــر، ســانتینــانومتر، میکــرون، میلی ؛وجــب

واحــد  ؛۲۰۳کیلــومتر، نــات [دريــانوردی]، گــره دريــایی، واحــدطول 

ـن، تـوزين  ؛مساحت، متر مربع، هکتار
ُ
واحد وزن، گرم، کیلـوگرم، ت

 ؛سـاعتکیلووات، مگاوات، آمپر، شمع، ولـت، کیلوواتوات،  ؛۳۲۲

 ؛واحـد فشـار، اتمسـفر، بـار ؛گرمآر، آرشین، اتم ؛اندازۀ کاغذ، آ. چهار

عددثابت، ضريب، ثابت گازها، ثابـت  ؛واحد نیرو، اسب (اسب بخار)

اینچ، فوت، یـارد،  ؛الکتريک، ثابت پالنک، ثابت کیهانی گرانشدی

واحد بسـامد، هرتـز، مگـاهرتز، طـول  ؛مگ، مگابایت ؛اونس، پوند

گز ، وجب، ذرع، فرسـنگ، فرسـخ، قـدم،  ؛سال نوری، پارسک ؛موج

 ◄قلم  ؛۲۰۳آر، آرشین، واحد طول  ؛پا، فوت، یارد، مایل، میل ؛گره

 ۰۸۵، عدد ۸۸واحد شمارش 

، گريد، محور مختصـات، محـور اکـس، محـور مختصات دکارتی

 فرانسیل، نیوتنی)هندسۀ جبری (دی ؛ایگرگ، بردار، مؤلفه

میلـۀ متـر، نـوار  ؛، میزان، تـرازو، قپـان، باسـکولگیریابزار اندازه

 عقربک، عقربه ؛متر، پیمانه

ســـنج، سرعت ؛الحـــراره، دماســـنج، میزانگیریوســـیلۀ انـــدازه

ـــمار، مسافت ـــنج، عمقکیلومترش ـــنجس ـــه ؛س ـــوم،  ؛نگارزلزل مترون

ــــــاعت  ــــــنجالکل ؛۱۱۷س ــــــنج، الکتروم ؛س ــــــر، آمپرس ــــــر، آمپرمت ت

ســـــنج، مـــــاگنتومتر، متــــر، اهمنمـــــا)، اهمالکتروســــکوپ (برق

ـــنج، ولـــتمغناطیس ســـنج، فشارســـنج، باران ؛ســـنجمتر، ولتس

، ۱۱۷ســـاعت  ؛ســنج، بادســـنجمــانومتر، هواســـنج، بـــارومتر، ارتفاع

ــی  ــیلۀ برق ــن  ،۶۳۰وس ــل و تلف ــیلۀ ،۵۳۱موبای ــنوایی  وس ، ۴۱۵ش

  ۵۴۹ضبط  وسیلۀ



   
 

 

 برآوردکننده، توپوگرافر، مساح، ممیز بردارنقشه

 ، کارشناس تقویم، کارشناس رسمی دادگستریارزياب

 ؛کـوک ؛۱۸۳گیری، ِاِشل، مقیاس ، بارم، میزان، معیار اندازهمعیار

 ۸۱قاعده 

 ، متریمتريک [صفت]

 ؛مدّرج ؛بندی شده، مترشدهگیری شده، درجه، اندازهشدهاندازه

 سنجیده ؛۴۸۰تخمین  ◄، تخمینی ۲۰۰فرضی، تقريبی، نزدیک 

ــــل] ــــرفتن [فع ــــدازه گ ــــمردن، ان ــــنجیدن، ش ــــردن، س ــــر ک ، مت

  ۴۶۱آزمایش کردن  ؛کردن، قیاس کردنحساب

 ، متر کردن، کنتور خواندناندازه را خواندن

تخمـین زدن، بـرآورد کـردن  ،۸۰۹، قیمت گذاشتن ارزيابی کردن

 ، حدس زدن۴۸۰

ــهم به ، تقســیم کــردن، بهــره دادن، ســهیم انــدازه دادنس

 ۷۷۵ سهم داشتن، سهیم شدن ؛۷۸۳، تسهیم کردن کردن

⍃  ۵۴۷، داللت ۴۸۰، تشخیص ۲۰۳، درازی ۸۶، شمارش ۲۶کمیت  

 



 

 

 

 

 مبانی استدالل باب سه:

 

 مدرک 466

فتـه، رویـه، مـورد،  ؛، سند، مدارک، حقـایق، اطالعـاتمدرک [اسم]
ُ
ا

ــین ــم پیش ــالع  ؛ُحک ــارير، اط ــفاهی، اق ــارات ش ــانی، اظه ــل، مب دالی

، تأییـــد، ۴۷۸دلیــل، حجـــت، آیــت، آیـــه، اثبــات  ؛▼دتشــها ،۵۲۴

 ؛۴۶۷نامــــه، دفاعیــــه، مــــدرک متقابــــل تکذیب ؛۴۷۳اطمینــــان 

 ؛۵۴۷سرنخ، اثر، نشانه، عالمـت، داللـت  ؛۵۴۸اثرانگشت، پیشینه 

آیـات، اسـناد، اسـناد رسـمی،  ؛مرجـع، نـص، مـاده، نظـر متخصـص

لی مـدرک تحصـی ؛حسـابمفاصـا، مفاصا ؛ها، احکامتعالیق، نامه

ــیلی  ◄ ــتدالل  ؛۵۳۴دورۀ تحص ــت)، اس ــل، حج ــل (دالی ــۀ دلی اقام

نامــه، ســند مبایعه ؛معــافی ؛۹۵۹، اســتناد، مراحــل قضــایی ۴۷۵

  ۷۷۳مالکیت 

نامه، افشــا نامه، اقرارنامــه، عريضــه، شــکایت، شــهادتشــهادت

ها، اظهــارات شــفاهی، قــول، گفتــه، اعــالم، اقــوال، شــنیده ؛۵۲۶

 ؛دادخواست ؛۶۱۴بهانه  ؛مدافعه ؛الاقارير، حرف، سخن، ماجرا، ق

پرونـده،  ؛۵۳۲سـوگندنامه، سـوگند  ؛۵۳۲اتهام، شکایت، اظهار 

 مشهودبه  ؛شهادت گرفتن، استشهاد ؛۵۴۸دوسیه، پیشینه 

 ؛۴۸۸، تأییدیــه، توصــیه، ُمهــر، امضــا، نظــر موافــق نامــهمعرفی

 ؛۷۵۶بلیــت (بلــیط)، پاســپورت، ویــزا، برگــۀ عبــور، مجــوز (اجــازه) 

  ۵۴۷شناسنامه، گذرنامه، تعیین هویت  ؛امهتأییدن

تأییدکننـــده،  ؛۵۲۴، خبــرچین ۴۴۱، گــواه، نـــاظر، بیننــده شــاهد

 ۶۰۶ طرفبی ؛۹۵۹طرِف دعوی  ؛۷۶۵امضاکننده 

دهنده، مستند، مبنا، وارد، ، مصدق، گواهیتأییدکننده [صفت]

از حــاکی ،۵۱۴دار قبول، معنــیپســند، مثبتــه، قابــلجا، محکمهبــه

 قابـلظ ؛۵۴۷
ً
 موجـه، ، راسـت۴۴۵قبول، ظـاهری اهرا

ً
نما، ظـاهرا

 ؛غیرمستقیم، ثانویه ؛، معقول، موجه۴۷۱دادنی نما، احتمالحق

کننــده، تعیین ،۵۱۲، مفـروض ۴۷۱محتمــل  ؛اولمسـتقیم، دسـت

، ۴۷۵واقعـــی، منطقـــی  ؛۴۷۳، قـــاطع، قطعـــی ۴۷۸شـــده ثابت

ثبت /  ؛۹۷۳شرعی، فقهی، دینی  ؛۴۹۴، صحیح ۴۷۸کننده اثبات

  ؛۵۴۸شده ضبط

 شاهد، گواه، ناظر  ؛۸۵۲امیدوارکننده 

را ســـندومدرک قـــرار ، مـــدرک آوردن، چیـــزیدلیـــل آوردن [فعـــل]

ــال  ؛۵۵۱نشــان داشــتن، نمــودن  ؛دادن، اتخــاذ ســند کــردن احتم

اسـتدالل کـردن، اشـاره داشـتن  ،۵۴۷داللت کـردن بـر  ؛۴۷۱دادن 

۵۲۳  

، سـوگند خـوردن ، گواهی دادن، قسـم خـوردنشهادت دادن

برابر اصل کردن، تأیید کردن، امضـا کـردن، صـحه گذاشـتن،  ؛۵۳۲

  ۵۲۶اقرارکردن، ابراز کردن  ؛۴۸۸رضایت دادن 

، تأیید کردن، مدرک خوبی بودن، تقویـت پسند بودنمحکمه

، حمایت ۹۲۷تخفیف دادن [مجازات]  ؛۴۷۸، اثبات کردن ۱۶۲کردن 

  ۹۲۷کردن 

⍃  ۵۲۴ ، اطالع۴۷۸اثبات ، ۴۷۳، قطعیت ۴۷۱احتمال  

 

 مدرک متقابل 467

ــــل [اســــم] ــــدرک مــــدرک متقاب ــــاعی، دفاعیــــه، م ، مــــدرک دف

 ادعای متقابل ؛دهنده، مدارِک خواندهتخفیف

ــــدرک]متقابــــل  [صــــفت] کننده، مســــقط، ردکننــــده، ، ســــاقط[م

 کنندهکننده، تکذیبخنثی ؛کننده، نافینفی

نا، ساختگی، بدون مب ؛نشده، تأییدنشده، ثابتنخوردهسوگند

 اساسبی

، رد کردن، معارض شدن، تضعیف دلیل متقابل آوردن [فعل]

 کردن [موضع طرف مقابل]

⍃  ۴۷۹، ابطال ۴۶۰، پاسخ ۱۴مغایرت  

 

 مالحظات 468

ــم] ــات [اس ــده، امــاواگر، مالحظ ــرایط محدودکنن ــد، شــرط، ش ، قی

فرضـیات،  ؛۶۲۷الزامـات، نیـاز  ؛۸۰مشخصات، خصوصیات، ویژگـی 

 ۷۶۶مفاد  ؛۴۶۹امکان  ؛صالحات، اصالحیه، متمما ؛۵۱۲حدس 

کننـده، اصـالح ، محدودسازنده، تعدیل[اصـالحی]مشروط  [صفت]

 ملحوظ ؛متمم، اصالحی ؛کننده

درنظــر  ؛، محــدود کــردن، تخفیــف دادنکردنمشــروط [فعــل]

 حساب آوردن، اما داشتن گرفتن، به

 ، ولی، اما ولیکن [قید]

⍃  ۷۶۶مفاد 



   
 

 

 

 امکان 469

ــم] ــان [اس ــال امک ــتعداد  ؛۴۷۱، احتم ــت، اس ــوان ۱۸۰قابلی  ؛۱۶۰، ت

حل، گزينه، شق، چاره، راه ؛۱۵۹شانس  ؛۶۳۵کفایت  ،۶۶۹آمادگی 

 ۶۵۸درمان  ،۶۰۵گزير، رأی  ،۵۹۵اختیار  ،۶۰۵خیار، انتخاب 

قابـل  ،۵۲۳، شدنی، مقدور، میسر، بالقوه، نهفتـه ممکن [صفت]

 ۴۷۱ الوقوع، محتملپذیر، ممکنانجام، امکان

اجـازه دادن  ؛، میسر بـودن، امکـان داشـتنممکن بودن [فعـل]

 ۷۰۱برآمدن، آسان بودن  ازدست ؛۴۷۱احتمال داشتن  ؛۷۵۶

  ۷۰۱ ، توان دادن، اجازه دادن، آسان کردنمیسر کردن

 شاید [قید]
ً
، احتماال

ً
 ۴۷۱، پنداری، گوییا، البد، یحتمل، فرضا

ً
، ظاهرا

۴۴۵ 

⍃  ۴۷۱احتمال 

 

 # ۴۷۰. امتناع  عدم امکان 470

کـار ناشـدنی، چیـز  ؛، امتناع، غیـرممکن بـودنعدم امکان [اسـم]

امپـاس،  ؛ناپـذیریناپذیری، چارهتغییرناپذیری، برگشت ؛غیرممکن

 ۷۰۲بست، منع بن

، محـــــال، ناشـــــدنی، نشـــــدنی، ممتنـــــع، غیـــــرممکن [صـــــفت]

 غیرمترقبه ؛نشدنیفسخ ؛ناپذیر، نامیسرامکان

ــی ــدنی، حلغیرعمل ــدنی، نش ــیم  ؛نش ــزرگ ۳۲عظ ــوار ۳۲، ب ، دش

 گدار العبور، بیعبور، صعبغیرقابل ؛نشوحل ؛۷۰۰

 ، منطقی نبودنغیرممکن بودن [فعل]

اجـازه نـدادن،  ؛، محـروم کـردن، بیـرون کـردنغیرممکن کـردن

 ۷۵۷آچمز کردن، قدغن کردن 

، بیهوده زحمت کشیدن، وقت تلف کردن کار غیرممکن کردن

 آب درهاون کوبیدن ،۶۴۱

⍃  سفســطه و ۴۷۲، عــدم احتمــال ۸۴، عــدم تطبیــق ۳۲بزرگــی ،

  ۴۸۶، ناباوری ۴۷۷تناقض 

 

 احتمال 471

رویداد محتمل، دورنمـا،  ؛۴۶۹، امکان ۱۵۹، شانس احتمال [اسـم]

 چشم انداز

الوقوع، ، احتمـــالی، مترقبـــه، شـــدنی، محتمـــلمحتمـــل [صـــفت]

  ۱۸۰مستعد  ؛انتظارطبیعی، قابل

ــــال ــــاورکردنی دادنیاحتم ــــل۴۸۵، ب ــــذیرفتنی، قاب قبول، ، پ

 موجـه، راسـت ؛۴۷۵مسموع، معقول، موجه، منطقی 
ً
نما، ظـاهرا

 ۴۷۷منطقی آمیز، غیرنما، سفسطهحق

، شانس داشتن، امکان داشـتن، ممکـن احتمال داشتن [فعل]

احتمــال رفــتن، انتظــار رفــتن، شــرایط مســتعد بــودن،  ؛۴۶۹بــودن 

  ۱۷۹دربرداشتن، گرایش داشتن 

، احتمـال را افـزایش دادن، میـدان دادن، کـردن فرصت ایجـاد

ــردن  ــر ک ــت دادن، میس ــازه دادن ۴۶۹فرص ــتن۷۵۶، اج  ؛، دربرداش

  ۵۲۳منتظر فرصت بودن، مترصد بودن، درکمین بودن 

، فرض کردن، انتظار داشتن، اعتقاد داشتن، باور احتمال دادن

  ۴۸۵داشتن 

ــد]   [قی
ً
ــاال ــاید احتم ــا، ش ــه۴۶۹، گوی ــل، ب ــا، طوراحت، یحتم مالی، بس

، به
ً
  ؛احتمال قوی، بلکه، البد، احتمال دارداحتمال، بهاحیانا

ً
ظـاهرا

۴۴۵ 

⍃  ۵۰۷، انتظار ۴۶۹، امکان ۴۶۶مدرك  

 

 عدم احتمال 472

، عدم ۴۷۴، عدم قطعیت ۴۷۴، شک، تردید عدم احتمال [اسم]

 ◄دروغ  ؛۱۴۰نـدرت  ◄اتفـاق نـادر  ؛۵۰۸، عدم انتظار ۴۷۰امکان 

 ۵۴۱دروغگویی 

، غیرمنتظـره ۴۷۴، نامحتمل، دور، مشکوک، نامعین بعید صفت][

 ۱۴۰نادر  ؛نامسموع، ناپذیرفتنی ؛۵۰۸

، احتمـال نداشـتن، محتمـل نبـودن، شـانس بعید بـودن [فعـل]

  ۵۰۸، متعجب کردن ۴۸۶شک ایجاد کردن  ؛نداشتن

⍃  ۵۰۸ ، عدم انتظار۴۷۴، عدم قطعیت ۴۷۰عدم امکان  

 

 قطعیت 473

ـــــت [اســـــم] ـــــتگی، ، حتقطعی ـــــق، تحقـــــق، بایس میـــــت، تحقی

اعتبـار، ثقـه،  ؛ناپذیری، وجوب، جزمیـت، جـزمگريزناپذیری، برگشت

 ۶۰۲سرسختی  ◄قاطعیت  ؛۵۹۶جبر  ؛۴۹۰یقین، دانش  ؛ثقت

، ایقان، خاطرجمعی، دلگرمـی، اعتمـاد، یقـین، اعتقـاد، اطمینان

ـــاور  ـــداوری  ؛۴۸۵، نظـــر ۴۸۵ب وثـــوق،  ؛۶۰۲خـــودرأیی  ؛۴۸۱پیش

ــا،  ــل، اتک ــالتوک ــاد ؛اتک ــه ؛رأی اعتم ــان ب ــاوری، اطمین خود، خودب

 ۴۸۱دگماتیسم، تعصب  ؛نفسنفس، اتکا بهاعتماد به

 ، دگم، دگماتیک، دکترينر، جزمیالهوتی

، حتمـــی، قـــاطع، محـــرز، مســـجل، نافـــذ، یقـــین، قطعـــی [صــفت]

روشـن،  ؛▼واقع، بالشـکوچرا، بهچونمطمئن، محض، ِصرف، بی

 ؛۶۳۸مهــم  ،۵۹۶وری، جبــری بایســته، ضــر ؛۵۶۷واضــح، صــريح 

ق، محققناپذیر، اطمیناناجتناب
َ

 الوقوع بخش، محق

م، بـــدونبالشـــک
ّ
شـــبهه، تردیـــد، بیشـــک، بیبحث، بی، مســـل

بالقیـد، بالشـرط، بـدون قیدوشـرط،  ؛عینـه، حـق، راسـتعین، بهبه

 (االولــال، االو�)، بــدون بروبرگــرد، بیهللا
ّ

وچرا، چــونوبــا�، االوبــال

  ؛قطع، بایدطور به
ً
 ▼حتما

 ،۶۰۲، معتقــد، قــاطع، جــدی، پابرجــای، برجــای، خــودرأی مطمــئن

متکـی،  ؛۵۹۹اصولی، بران، ُبـّرا، مصـمم  ؛ایمانعزم، درستدرست

 ▲حتمی، قطعی ؛۵۳۲گرم، متیقن، خاطرجمع اتکاکننده، پشت



 

 

 روشن بودن، قطعی بـودن، حتمـی مطمئن بودن [فعل]
ً
، کامال

اطمینـان  ؛۴۸۰مشـخص شـدن  ؛سـتنبودن، ردخـور نداشـتن، بای

ــی  ــی)، متک ــر) چیــزی (کس ــه (ب ــتن (کــردن) ب ــاد داش داشــتن، اعتم

 ،۶۶۰احســاس اطمینــان کــردن، ایمــن بــودن  ؛بــودن، تکیــه کــردن

 ۶۶۰پناه جستن 

گواهی  ؛، اطمینان یافتن، اطمینان حاصل کردنمطمئن شدن

ــتن  ــحه گذاش ــردن، ص ــل ک ــر اص ــخیص دادن  ؛۴۸۸دادن، براب تش

اعتقــاد داشــتن،  ؛۹۵۹کــردن، قبــول کــردن دعــوی ، قضــاوت ۴۸۰

  ۵۹۶، ایجاب کردن ۴۶۶دلیل آوردن  ؛۴۸۵باور داشتن 

 ۵۴۷، بستن، نهایی کردن، امضا کردن قطعی کردن

 گفتن، باضرس قاطع اعالم کردن، باقطعیـت فتوا دادن
ً
، قطعا

 اعالم کردن، فرمان صادر کردن 

  [قیـد]
ً
 حتما

ً
، ی ،۵۳۲، قطعا

ً
، مسلما

ً
، یقـین، بیمطمئنا

ً
گمـان، قینـا

ــد، بیبی ، بیتردی
ً
ــوال ــو، اص ــت، گفتگ ــد، بایس ــبهه، بای ــک، بالش ش

 چونبایستی، بی
ً
، حقیقتا

ً
البتـه، همانـا،  ؛▲بالشـک ؛وچرا، تحقیقا

 کهدرستیبه

⍃  رغبت ۵۹۶، جبر ۵۳۲، سوگند ۴۸۵، باور ۴۷۸، اثبات ۴۶۶مدرك ،

۵۹۷  
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ــم] ــت [اس ــدم قطعی ــع ــام ، ن ــام، ایه ــوری  ؛۵۱۸امعلومی، ابه تئ

ـــوم ـــی ؛کوانت ـــزی، فالن ـــامعین، چی ـــز ن ـــی،  ؛چی ـــامی، ناشناس گمن

 بالتکلیفی ؛۴۸۶ناباوری  ؛مظنه ؛۵۶۲نامی بی

 ؛۵۰۷تعلیـق، انتظـار  ؛۴۸۶، تزلـزل، دودلـی، تذبـذب، شـک تردید

گشـتگی، اشـتباه گمراهـی، گم ؛۶۰۶فقدان انتخاب  ؛۶۰۱عزمی بی

۴۹۵  

ـــان ـــدم اطمین ـــع ـــا ، ع ـــودن، خط ـــا ب ـــا، جایزالخط  ؛۴۹۵دم اتک

  ۴۸۶ناباوری  ؛۴۹۵نامیزانی  ؛اعتباریبی

، غیرقطعـــی، نـــامعلوم، مجهـــول، ناشـــناخته، نـــامعین [صـــفت]

  ۶۶۱ خطرناک ،۶۶۱ناامن  ؛۵۶۲گمنام، ناشناس 

، همــواره متغیــر ▼، غیرقابــل اعتمــاد، نــامطمئنغیرقابــل اتکــا

ـــات ، بی۱۵۲ ـــتباهی  ؛۱۵۲ثب ـــط ۴۹۵اش ـــکوک  ،۴۹۵، غل  ؛۴۸۶مش

ول  ؛۹۳۰، خیانتکـار، خـائن ۹۳۰نادرست  [در مورد انسان:] ؛دارشک

 نامحرم  ؛۶۰۱نامصمم  ،۶۰۴دمدمی  ،۶۰۴

، مردد، بددل، بـدگمان، بـدقلب، متـردد، متزلـزل، دودل، شکاک

بالتکلیـف، منتظـر  ؛۹۷۴کـافر، المـذهب  ؛دارمسـئله ؛۶۰۱نامصمم 

۵۰۷ 

ــامطمئن ــمی، ُمهرن ــده، غیررس ــده، امتحان، تأییدنش ــده، نش نش

 فاقد ُمهر استاندارد ؛دارشک ؛نشدهنشده، آزمایشتجربه

، ۱۵۷، نــامعلوم بــودن، بســتگی داشــتن معــین نبــودن [فعــل]

منتظـر بـودن  ؛۴۸۶شک ایجـاد کـردن  ؛۵۱۸دوپهلو صحبت کردن 

۵۰۷ 

فريـب  ،۵۴۲، مردد کردن، گول زدن، دسـت انـداختن گیج کردن

سرگشـته  ؛۴۸۶ک ایجـاد کـردن ، شـ۴۹۵گمراه کـردن  ،۵۴۲دادن 

 کردن، حیران کردن 

  ۶۰۱عزم بودن ، بی۴۸۶شک کردن  ◄تردید داشتن 

 شخصی، کسی، یارو، یکی  ؛هرکدام [قید]

 ، ببینم که، باید دیدکه تاچه پیش آید

⍃  ۴۸۶، نابـاوری ۴۷۲، عـدم احتمـال ۴۵۲، موضـوع ۱۵۹شانس ،

  ۹۱۱، حسادت ۷۰۰، دشواری ۵۱۷درك غیرقابل



   
 

 

 

 فرآیند استدالل ب چهار:با
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ــم] ــتدالل [اس ــت، برهــان، اس ــات، حج ــت آوردن، اثب ــل، حج ، تعق

ادراک، شم  ؛اقامۀ دلیل (حجت) ؛استنتاج، قیاس، منطق، تعمیم

ــــیدن،  ؛۴۷۸تأییــــد، اثبــــات  ؛۴۷۶ ــــل، تأمــــل، تفکــــر، اندیش تعق

ــز  ــوۀ تمی ــه، ق ــتغراق، مداق ــه ۴۶۳اس ــف ؛۴۴۹، اندیش ل
ُ

ــان خ  ؛بره

محاجـــه،  ؛۴۶۱اســـتقرا، تجربـــه، آزمـــایش  ؛۸۶محاســـبه، شـــمارش 

تــداعی  ؛گرایی، خردگرایــیعقــل ؛احتجــاج، ایجــاب، انتــاج، مشــاء

 ۵۱۳اندیشه، تداعی مفاهیم، تداعی آزاد، تخیل 

م
ّ
)، اصـــل ۴۹۶، اصـــل موضـــوع (اصـــل موضـــوعه اصـــل مســـل

اقلیــدس، اصــل متعــارفی، فــرض، مقدمــه، مبتــدا، مبــدا، صــغرا و 

ــد ــرا، قاع ــدیهیکب ــیۀ ب ــی، قض ــدخل ؛ۀ کل ــات، م ــارادوکس،  ؛اولی پ

 نما متناقض

نــالیز، پرســش منــاظره جروبحــث، مجادلــه،  ؛۴۵۹، بحــث، جــدل، آ

ــه  ــار، مناقش ــدال، کلنج ــاجره، ج ــطکاک، مش ــک ؛۷۰۹اص  ؛دیالکتی

تز، قضیه، مسئله، ِلـم، فرضـیه، تئـوری، نظريـه،  ؛دیالوگ، گفتمان

علیه، محمـول، ومبه، محکموضوع در قضیه: محکوم ؛۵۱۲تصور 

 مقال، محاجه، عدمیه  ؛علیهبه، محمولمحمول

ــه ــالوگ، مباحث ــذاکره، دی ــث، م ــاحبه، بح ــحبت، مص ــو، ص ، گفتگ

 سمپوزيوم، کنفرانس  ؛گفتمان

ــات، ، ادلــه، مبنــای بحــث، لهدالیــل
ّ

وعلیــه، دلیــل، فکــر، بینــه، بین

 براهین

شــناس، منطقــی، اســتداللی، دان، روش، منطــقکننــدهمناظره

 ۴۴۹، فیلسوف طلبه

ــفت] ــی [ص ــدلل، منطق ــی، م ــی، عقالن ــول، عقالی ــتدل، معق ، مس

ـــه ـــی، ب ـــهقیاس ـــق، وارد، ب ـــادل، عمی ـــلهنجار، متع قبول، جا، قاب

ــه، محکمه ــموع، موج ــدهمس ــند، تأییدکنن ــده ۴۶۶ پس ــات کنن ، اثب

 درست، حسابی   ؛استداللی ؛۴۷۸

 کنندهآمیز، بحث، مجادلهگرمشاجره

ــل] ــودن [فع ــول ب ــی  ، دارایمعق ــودن، منطق ــتدالل ب ــوۀ اس ق

  ۴۴۹بودن، تفکر کردن 

، حجـت آوردن، دلیـل آوردن، ۴۷۸، اثبات کـردن استدالل کردن

 ۴۴۹، اندیشیدن ▼بحث کردن

، مجادله کردن، سروکله زدن، کلنجار رفتن، جروبحث بحث کردن

 کردن، بگومگو کردن، اره دادن [و] تیشه گرفتن 

قــرار دادن،  ؛۵۱۲ ، مبتــدا گذاشـتن، فــرض کـردنمسـلم گـرفتن

 ۵۱۲گذاشتن، مطرح کردن 

  [قید]
ً
  ؛منطقا

ً
  ؛فرضا

ً
 نتیجتا

⍃ ۵۱۲تصور ،۴۹۶، اصل ۴۷۷، سفسطه ۴۴۹اندیشه  ،۴۴۷شعور، 

 ۵۸۴ ، محاوره۵۳۲سوگند ،۵۲۰تعبیر
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َ

 ش

ــّم  [اســم]
َ

واســطه، اســتنباط، ، غريــزه، تــداعی آزاد، درک، علــم بیش

ــت،  ــهود، بیــنش، دريافــت، برداش ، بصــیرت ۴۴۹تلقــی، ادراک ش

ــاهی۴۹۸ گ ــدان، آ ــام، کشف ؛، وج ــفه، اله ــس، مکاش ــهود، ح وش

واکــنش پــاولوفی، تکــان زانــو،  ؛۵۱۲گمــان، حــدس  ،۸۱۸احســاس 

فقــدان اندیشــه  ؛۴۴۸رفلکــس، واکــنش شــرطی، فقــدان شــعور 

  ۹۸۴، حس ششم ۴۵۰

ّمی، حّسی، حدسـی، غیراسـتداللی، غیرمنطقـی غريزی [صـفت]
َ

، ش

عرفــــانی، ادراکــــی،  ؛۴۷۷باز سفســــطه ؛۵تــــی ذا ؛مطلــــق ؛۴۷۷

 ۴۴۹فلسفی  ◄البداهه شهودی، فی

، ازروی غريــزه حــس کــردن، بافراســت دريــافتن، دريــافتن [فعــل]

 دريافتن، درک کردن، حدس زدن
ً
 مستقیما

⍃  ۴۸۱ ، عدم تشخیص۴۷۷، سفسطه ۴۴۸فقدان شعور  

 

 سفسطه . تناقض 477

بازی، مغلطـــه، غیرمنطـــق، مغالطـــه، مغلطـــه، سفســـطه [اســـم]

 ؛خطــای منطقــی، تنــاقض، تنــاقض درونــی ؛پــردازیلفــاظی، لفظ

ایهـام، دوپهلـو  ؛۴۷۶منطق زنانـه، شـم  ؛نماپارادوکس، متناقض

 ،۵۱۵وپـــرت، چرنـــد چرت ؛ســـازیســـازی، پنهانغامض ؛حـــرف زدن

مفـت، مزخـرف، مهمـل، هـذیان، الطـائالت، یاوه، چرت، بیـراه، حرف

  ۸۹۹فحاشی  ◄لغو، ژاژ، دشنام هجویات، ترهات، بافته، جفنگ، 
 موجه، حقمنطق سوفسطایی

ً
جانب بـه، مغلطه، بحث ظاهرا

 ▼بازسوفسطایی، سفسطه ؛بودن

ـــفت] ـــطه [ص ـــهبازسفس ـــاظ، مغلط ـــده، گو، لفظ، لف ـــرداز، بافن پ

 صداقتجانب، رياکار، بیبهسوفسطایی، حق

مزخـرف، یـاوه، الطائـل،  ،۵۱۵، چرنـد ۴۹۷، نـامعقول غیرمنطقی

ــــت،  ــــیدهمف ــــاریدل ؛پوس ــــراردادی، اعتب ــــاری، ق ــــواه، اختی  ؛بخ

دارای اســتدالل ضــعیف،  ؛نمــامانند، حقآمیز، سفســطهسفســطه

ــی، بی ــهغیرقــاطع، غیرقطع ــعیف، بی ؛نتیج ــتدل، ض ــه، غیرمس پای

ــت، بیبی ــاس، سس ــداس ــان، کاس ــاتوان، بی ؛بنی ــزل، ن ــال، متزل ح

 ۵۱۵ معنی، بی۴۷۹مهمل، باطل  ؛وارفته، نااستوار

 الجمع، مباین، متعارض، متغایر، مغایر ، مانعةقضمتنا

، بـافتن، سـرهم کـردن، یـاوه گفـتن (بـافتن)، چرند گفتن [فعل]

  ۵۱۵منظوری نداشتن، حرف مفت زدن، معنی نداشتن 



 

 

گیج کردن  ،۵۳۵، گمراه کردن، بدآموزی کردن سفسطه کردن

  ۵۴۲، دست انداختن ۴۷۴

⍃  ۴۷۶، غريزه ۴۷۵، استدالل ۴۷۰عدم امکان  
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اسـتناد، مـدرک  ؛، استدالل، نشـان دادن، تأییـد، احـرازاثبات [اسم]

دلیــل، گــواه، نشــانه،  ؛۴۹۴حقیقــت انکارناپــذیر، حقیقــت  ؛۴۶۶

رســیدگی، تحقیــق، آزمــایش  ؛۴۷۳ایقــان، قطعیــت  ؛۵۴۷داللــت 

ــتدالل  ؛۴۶۱ ــتنباط، اس ــتقرا، اس ــف  ؛۴۷۵اس ــیح، وص ــريح، توض تش

 ثبوت، ایجاب ؛تبار اثبا ؛۵۲۲تجلی  ،۵۹۰

دهنده، نمایانگر، مثبت، بیانگر، بازگوکننده، ، نشانمدلل [صفت]

ــده، اقناع۴۶۶تأییدکننــده  ــبی  ؛منتجــه ؛کننــده، متقاعدکنن  ؛۹نس

 ایجابی ؛مبادی

م، یقـین، ثابت شده
ّ
، ثابت، محرز، معلوم، واضـح، بـدیهی، مسـل

 ، قابـل اثبـات، مـدلل،۴۷۳مبرهن، مثبت، غیرقابل انکـار، قطعـی 

 یافته 

اثبات (ثبـوت) رسـاندن، نشـان (نمـایش) ، بـهاثبات کـردن [فعل]

ــردن  ،۵۲۲دادن  ــه ک ــل آوردن ۹۲۷توجی ــرفتن،  ؛۴۶۶، دلی ــه گ نتیج

 ۴۸۵اعتقاد داشتن، باور داشتن  ؛۴۷۵استدالل کردن 

ــق شــدن، محــرز اثبــات شــدن
ّ

م شــدن، محق
ّ
، ثابــت شــدن، مســل

 ۴۹۴، درست بودن ۴۷۵شدن، معقول بودن 

 بتهال [قید]
ً
، قطعا

ً
 ۵۳۲! بدون تردید، آری، بلی، حتما

⍃  ۴۷۳، قطعیت ۴۶۶مدرك  
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را ثابـت کـردن، تکـذیب، اثبـات ، بطالن، بطـالن چیـزیابطال [اسم]

لـف، اثبـات اشـتباه، رد نظـر، تخطئـه، 
ُ

خالف چیزی، سـلب، برهـان خ

عـدم قبـول، نفـی،  ؛۹۶۱محکومیـت  ،۶۰۷نقض، نسخ، ایجـاب، رّد 

ســازی، فســخ، باطل ؛۴۷۷سفســطه  ؛۷۶۲اعتــراض  ،۵۳۳نکــار ا

اکاذیـب،    ؛ایجاد تزلزل (تردیـد) ؛۷۵۲اقالت (اقاله)، فک، الغا، لغو 

 ۵۴۱ دروغگویی    ◄ها  دروغ

ملغـا، ملغـی، لغـو، ردشـده،  ،۶۰۷، منسـوخ، مـردود باطل [صفت]

یاوه، عبث، ضایع، مهمل، پـوچ، نـامعقول  ؛، ردکردنی۹۶۱محکوم 

ــی غیر، ۴۹۷ معنــی،  نــاحق، نادرســت، بی ؛۴، بیهــوده ۴۷۷منطق

 ؛۴۷۷متنــــاقض  ،۵۴۱ناراســــت، نــــاروا،  دروغ، کــــذب، دروغــــی 

 شده، منفینفی

ــل ــده، بی، باطلمبط ــا کنن ــواب، خط ســلبی،  ؛۴۹۵اســاس، ناص

 ۷۶۲آمیز اعتراض ؛منفی

، خط بطالن کشیدن، تکذیب را ثابت کردنبطالن چیزی [فعل]

ا ثابــت (اثبــات) کــردن، اثبــات خــالف کــردن، رکــردن، اشــتباه کســی

را رّد (باطـل) کـردن، رّد کـردن خالف چیزی را اثبات کردن، نظر کسی

نفــی کــردن، باطــل کــردن،  ؛۵۲۶افشــا کــردن  ؛مجــاب کــردن ؛۶۰۷

 ۷۲۷شکست دادن  ؛۹۶۱محکوم کردن  ،۵۳۳انکار کردن 

 ، پاسخ نداشتنردشدن

⍃  ۶۰۷، رّد ۴۸۹، نظــر مخــالف ۴۶۷، مــدرك متقابــل ۴۶۰پاســخ ،

  ۷۶۲اعتراض 

 

 نتیجۀ استدالل باب پنج:
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گیری، برداشت، قضـاوت، تمیـز، ، استنتاج، نتیجهتشخیص [اسم]

، عـدم تشـخیص ۴۶۴تشـخیص غلـط، عـدم تمیـز  ؛۴۶۳قوۀ تمیـز 

ـــتدالل  ؛۴۸۱ ـــاس، اس ـــواهی،  ؛۴۷۵قی ـــام، نظرخ ـــت، رأی ع رأی مل

داوری، قضاوت، دادرسی، مراحل  ؛۶۰۵أی پرسی، رفراندوم، رهمه

ـــایی  ـــه ۹۵۹قض ـــاه  ؛۹۵۹، محاکم ـــمیم، رأی دادگ ـــم ۹۵۹تص ، حک

عــدل ســلیمان،  ؛۹۱۳عــدل، حــق  ؛۹۵۵صــالحیت قضــایی  ؛۷۳۷

 تمییز، انتاج، امتیاز ؛استیناف ؛۹۶۳مجازات  ؛۴۹۸بصیرت 

ارزيـابی، ارزشــیابی،  ؛۴۸۵آورد، تقريـب، تعیــین، نظـر ، بـرتخمـین

قیـاس،  ؛۴۶۵گیری گذاری، سنجش، اندازهیم، ارزشمحاسبه، تقو

ـــدس  ـــان، ح ـــرض، گم ـــه  ؛۵۱۲ف ـــه، مقایس ـــت،  ؛۴۶۲مالحظ برداش

 ؛۹۲۴بندی، نظرشخصـی، بررسـی، نقـد، نقـد سـازنده، انتقـاد جمع

ــدیل معادل ــعیر، تب ــیر  ؛۱۴۷یــابی، تس ــر، تفس  ؛۵۲۰تفکیــک، تعبی

ارش گـز ؛۹۲۳گـزارش مثبـت، تحسـین  ؛۴۳۸ورانداز، بازدید، نظـاره 

نظر حقوقی، نظر مشورتی، نظر ثانی، مشورت  ؛۹۲۴منفی، تقبیح 

۶۹۱  

ـــده ـــع نظردهن ـــم، حاکممرج
َ

 ؛۹۵۷شـــرع، قاضـــی ، داور، َحک

ـــاب  ـــمی، ارزي ـــناس رس ـــناس، کارش ـــازرس،  ؛۴۶۵کارش ـــاه ، ب گ کارآ

ــازپرس  ــاور ۴۵۹ب ــد  ؛۶۹۱، مش ــاله۹۲۴منتق نــاظر،  ؛۵۹۱نویس ، رس

ــی، مفســر  ــاظر ِاستصــو ؛۵۲۰نــاظرين سیاس ــین ــاظر ِاطالع  ؛ابی، ن

نـاظر هزينـه  ؛۶۰۵دهنـده رأی ؛۹۵۷هیئت ژوری، هیئت منصـفه 

داور، کمـــک ؛۸۰۸(خـــرج)، نـــاظِر ِتصـــفیه، حســـابرس، حســـابدار 

هیئــت حــل اخــتالف، دیــوان  ؛۶۹۰مــدیر  ،۶۹۲شــورا  ؛نگهــداروقت

 ۹۵۶ دادگاه ◄عدالت اداری 

ــــــفت] شــــــده، شــــــده، استنتاجداده، تشخیصمشــــــخص [ص

 ؛۴۷۵، منطقـی ۴۷۳قطعـی  ،۶۰۵شده ده، انتخابشگیرینتیجه

عادالنـه  ؛۴۹۸خردمنـد  ◄خردمندانـه  ؛۶۰۶طرف ، بی۹۵۵قضایی 

 ۹۱۳، عادل ۹۱۳حق به ◄



   
 

 

ــی ــک تخمین ــی، نزدی ــی ۲۰۰، تقريب ــدازه ،۵۱۲، فرض ــده ان گیری ش

۴۶۵  

ــــل] ــــخیص دادن [فع ــــهتش ــــز دادن، ، نتیج ــــردن، تمی گیری ک

ــه ــرنتیج ــت ک ــردن، برداش ــاوت ک ــردن، گرفتن، قض ــتنباط ک دن، اس

 ؛۶۰۵انتخـاب کـردن  ؛۴۳۸، دانستن، یافتن، دیـدن ۴۷۶دريافتن 

 ◄قضاوت کردن در دادگاه، داوری کردن، رأی دادن، حکم کـردن 

 ۹۵۹قبول کردن دعوی 

 ؛بندی کردن، تخمین زدن، درجه۴۶۵، ارزيابی کردن برآوردکردن

 ۵۱۲حدس زدن، فرض کردن 

بـودن، انتخـاب شـدن، ، معّین شدن، مورد نظر مشخص شدن

 درآمدن ؛رأی آوردن

⍃  ۹۵۵، دادگسـتری ۵۲۰، تعبیـر ۴۶۵، سـنجش ۴۶۳قوۀ تمیـز ،

 ۹۵۷قاضی 

 

 عدم تشخیص . تعصب 481

، سوء قضاوت، تصـور غلـط، تـوهم، پنـدار عدم تشخیص [اسم]

تشخیص نادرست، عـدم تمیـز  ؛۴۹۵، نامیزانی ۴۹۵نادرست، خطا 

لوحی، گـول خـوردن، ساده ؛جایزالخطا بودن، استعداد خطا ؛۴۶۴

ـــط  ؛۴۹۹حماقـــت  ـــیر غل ـــدالتی بی ؛۵۲۱تفس ـــه  ؛۹۱۴ع  ؛۴۸۲مبالغ

 ۵۱۳توهم، تخیل  ؛۵۴۲گول، فريب  ؛۴۸۳دست کم گرفتن 

، تبعـــیض، ذهنیـــت، تصـــدیق بالتصـــور، ازپـــیش داوریپـــیش

 ؛۶۸۰عجله  ،۸۵۷پروایی تصمیم عجوالنه، بی ؛۶۰۸شدگی تعیین

ــه بی ــدان اندیش ــری، فق ــاغی ناخو ؛۴۵۰فک ــی دم ــل  ؛۵۰۳ش اص

  ۴۹۶، اصل موضوعه ۴۷۵مسلم 

ــب ــلتعص ــرض، تمای ــاف،  ؛، غ ــیض، اجح ــداری، تبع ــرجیح، طرف ت

حمایــت، حمیــت، غیــرت،  ؛۴۳۹کــوری  ؛عصــبیت ؛۹۱۴عــدالتی بی

ـــه ـــتی،  ؛۹۷۸گرایی فرق ـــژادی، نژادپرس ـــیض ن ـــی، تبع ـــب مل تعص

زار، ضـــدیت، نفـــرت  ؛۵۷آپارتایـــد، بیـــرون گذاشـــتن   ؛۸۸۸اذیـــت، آ

 ؛۹۷۶دینی راســـــــت ؛۷۰۸گرایی، حــــــزب یی، بنیـــــــادگرااصــــــول

ـــمناسیونال ـــم، فاشیس ـــم، نازيس ـــب،  ؛سوسیالیس ـــاد تعص ایج

  ۵۴۲عوامفريبی، فريب 

خـودرأیی  ؛۴۷۳قطعیـت  ؛نظری، دگماتیسم، تنـگفکریکوته

پســـندی مالنقطـــی (ماللغتـــی) بـــودن، ســـختگیری، مشکل ؛۶۰۲

 دپرستنژا ؛خرافات ؛۴۷۳الهوتی  ،۵۰۴متعصب، افراطی  ؛۸۶۲

، رغبـت ۱۷۹، سوگیری، عدم بیطرفی، تمایل، گـرایش گیریجبهه

را جانبــداری، طرفــداری، شـیفتگی، طــرف کســی ؛۸۵۹عالقـه  ،۵۹۷

 ؛۲۹عـدم تـوازن، نـابرابری  ؛عقیده خاصی متمایل بودنگرفتن، به

 ؛۴۳۸، زاویـۀ دیـد ۴۸۵، بـاور ۴۸۵نظر خـاص، نظـر دیدگاه، نقطـه

 ۶۰۴هوس  ،۵۰۳ن وسواس، آنرمال بودن، غريب بود

خبـــر، ، پـــرت، نـــاوارد، ناآگـــاه، بی۴۵۸، غافـــل دراشـــتباه [صـــفت]

خــرد ، بی۴۹۵جایزالخطــا، خطاکننــده، نــامیزان  ؛خرافــاتی، متــوهم

ـــه، گول ؛۴۹۹ ـــبفريفت ـــورده، فري ـــراهخورده، گمراهخ ـــده، گم  ؛ش

 جهت معطل، امیدوار بیول

ــه ــهفکرکوت ــه، کوت ــع، کهنهبین، کوت ــری، مرتج ــت، پرنظر، قش س

ــگرا، متحجــر، محافظــه ــگواپس بین، نظر، مالنقطــی، خــردهکار، تن

  ۷۳۵سختگیر 

ـــب ـــهمتعص ـــری، فرق ـــک، قش ـــک، فناتی ـــع، خش ، ۹۷۸ای ، مرتج

غیــــور،  ؛، بــــدقلب۷۳۵مســــتبد  ؛۴۷۳مطمــــئن  ؛۴۷۳الهــــوتی 

 ؛۴۹۱بیســـواد، نیاموختـــه  ؛۵۰۴افراطـــی  ،۸۱۸غیرتمنـــد، مشـــتاق 

 ۸۴غیرطبیعی  ؛بنیادگرا

، قضاوت اشتباه کردن، اشـتباه باه دادنتشخیص اشت [فعل]

، ۴۸۲، ُپربهـا دادن ۴۸۳کم گـرفتن ، دسـت۴۹۵کردن، خطا کردن 

 ۵۲۱ درست نفهمیدن، بد تعبیر کردن

م گـرفتن  ،۶۰۸، ازپـیش تعیـین کـردن داوری کردنپیش
ّ
مسـل

 ۸۵۷پروا بودن ، بی۴۷۵

ــردن ــب ک ــوامایجادتعص ــر ، ع ــتن، اث ــوذ داش ــردن، نف فريبی ک

 ۴۴۹أثیر گذاشتن ، ت۱۷۸داشتن 

، ۷۳۵، سـخت گـرفتن ۹۱۴، مورد ظلم قراردادن متعصب بودن

 ۴۳۹کور بودن 

⍃  سرسختی ۴۹۵، خطا ۴۸۵، باور ۴۷۶، غريزه ۵۷بیرون گذاشتن ،

  ۹۱۴، ناحق ۶۰۲
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غلـو،  ؛بینی، دسـت بـاال گـرفتن، بزرگنمـایی، خـوشمبالغـه [اسم]

ــــراق  ــــه، اغ ــــاده ؛۵۴۶گزاف ــــراط، زي ــــداف ــــدال روی، ع  ؛۹۴۳م اعت

 ؛۹۲۵چاپلوســـــــی  ؛۸۷۷زنـــــــی گویی، رجزخـــــــوانی، الفگزافـــــــه

 ؛۴۸۱تعصــب  ،۸۷۱خودســتایی، غــرور  ،۸۷۳بینی، تکبــر خــودبزرگ

ــایعه  ــوایی، ش ــقرق، رس ــا، قش ــال، غوغ ــومی  ،۵۲۹جنج ــط عم رواب

 ؛۴۸۱بـرآورد نـامعقول، عـدم تشـخیص  ؛۵۱۵اراجیف، چرنـد  ؛۵۲۸

ـــف ط
ُ
ـــر، ل ـــن نظ ـــر، ُحس ـــن تعبی ـــد  ؛ُحس ـــمان،  ؛۸۵۲امی گراندیس آ

 کلوزآپ، نمای نزدیک ؛بزرگنمایی کردن

کننـــده، مبالغه ؛آمیـــزآمیز، اغراق، مبالغـــهبینانـــهخوش [صـــفت]

 بین، مشتاق خوش ؛گویگزافه

ـــــده ـــــه، مبالغهزيادبرآوردش ـــــده، مبالغ ـــــزآمیز، اغراقش  ؛آمی

 ازحدازاندازه، بیشبیش

تن، اضــافی ، مبالغــه کــردن، دســت بــاال گــرفُپربهــا دادن [فعــل]

 ◄ازکـــاهی کـــوهی درســـت کـــردن، بـــزرگ کـــردن  ؛بـــرآورد کـــردن

لطــف داشــتن، ســتایش  ؛۶۳۸اهمیــت دادن  ؛۱۹۷منبســط کــردن 

گران فروختن، گران  ؛۵۴۶ازحد کردن، باد کردن، اغراق کردن بیش

  ۸۱۱حساب کردن 

⍃  ۵۴۶اغراق  
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خمـین کـم، تخمـین ، کـم برآوردکـردن، تکم گرفتندست [اسم]

روی، بدبینانه، تخمین محتاطانه، تقویم محتاطانه، احتیاط، میانـه

 ؛کــاهش ارزش، اسـتهالک، تقلیــل ؛کتمــان حقیقـت ؛۱۷۷مالیمـت 

حســـن تعبیـــر، خلـــوص نیـــت،  ؛۸۷۲ازحـــد، حقـــارت فروتنـــی بیش

 ؛۹۲۶، بـدگویی ۹۲۲شماری، تحقیر اعتنایی، کوچکبی ؛۴۴خلوص 

 ۸۵۳بدبینی، نومیدی 

ـــــدهکم ][صـــــفت ـــــمارنیاورنده، بهادهن ـــــمارنده، درش ، ناچیزش

 ۹۲۲کننده تحقیرآمیز، تحقیر ؛گیرنده، کاهندهکمدست

، ناچیزشـمرده شـده، درشـمار نیامـده، خفیـف، شدهارزيابیکم

 ۸۷۲سُبک، افتاده، حقیر 

، کم برآوردکردن، کـم بهـا دادن، نـاچیز دست کم گرفتن [فعل]

را گـرفتن، کمتـر جانب احتیاط شمردن، ناچیز گرفتن، سُبک گرفتن،

ـــت ـــدادکردن، حقیق ـــی قلم ـــر ازارزش واقع ـــردن، کمت ـــار نک را اظه

، ۹۲۶بدگویی کـردن  ؛کاهش دادن، مستهلک کردن ؛تخمین زدن

نادیـده گذشـتن، غفلـت کـردن  ؛۹۲۲بازی گرفتن، سبک داشتن به

تخفیـف  ؛۸۵۱استهزا کردن  ؛۹۲۲، تحقیر کردن، خوار شمردن ۴۵۸

  ۸۱۲دن دادن، ارزان کر

⍃  ۹۲۶بدگویی  
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بـرداری، ، اکتشـاف، کنـدوکاو، اسـتخراج، یافـت، پردهکشـف [اسم]

ـــایی ـــازی، رونم ـــژوهش،  ؛آشکارس ـــق، پ ـــاوش، تحقی ـــس، ک تجس

ــتجو  ــص، اکتشــاف، جس گــاهی،  ؛برداشــت ؛۴۵۹تفح ــزۀ کارآ غري

 ؛۴۳۸شناســایی، تجســس، بازدیــد  ؛۴۵۹بــازجویی  ،۶۱۹پیگیــری 

 ؛۵۲۲ابــراز، تظــاهر، تجلــی  ؛۵۲۶فشـا فـاش کــردن، روشــن کــردن، ا

 ؛۲۲۹کشــــف حجــــاب، برهنگــــی  ؛۷۴۷دســــتگیری، بازداشــــت 

 انکشاف  ؛غارنوردی

 ؛شـناسمخترع، باستان ؛کننده، کاشف، مکتشف، کشفیابنده

ــازپرس  ــاه، ب گ ــوس۴۵۹کارآ ــده، آزمایش ؛، جاس ــده جوین  ؛۴۶۱کنن

ــانگرد  ــگرمريخ ؛۲۶۸جه ــی، کاوش ــاهوارۀ جاسوس ــونار، رادار،  ؛م س

 >یابیاب، معدنمین< یاب،- ؛سنسور، حسگر، حس
ـــفت] ـــافی [ص ـــده، یابنـــده، اکتش ـــایی، جوین ، تجسســـی، شناس

 ۵۲۶آشکارکننده، افشاگر، افشاکننده  ؛درپی، جویا ؛۴۶۱آزمایشی 

 ۵۲۲آشکار  ◄شده ، کشفمکشوفه

ــل] ، یــافتن، پیــدا کــردن، دسترســی یــافتن، کشــف کــردن [فع

متوجه شـدن،  ؛۱۵۴ربه کردن رسیدن، برخوردن، برخورد کردن، تج

ــی ــدن، پ ــتگیرش ش ــردن دس ــاهر  ؛▼ب ــردن، درآوردن، ظ ــن ک روش

ــردن  ــا  ؛۵۲۲ک ــادن، افش ــربازار نه ــدن، برس ــرده دري ــردن، پ ــوا ک رس

ــردن  ــتن ؛۵۲۶ک ــی گش ــال کس ــمانها دنب ــوی آس ــیدن  ؛ت ، ۴۵۹پرس

 ، تله گذاشتن۴۵۹ُجستن 

متوجه  ؛۴۳۸، حس کردن، دیدن ۴۸۰، تشخیص دادن پی بردن

گاه شدن، اطـالع پیـدا (حاصـل) کـردن، بـاخبر شدن،  واقف شدن، آ

ــدن  ــع ش ــدن، مطل ــدن  ؛۵۲۴ش ــردن، فهمی ــافتن، درک ک  ،۵۱۶دري

گاهی یافتن، برداشت کردن، استنباط کـردن، نتیجـه گیری کـردن آ

 (ازچیزی) 

افشـا شـدن  ،۵۲۲، آشکار شدن ۴۴۵، ظاهر شدن کشف شدن

۵۲۶  

⍃  زمایش ۴۵۹پرسش   ۵۲۶، افشا ۴۶۱، آ
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اعتبــار،  ؛، ایمــان، اعتقــاد، یقــین، ایقــان، باورداشــتبــاور [اســم]

 ؛۹۲۹اتکا، اتکال، امانت، درسـتی  ؛، اعتماد۴۷۳تضمین، اطمینان 

، ۴۸۷زودباوری  ؛▼بینی، جهان۹۷۳باور مذهبی، اعتقاد مذهبی 

ــــّم   ؛۴۸۱تعصــــب   ؛۴۸۶شــــک  ◄دیربــــاوری 
َ

انتظــــار،    ؛۴۷۶ش

  ۸۵۲ امید

لوژی، مکتـب، مسـلک، مـرام، طريقـت، دیـن، ، ایـدئوبینیجهان

ــذهب  ــیش، م ــین، ک ــه،  ؛۹۷۳آی ــن، فق ــول دی ــد، اص ــول، عقای اص

دکتـرين، مکتـب،  ؛۴۹۶ارکان، مبانی و اصـول، قاعـدۀ کلـی، اصـل 

نظر، دیدگاه، طرزفکر، روحیـه، نظرگـاه، نقطـه ؛۴۴۹ایسم، فلسفه 

، دید، برخورد، شیوۀ نگـرش و ارزيـابی، ایسـتار، طريقـه، رسـمزاویۀ

  ۸۱، قاعده ۴۶۵روش، قبله، ارزشها، معیار 

ــادنظــر ــده، رأی، فکــر، اعتق ــر،  ؛، عقی ــی، احســاس، فک نظــر شخص

 ؛▲بینینظر، تلقی، برداشـت، درک، دیـدگاه، جهـانطرزفکر، نقطه

ــم  ــه، ش ــاس اولی ــاس ۴۷۶احس ــومی، رأی  ؛۸۱۸، احس ــار عم آرا، افک

 نفس اتکا به ؛۶۰۵

ــفت] ــد [ص ــئن معتق ــه، متکی۴۷۳، مطم ــان،  ؛ودخب ــدا، باایم باخ

بــاور زود ؛بنــد، اهــلمقیــد، پای ؛مشــرف ؛۹۷۶خداشــناس، مــؤمن 

 متیقن  ؛شدهقانع، مجاب، قانع ؛۴۸۷

، قابـل قبـول، معقـول، منطقـی ۴۷۱دادنی ، احتمالباورکردنی

 ۹۲۹ قابل اتکا، امین، معتمد ؛۴۶۹، ممکن ۴۷۵

ـــانی، عقیـــدتیاعتقـــادی ـــدتی، ایم ـــی-، عقی ـــذهبی ؛سیاس  ؛م

 دگماتیک

، بـاور داشـتن، بـرآن بـودن، اعـالم کـردن، اعتقاد داشـتن [فعل]

شـک  ؛۴۸۸اقرارکـردن، قبـول کـردن، پـذیرفتن  ؛۵۳۲اظهار کردن 

 ؛۹۷۹مـؤمن بـودن، متقـی بـودن  ؛۴۷۳نداشتن، مطمـئن بـودن 

کسی، اعتماد داشـتن (کـردن)، اطمینـان کـردن، اعتقاد داشتن به

  ۴۸۴کشف کردن  ؛۴۷۳مطمئن بودن 

ــر دادن ــاس ، نظ ــال دادن، احس ــدس زدن، احتم ــردن، ح ــر ک فک

 ای ابراز کردننظر حرفه ؛۸۱۸کردن 



   
 

 

، باوراندن، تشویق کردن، راضی کـردن، اثبـات کـردن قانع کردن

تــرویج کــردن، مرســوم کــردن  ؛۶۱۲انگیخــتن  ،۵۳۴، آمــوختن ۴۷۸

  ۵۳۴تربیت کردن  ؛۶۱۰

، بـاور کـردن، قسـم خـوردن، اعتقـاد پیـدا کـردن، پـی قانع شدن

، اسالم آوردن، مشـرف شـدن، معتقـد شـدن، مسـلمان ۴۸۴ن برد

 ۴۸۸مجاب شدن، پذیرفتن  ؛شدن، گرویدن، ایمان آوردن

، مقبـول بـودن، بـاورکردنی بــودن، مـورد قبـول واقـع شـدن

  ۷۵۸پذیرفته شدن، تأیید شدن 

⍃  ۹۷۶دینی ، راست۹۷۳، دین ۴۸۱، عدم تشخیص ۴۷۳قطعیت  
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ــم] ــاوری [اس ــالف  ،ناب ــر مخ ــول، نظ ــدم قب ــاد، ع ــدم اعتق  ؛۴۸۹ع

 ؛۵۳۳تکـــذیب، نفـــی، انکـــار  ؛تشـــکیک، ســـوء ظـــن، بـــدبینی

، المــذهبی ۹۷۷، بــدعت ۷۰۴دگراندیشــی، دیگراندیشــی، ضــدیت 

، عــــدم ۴۷۴عــــدم قطعیــــت  ؛۶۰۳ثبــــاتی بوالهوســــی، بی ؛۹۷۴

  ۴۷۴اطمینان 

ــد شــک ــن، مظــان، تردی ــان، ظ ــبهه، گم ــزل، ۴۷۴، ش ــی، تزل ، دودل

 ؛۷۰۴عصیان، سرکشی، ضدیت  ؛سستی ایمان، سوء ظناماواگر، 

 تذبذب  ؛مورد گمان، مظنه، جای ظن و گمان

، ۹۷۷گذار ، کافر، رافضی، بدعت۹۷۴دین، المذهب ، بیایمانبی

 شکاک

 ؛، شـــکاک، بـــدبین، بدانـــدیش، ظنـــین، کـــافرمشـــکوک [صــفت]

  ۴۷۴شکاک  ◄دودل، مردد  ؛۹۱۱حسود  ؛۶۰۳طلب فرصت

ـــــامقبـــــاورنکردنی ـــــرممکن ، ن ـــــی ۴۷۰بول، غی ، ۴۷۰، غیرعمل

اتکــا  غیرقابــل ؛مشــکوک، مظنــون ؛۸۶۴آور تصــورناپذیر، شــگفت

۴۷۴ 

، اسـتهزا ۴۸۹، اختالف داشتن، مخالفـت کـردن باورنکردن [فعل]

 ۸۵۱کردن 

ــک ــردن، تردیــد داشــتن کردنش ، مــرّدد بــودن، ۴۷۴، تردیــد ک

عـزم ، بی۴۶۸، مشـروط کـردن ۴۷۴احتیاط داشتن، معـین نبـودن 

بــه کســی (چیــزی)  ؛۵۹۸اکــراه داشــتن  ،۸۵۴ترســیدن  ،۶۰۱ودن بــ

 بدبین بودن 

ــک  ــردنش ــاد ک ــا ایج ــداختن، ام ــک دردل ان ــردن، ش ــوأل ک ، س

  ۹۲۶بدگویی کردن  ؛آوردن، آفتاب ازمغرب درآمدن

⍃  ۹۷۴ ، المذهبی۴۷۴، عدم قطعیت ۴۷۰عدم امکان  
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 ؛۴۸۵دگی، بـاور لوحی، سـاباوری، سـاده، خوشزودباوری [اسم]

ــویق ــه، تش ــان کورکوران ــودن ایم ــیفتگی ،۶۱۲پذیر ب ــوهم  ؛ش  ◄ت

  ۶۹۹تزویری، خامی بی ؛خرافات ؛۵۱۳تخیل 

دل، گــول، ســاده ،۵۴۴لوح ، خــوش بــاور، ســادهزودبــاور [صــفت]

خرافـاتی، متـوهم، دراشـتباه  ؛۴۹۹احمق، کـودن  ؛بینبچه، دهن

  ۶۹۹تزویر، خام بی ؛۴۸۱

، خــودرا گـول زدن، گـول خـوردن، اعتقــاد نزودبـاور بـود [فعـل]

دام افتـادن، درتلـه ، بـه۲۹۹، پذیرا شدن ۴۸۵داشتن، باور داشتن 

  ۶۹۹خام بودن  ؛افتادن

مرغ چوب زدن، اسفند دود کردن، تخم، دست بهبودنخرافاتی

 شکستن

⍃  ۵۴۴، آدم ساده ۴۹۹حماقت  
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ــم] ــق [اس ــتنظرمواف ــدیق، موافق ــد، تص ــویب،  ، تأیی ــانظر، تص ب

توشیح، موافقت، پذیرش، قبولی، قبول، انعطاف، انتقادپـذیری، 

ــرار  ــان، اق ــایت  ؛۲۹۹اذع ــد  ◄رض ــحه ؛۷۵۸تأیی ــا، ص ــازش  ؛امض س

اعـــالم موافقـــت: بلـــی، آری، ِا، آره، آمـــین، آفـــرين، احســـنت،  ؛۷۷۰

ــت ــات دس ــراز احساس ــول، اب ــان،  ؛۹۲۳خوش، هللا، قب ــق، پیم تواف

 االشتراک، موضوع مورد توافقمابه ؛ابتایجاب، استج ؛۷۶۴قول 

، اتحـــاد، ۸۸، اتفــاق آرا، وفــاق عـــام، اجمــاع، وحــدت نظراتفــاق

اتفاق بـه ؛۷۱۹آشتی، برقراری صلح  ؛همفکری، توافق، وحدت نظر

 
ً
 القولمتفق ؛آرا، اجماعا

، اشـــــخاص تأییدکننـــــده، امضـــــاکنندگان، تأییدکننـــــدهآدم

ــویب ــدگان، تص ــقکنندگان، آرای متأییدکنن ــرو  ؛واف ــابع، ۲۸۴پی ، ت

هــــوادار،   ؛۹۲۵چــــاپلوس  ؛۷۰۷، همــــراه، همکــــار ۸۳رو دنبالــــه

 ۷۰۳ کننده،  کمک۹۲۳ستاینده 

، مجــاب، قــانع، متقاعــد، همــراه، هــوادار، مؤیــد، موافــق [صــفت]

ـــق ـــان، یکیک ؛متف ـــان، همزب ـــخن، همزب ـــمس ـــده، ه رأی، عقی

 ؛۴۱۰داســـتان، همســـاز القـــول، همـــدل، همالرأی، متفقمتفـــق

  ۷۵۸ موافق (راضی) ◄خرسند 

، ۷۵۶، پذیرفتــه، مجــاز ۴۷۳، قطعــی ۷۵۸، تأییدشــده مصــوب

 الطرفین، مصدق، مصوبه، مثبت تنفیذشده، مؤید، مرضی

عقیـده شـدن، یکـی را پذیرفتن، هم، نظر دیگریپذیرفتن [فعـل]

شدن، تصویب کردن، قبول کردن، موافقت کردن، مجـاب شـدن، 

ــدن  ــانع ش ــا دادن، ق ــدن  ؛۴۸۵رض ــذیرا ش ــم ؛۲۹۹پ رأی شــدن، ه

درود گفـتن، دسـت زدن، ابـراز احساسـات کـردن،  ؛▼توافق کردن

 کردن پاسخ مثبت دادن، اجابت ؛۹۲۳پسندیدن 

، تـــن دردادن، ۴۸۵، راضـــی شـــدن، قـــانع شـــدن دادنرضـــایت

، تحمـل ۷۳۹، زير بار (چیزی) رفتن، اطاعت کـردن ۷۲۱تسلیم شدن 

مصـالحه کـردن، سـازش کـردن  ؛روا دانستن، جایز شناختن ؛کردن

۷۷۰  

ــتن ــّحه گذاش ــردن ص ــت ک ــردن، حمای ــتیبانی ک ــد ۹۲۷، پش ، تأیی

ــی کــردن،  هرنویس
َ

ــد نهــادن، ظ ــر تأیی ــدیق کــردن، ُمه ــردن، تص ک

تنفیـذ  ؛۵۴۷، امضـا کـردن ۷۰۳نویسی کردن، کمـک کـردن پشت

 کردن

عقیده شدن، باهم موافقت ، موافقت کردن، همتوافق کردن

ســازگار  ؛القــول شــدن، اتفــاق کــردنمتفقرای شــدن، کــردن، هــم

 ۲۴بودن 

ــه] ــبه جمل ــوافقم [ش ــدم ــا، آهــاه، باش ــان، آه اعــالم  ؛! هــوم، آه

 موافقت: بلی، آری، ِا، آره، آمین، آفرين، احسنت، هللا

⍃  ۷۶۵ ، قرارداد۷۵۸، تأیید ۷۱۰، هماهنگی ۲۴سازگاری  
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ــم] ــالف [اس ــازگاری نظرمخ ــت، ناس ــتال۲۵، مخالف ــتالف ، اخ ف، اخ

، ۷۶۲اعتـراض  ؛۹۷۸گرایی عقیده، اختالف نظر، دودسـتگی، فرقـه

ــطکاک،  ؛۵۳۳ایــراد، نفــی، انکــار  نفــاق، جــدایی، اخــتالف رأی، اص

ــدیت  ــنش، ض ــه  ؛۷۰۴ت ــتیزه، مناقش ــدال، س ــه، ج ــر ۷۰۹مباحث ، نظ

االختالف، مابـه ؛۵۹۸عـدم تمایـل، اکـراه  ؛مخالف، تکذیب، وتو، رّد 

 ۷۰۹ایۀ نفاق موضوع مورد اختالف، م

طلب، یــاغی گیــر، جــدایی، معتــرض، ناراضــی، خردهفــرد مخــالف

مخــالفین، جنــاح مخــالف، اپوزيســیون،  ؛۱۴۹، فــرد انقالبــی ۷۳۸

ــدین  ــاموش، ض ــت خ ــت، اکثري ــیان، اقلی ــب  ؛۷۰۴ناراض ــوو، رقی ه

 ۷۱۶شخص مبارز  ؛۷۰۹اهل جّروبحث  ؛۷۰۵

گـران گیـر، عیبجـو، ناراضـی، ن، خرده۷۶۲، معتـرض مخالف [صفت]

ـــه ؛۷۰۹جو ســـتیزه ؛۸۲۵ ـــداز ، جدایی۹۷۸ای فرق ـــد گله ؛۹۷۸ان من

طلب فرصـت ؛۴۸۶شکاک، مشکوک  ؛۵۳۳منِکر  ،۵۹۸بیزار  ،۸۲۹

 ؛۷۵۷کننــــــده تحريم ؛۷۶۰کننــــــده خوان، امتناعمخـــــالف ؛۶۰۳

 ، نافی۷۰۴متضاد  ؛ارتجاعی

، انکارشــده ۷۵۷، نــامقبول، مــورد اخــتالف، حــرام شــدهتکذیب

 ۴۸۶ نکردنیباور ؛۷۶۲آمیز عتراضمنفی، ا ؛۵۳۳

  ۵۳۳، منفی، نافی، ناقض، منِکر کنندهتکذیب

داشتن، نظر مخـالف ابـراز کـردن، ، اختالفمخالفت کردن [فعـل]

نظر مخالف داشتن، ابراز مخالفـت کـردن، مخـالف بـودن، اخـتالف 

عقیده داشتن، اختالف نظر داشتن، وتو کردن، رّد کـردن، اشـکال 

 انداختن، لـج کـردن، عنـاد ورزيـدن، ضـدیت کـردن داشتن، ابرو باال

 ؛۲۵جدا شدن، سوا شـدن، اعتـراض کـردن، ناسـازگار بـودن  ؛۷۰۴

ــردن  ــل ک ــردن، باط ــذیب ک ــردن  ؛۴۷۹تک ــروط ک ــدیت ۴۶۸مش ، ض

 ۵۹۸اکراه داشتن  ؛۷۱۱مبارزه طلبیدن ، به۷۰۴کردن 

یکن دانسـتن، لم، تکذیب کردن، رد کردن، کـأنقبول نداشتن

 تن، نیست انگاشتن، بر یخ نوشتن (نگاشتن) چیزی نادیده گرف

ـــه] ـــبه جمل ـــه [ش ـــرن ـــر، نخی ـــه ؛! خی ـــالعکس، ب ـــرعکس، ب  ؛عکسب

 خوش!دست

 ! خدای نکرده! خدا نکند!خدا نکرده

⍃  فرقــه ۷۶۰، امتنــاع ۷۰۹، مناقشــه ۵۳۳، انکــار ۲۵ناســازگاری ،

 ۴۷۹، ابطال ۴۷۵، استدالل ۹۷۸گرایی 
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گـــاهی، علـــم، حکمـــتدانـــش [اســـم] ، ۴۹۸، ِخـــَرد ▼، معرفـــت، آ

دانــایی، درک، شــناخت، احاطــه، اشــراف،  ؛۹۹۱، عرفــان ۴۹۸بصــیرت 

 ،۵۱۰نگری آینـده ؛۴۷۶، شـم ۴۴۷سررشته، وقوف، بینش، شعور 

آشــــنایی، ســــابقه،  ؛۹۸۳جــــادوگری  ؛۴۹۸فراســــت  ؛۹۷۵وحــــی 

 یقـین، ؛۶۹۴مهـارت  ؛۵۲۴گـزارش  ،۵۲۸نشر  ،۵۲۴معرفی، اطالع 



   
 

 

اندوختـــه،  ؛۴۹۲دانشـــمند  ،۵۰۰دانـــا  ◄فـــرد دانـــا  ؛۴۸۵بـــاور 

 ▼معلومات، علم

، دانــش عمیــق، اســتادی، دانشــمندی، تبحــر، احاطــه، حکمــت

ــه ــابی، مطالع ــش اکتس ــص، دان ــراف، تخص ــۀ بی ؛اش ــر، مطالع ثم

 عمق دانش  ؛۴۹۲دانشمند  ◄ادیب  ؛خوانی، خرخوانیزياده

تحصیالت، آموزش  ؛۵۵۷زبان  ،۵۸۹ادبیات  ،۵۱۳، هنر فرهنگ

روشـنفکری، فرهیختگـی،  ؛۶۵۴تمـدن  ؛سواد، خودآموزی ،۵۳۴

 ۸۸۴تربیت، ادب  ؛پروریفرزانگی، دانش

تئوری،  ؛، دانش، علوم طبیعی، علوم تجربی، علوم کاربردیعلم

ـــه، تصـــور  ـــانی نظـــری ؛۵۱۲فرضـــیه، نظري ـــه،  ؛مب ـــه، تجرب اندوخت

دانـــش،  ها، مایـــه،ها، دانســـتهمعلومـــات، اطالعـــات، دانســـتنی

 ها، مالحظاتها، دیدهاقوال، شنیده ؛یافته

ــی ــاد علم ــتان، وزارت علــوم، موسســۀ نه کــادمی، فرهنگس ، آ

 ۵۳۹تحقیقاتی، مدرسه 

گـاه، آشـنا، ۴۹۸، دانشمند، بخـرد، خردمنـد دانا [صفت] ، بـاادراک، آ

ـــه  ـــیم ؛۴۵۵متوج ـــه، فه ـــمی:]  ؛فرزان ـــورت اس ـــا  ◄[ص  ،۵۰۰دان

 ۶۹۴، خبره ۴۶۱مجرب  ،۵۲۴مّطلع  ؛۴۹۲دانشمند 

خوانده، ، باسواد، بامعلومات، تحصیلکرده، درسدیدهآموزش

ـــه ـــه، مای ـــده، پرمای ـــه، فهمی ـــنفکر، فرهیخت ـــگ، روش  ؛داربافرهن

ـــهتوجیه ـــاز، مدرســـه ؛شـــده، آموخت ـــرور، دانش ؛رفتهباصـــفت، ب پ

 حسابی  ؛پرورمعارف

، [موضوِع دانش]}، معلوم، بـدیهی، مسـلم، قطعـی ۱دانسته {

شــده، شــده، شناخته، شــنیده، آموختــه، دیده۴۷۳، بالشــک ۴۷۳

ــــهور  ــــاده، مش ــــنا، جاافت ــــروف  ،۸۶۶آش ــــده،  ،۵۲۸مع منتشرش

ــده چاپ ــوم  ؛۵۸۷ش ــام  ،۶۱۰مرس ــده به ؛۷۹ع ــل  ،۵۰۵یادمان قاب

  ۱۲۸عرفی، سنتی  ؛۵۱۶درک 

، باعلم}[قید]، ۲دانسته {
ً
بـه، ، بادانایی و درایت، عالمانه، عالمـا

گاهانه  ، عمیق، آ
ً
 ۴۴۷عمیقا

، شـناختن، سـراغ داشـتن، اطـالع داشـتن، مطلـع دانسـتن [فعل]

ــودن  ــودن ،۵۲۴ب ــف ب ــته داشــتن،  ؛واق ــتن، سررش گــاهی داش آ

گاهی یافتن، یافتن،  ؛احاِطه داشتن، بصیرت داشتن گاه شدن، آ آ

  ۵۲۴مطلع شدن 

م بـودن، معـروف بـودن، شناخته بـودن
ّ
، بـدیهی بـودن، مسـل

دیـده  ؛آشـنا بـودن ، معرف حضور بـودن،⊘معروف حضور بودن

 درمعرض دیدعموم بودن ؛شدن، شنیده شدن

⍃  یادگیری ۵۲۴، اطالع ۵۰۵، حافظه ۴۹۸، هوش ۴۹۲دانشمند ،

  ۶۹۸، زيرکی ۶۹۴، مهارت ۵۵۷، زبان ۵۳۶

 

 جهل . نادانی 491

خبـــری، ، نـــادانی، ناآگـــاهی، ناآشـــنایی، غفلـــت، بیجهـــل [اســـم]

دم مهـارت عـ ؛۴۳۹، کـوری ۴۹۹حماقـت  ؛۳۷۵حسی فیزيکـی بی

ـــامی  ،۶۹۵ ـــتی بت ؛۶۹۹خ ـــل  ؛۹۸۲پرس ـــرد جاه ـــادان  ◄ف  ،۵۰۱ن

 ۴۹۳جاهل 

معمــا  ،۵۳۰، راز ۱۲۵، مجهــوالت، زمــان باســتان چیزناشــناخته

 پرنده، یوفوبشقاب ؛۵۶۲نامی بی ،۵۳۰

، دانش خـام، آشـنایی، آشـنایی سـطحی، کنایـه دانش سطحی

 ؛۸۵۰ر گرایی، تظـاهمدرک ؛۴۹۵، اشتباه ۴۹۵خطا  ؛خرافات ؛۵۲۴

 ۴۹۳مکتبی، جاهل بچه ؛۲۱۲کم عمقی 

، ۴۷۴اطالع، نـامطمئن خبـر، بـی، جاهـل، ناآگـاه، بینـادان [صفت]

ــــاطی ــــی  ؛ق ــــوم، بی ،۶۹۵ناش ــــاه معص ــــر ، بی۹۳۵گن  ؛۶۹۹تزوی

 ؛۴۹۹، ابلــــه ۴۹۹، کــــودن ۴۵۰فکــــر احمــــق، بی ؛۹۸۲پرســــت بت

ــز، بیبی ــوچمغ ــبک، پ ــل، س ــور، تهیعق ــز، بیمغز، محج ــعور مغ ش

 ۴۹۳ جاهل ،۵۰۱نادان  ◄فرد جاهل  ؛۳۷۵احساس ، بی۴۴۸

 ،۵۲۵اطالع ســــــواد، ناآشــــــنا، ناآگــــــاه، بــــــی، بینیاموختــــــه

انـــــدیش، دل، گمـــــراه، تاريکغافـــــل، تاريـــــک ؛نکردهتحصـــــیل

  ۴۸۱بداندیش، متعصب 

، ناگفته ۴۴۴، مجهول، نشنیده، ندیده، نامرئی، ناپیدا ناشناخته

ــّری  ،۵۲۳ ــی  ،۵۳۰ِس ــیده، مخف ــه  ،۵۲۵پوش ــنا،  ؛۵۲۳نهفت ناآش

 ؛۱۲۶نشــــــــده، نــــــــو کشف ؛۵۶۲مســــــــتعار  ،۵۶۲ناشــــــــناس 

تــــــی بینیپیش ، ۱۹۰غایـــــــب  ؛۶۳۹اهمیــــــت بی ؛۱۲۴نشــــــده، آ

گاه ؛۵۰۶شده فراموش اسـرارآمیز  ،۵۶۸غیرصريح، مـبهم  ؛ناخودآ

۵۲۳  

باز، [فرد] غیرمتخصص، زبان ؛، عوامانه، خرافاتی[دانش]سطحی 

نپختـه، نسـنجیده، هـوایی،  ؛۸۵۰دارای اداواصول  ،۸۵۰متظاهر 

 ۲۱۲کم عمق  ؛خام

ـــل] ـــتن [فع ـــفندانس ـــتن، ال ـــطحی داش ـــش س را ازبـــا(ب) ، دان

ــناختن، بی ــادهنش ــائل س ــودن، مس ــواد ب ــدادن، س ــخیص ن را تش

حدس زدن، فـرض  ؛سطحی بودن، خرافاتی بودن ؛۵۱۷نفهمیدن 

  ۴۶۴تمیز ندادن  ؛۶۹۵مهارت نداشتن، ماهر نبودن  ؛۵۱۲کردن 

 ۴۷۴معین نبودن  ؛۵۱۷قابل فهم نبودن 

⍃  ۶۹۵، عدم مهارت ۴۹۹، حماقت ۴۹۳جاهل  
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، عــاِلم، فاضــل، ادیــب، عالمــه، مجتهــد، فقیــه، دانشــمند [اســم]

ــه ــار  ؛فرزان ــور، آموزگ ــتاد، پروفس ــر ؛۵۳۷اس ــر، دبی ــجو،  ؛دکت دانش

ــاگرد  ــه، ش ــیلفارغ ؛۵۳۸طلب ــه ؛التحص ــصحرف ــا،  ؛ای، متخص ادب

 ◄[صورت صفتی:] بخـرد، فهـیم  ؛۱۲۵فسیل  ؛، علما، عقالاساتید

 ۴۹۰، آموخته ۴۹۰دانا 

انتلکتوئـل، آزادانـدیش،  ؛کرده، دانشگاهی، تحصیلروشنفکر

  ۷۳۶آزادفکر، لیبرال، بامدارا 

گـــــاه، ایـــــدئولوگ، نظريـــــه ،۵۲۴، مّطلـــــع نظرصـــــاحب پرداز، آ

 ؛۶۹۴افــراد بصــیر، اهــل ذوق، بــاذوق  ،۶۹۴خبــره  ،۵۱۲تئوريســین 



 

 

مستشـرق، باسـتان  ؛۸۴۶سلیقه دوستدار، کلکسیونر، آدم خوش

ــناس  ــیفته  ؛۱۲۵ش ــاه ؛۵۰۴آدم ش گ ــابع آ ــی، من ــان سیاس گاه  ؛آ

، مّطلــع ۴۹۰، دانــا ۴۵۵متوجــه  ◄[صــورت صــفتی  ؛شــناسمعنی

۵۲۴[ 

⍃  ۵۳۶، یادگیری ۵۰۰، دانا ۴۹۰دانش  
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ــم] ــل [اس ــامی، بیجاه ــادان ، ع ــواد، آدم ن ــدی، مداش ؛۵۰۱س ش

 ؛۴۸۱فکر ، کوتــه۴۸۱متعصــب  ◄نژادپرســت  ؛بزنبهــادر، یکــهبزن

 ؛۵۴۴آدم ساده  ،۵۳۸نوآموز  ؛عامه ؛۵۰۱ببو  ،۸۴۷ذوق آدم بی

خـــرد، بصـــیرت، پـــرت، بی[صـــورت صـــفتی:] ناآگـــاه، غافـــل، بی

  ۴۹۱، نیاموخته ۴۹۱نادان  ◄سواد، خرافاتی، دانش، خرفت، کمبی

⍃  ۵۰۱، نادان ۴۹۱جهل  
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، واقع، واقع امر، ▼، راستی، درستی، صدق، صحتحقیقت [اسم]

ــدۀ کلــی، اصــل ▼، اصــالت۱، وجــود ۱واقعیــت  ــجام  ؛۴۹۶، قاع انس

ــق  ــی، منط ــی شناخت ◄منطق ــتگویی  ؛۴۴۹شناس ــتی، راس درس

 ۱ماهیت، ذات  ؛حقیقت محض ؛۴۷۱نمایی، احتمال راست ؛۵۴۰

، ۴۴ خلــوص ؛، اعتبــار، ســندیت، وثــوق، قــوت قــانونیاصــالت

  ۲۱، نوآوری ۱۳یکسانی 

ـــحت ـــتص ـــت، دق ـــتی، واقعی ـــردن،  ؛، درس ـــحیح ک ـــحیح، ص تص

 گیری غلط

 ، صواب، مضبوط ▼، درست، صحیحراست [صفت]

ــلی ــی اص ــی، واقع ــادی  ؛۱، حقیق ــی، بنی ــم ۱۵۶اساس ــده، مه ، عم

 اصلیه  ؛اصل کاری ؛۵ذاتی  ،۶۳۸

کامـل (دارای  ،۶۴۶عیـب بی ؛۵۴، دقیق، کامـل (تکمیـل) صحیح

 تر ازمو حساس، باريک ؛۵۲نخورده سالم، دست ،۶۴۶) کمال

، صــحت داشــتن، راســت بــودن، واقعیــت درســت بــودن [فعــل]

داشتن، دقیق بـودن، معتبـر بـودن، اعتبـار داشـتن، مـورد وثـوق 

ثابــت کــردن،  ؛بــودن، اصــیل بــودن، اصــالت داشــتن، اصــل بــودن

ــل آوردن  ــردن ۴۶۶دلی ــات ک ــه ؛۴۷۸، اثب ــافتن، ب ــت ی حقیقت دس

 گنجیدن ؛تصحیح کردن ؛۴۸۴کردن کشف 

  [قید]
ً
، بهواقعا

ً
، خـداوکیلی، هللا، حقیقتا

ً
، حقا

ً
وکیلـی، راستی، جدا

واالنصاف، الحق، دراصل، درحقیقت، درواقع، یعنـی، راسـِت الحق

 حسینی

⍃  ۵۴۰، راستگویی ۲۱، نوآوری ۱هستی  
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 ؛، غلـط، نادرسـتی، سـقم، ناصـوابی، خـالف▼، اشـتباهخطـا [اسم]

 ؛۲، عــدم ۲نــاواقع بــودن، نــابودی  ؛۴۹۷باطــل، بطالــت، امرمحــال 

خطــای منطقــی، تنــاقض، تنــاقض  ؛۲۸۲دوری ازحقیقــت، انحــراف 

، ۹۷۷ایمـانی، بـدعت خطـای اعتقـادی، بی ؛۴۷۷درونی، سفسطه 

استعداد اشتباه کردن، جایزالخطا بودن، سوء  ؛۴۹۱خرافات، جهل 

یت، پیشـداوری، خطای ذهنی، ذهن ؛۴۸۱قضاوت، عدم تشخیص 

خطــای باصــره  ؛۵۰۶خطــای حافظــه، فراموشــی  ؛۵۲۱تفســیر غلــط 

اغوا، گمراه کردن، ازراه  ؛۵۴۱دروغ، کذب، سقم، دروغگویی  ؛۴۴۰

تقوایی گمراهی، بی ؛۹۵۱فاسد کردن  ،۵۳۵دربردن، بدآموزی به

  ۴۷۹بطالن، ابطال  ؛۹۳۶تخلف، بزه  ؛۹۸۰

، سـوء قضـاوت، حرکـت غلـط ؛، خبط، سـهو، لغـزش، غلـطاشتباه

مهــارت  عــدم ،۶۹۵بندی خرابکــاری، ســرهم ؛۴۸۱عــدم تشــخیص 

اشتباه لپی، نشانی غلط، آدم عوضی، اشـتباه فـاحش، سـه،  ؛۶۹۵

بـزه  ◄[، گنـاه ▲خطـا ؛۴۸۱پیشـداوری  ؛، گام اشتباه۷۲۸شکست 

 اغالط  ؛]۹۳۶

گـویی، عمومیـت کلی ؛، نادرستی، نادقیقی، عدم دقتنامیزانی

 ۴۵۸ دقتی، غفلتبی ؛۷۹

، نادرســـت، اشـــتباه، ناراســـت، خطـــا، باطـــل، نـــاروا، غلـــط [صـــفت]

دروغــین، غیرواقعــی،  ؛۵۶۵غلــط دســتوری  ؛مغلــوط ؛ناصــواب

  ۲غیرموجود 

ـــتباهی ـــی اش ـــی، قالب ـــت، عوض ـــه، نادرس ـــتباه گرفت  ،۵۴۲، اش

انــداز، غلط ؛ســهوی، عمــدی ؛دارای اشــتباه، مغلــوط ؛۲واقعــی غیر

ــده  ــه، گمراه ؛۵۴۲فريبن ــده فريفت ــتباه  ◄ش ــه ۴۸۱دراش ، نیاموخت

 ۵۴۲شیاد  ؛۴۹۱

ــامیزان ــحیحن ــت، ناص ــق، نادرس ــام  ؛، غیردقی ــی، ع ــامع، کل  ؛۷۹ج

نگ، نامتعادل، تنظیم نشده، ناکوک، نامرتـب،  ؛۶۹۵شده سمبل
َ
ل

 ناهماهنگ

، اشــتباه کــردن، دچــار اشــتباه شــدن، درســت خطــا کــردن [فعــل]

ــردن  ــد تعبیرک ــدن، ب ــه(بر) ،۵۲۱نفهمی ــر ب ــدن، ام ــد فهمی ــی  ب کس

دچــار خطــا و  ؛۵۱۷مشــتبه شــدن، اشــتباه فهمیــدن، نفهمیــدن 

ــدن، لغزيــدن  ــتباه شــدن، منحــرف ش ، ۹۸۰تقــوا بــودن بی ◄اش

ـــودن  ـــار ب ـــردن ۹۳۶گناهک ـــدعت ک ـــدن ۹۷۷، ب ـــرف ش  ؛۲۸۲، منح

 اشتباه درآمدن، اشتباه شدن 

آب دادن، گل بـــه، اشـــتباه لپـــی کـــردن، دســـتهگـــاف کـــردن

، شکسـت خـوردن ۷۲۸نـدادن نتیجه  ؛۶۹۵وپاچلفتی بودن دست

اشــتباهی گــرفتن،  ؛۵۲۱درسـت نفهمیــدن، بـد تعبیــر کـردن  ؛۷۲۸

 اشتباه گرفتن 

اشـتباه انـداختن، القـای شـبهه غلط انداختن، به، بهگمراه کردن

دروغ  ،۵۴۲فريــب دادن  ،۵۳۵(شــبهات) کــردن، بــدآموزی کــردن 

 ۹۲۵ چاپلوسی کردن ؛۵۴۱گفتن 



   
 

 

  [قید]
ً
، اشتباهاشتباها

ً
 خطا، ازروی لغزش ی، به،  سهوا

⍃  فريـب ۵۴۱، دروغگـویی ۵۲۱، سوء تعبیـر ۴۸۱عدم تشخیص ،

  ۶۹۵، ناشیگری ۵۶۵، غلط دستوری ۵۴۳حقیقت ، غیر۵۴۲
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المثل، ، قاعدۀ کلی، ُحکم، اصل بـدیهی، گفتـه، ضـرباصل [اسم]

ــل، ســنت، فتــوا
َ

 ؛گفتــۀ بزرگــان، کلمــات قصــار، کــالم مــوجز، َمث

مثالام
َ

 ؛۶۶۹آمـادگی  ◄اصول اولیـه، معلومـات مقـدماتی  ؛وِحک

  ۸۱، قاعده ۷۳۷، فرمول، احکام، ُحکم ۹۵۳قانون 

، اصل موضوع، اصول، مبادی، مقدمات، فرض، اصل موضوعه

اصـل اقلیـدس، اصـل متعـارفی،  ؛۴۷۵منـاظره  ◄فرضیه، قضـیه 

 ، فرمول ۹۵۳قانون  ؛۴۷۵اصل مسلم 

ـّب لبـاب،  ،۵۶۹ ، پرمعنا، موجزپرمغز [صفت]
ُ
مختصـر، قصـار، نغـز، ل

بــدیهی، کلیشــه، مرســوم  ؛۵۱۷معماگونــه  ؛انــدرزآمیز، خردمندانــه

 ۸۳۹، ظريف طبع ۴۹۸خردمند  ؛۶۹۳واجب  ؛۶۱۰

⍃  ۶۹۳، فريضه ۴۷۵استدالل  
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حـرف  ؛، بطالن، عبـث، پـوچی، بیهـودگی، بطالـتامر محال [اسم]

گویی، یـاوه ؛۴۷۷سفسـطه  نامربوط، حرف مزخرف، یـاوه، مهمـل،

ــــخرگی بیهوده ــــویی، مس ــــودن ؛۸۴۹گ ــــث ب ــــبتی، بی ؛عب مناس

ــایی، بیبی ــاط ج ــدان ارتب ــوردی، فق ــطه  ؛۱۰م ــط، سفس ــق غل منط

ــت ۴۷۷ ــودگی، بی ؛۴۹۹، حماق ــودن بیه ــده ب ــایی بی ،۶۴۱فای معن

اجتمـــاع نقیضـــین،  ؛۵۳۰معمـــا  ؛۴۹۵خطـــا  ؛۵۴۶اغـــراق  ؛۵۱۵

 نما پاراُدکس، متناقض

ــفت] ــا [ص ــی معقولن ، باطــل، مضــحک، ۴۷۷، محــال، غیرمنطق

جـا، ناحسـاب، بـدون معنـی، مـورد، بیجا، بیمزخرف، الطائل، نابـه

 ؛۴۷۷متنـاقض  ؛۴۷۹ناموجـه، باطـل  ؛پـوچ، عبـث ؛۵۱۵معنی بی

 ۴۷۰غیرممکن 

 ، محال بودن، عبث بودن، باطل بودناحمقانه بودن [فعل]

⍃  ۵۱۵معنایی بی، ۴۹۹، حماقت ۴۷۰، عدم امکان ۲۵ناسازگاری ،

  ۸۴۹، مسخرگی ۶۹۵ناشیگری 

 

 هوش . فراست 498

، قدرت تفکـر، هـوش، سـرعت انتقـال، تیزهوشـی، فراست [اسم]

گـــاهی، بیـــنش، بصـــیرت ، ▼زيرکــی، ذکـــاوت، کیاســـت، درایــت، آ

ـــَرد ـــتعداد، ذوق ▼ِخ ـــت، اس ـــمندی، فطان ـــی، هوش  ؛۶۹۴، فرزانگ

 و کیضريب هوشی، بهرۀ هوشی، آی ؛۴۴۷شعور  ؛۶۹۸زيرکی 

قـوۀ  ،۵۱۰نگری ، قضاوت، شناسایی، بینش، دیـد، آینـدهبصیرت

ــز  ــی ۴۶۳تمی ــرد ؛۶۹۸، زيرک ــت، خ ــاهی، اعلمی گ ــایی، آ ــر، ▼دان ، بص

ــب ؛۹۹۱عرفــان 
ُ
ــق  ؛ل ــدبر، تعم ــق، ت ــق و عمی ــه دقی ــه  ◄اندیش توج

  ۴۴۹ ، ادراک۴۵۹پرسش  ،۵۳۶درخود فرورفتن، مطالعه  ؛۴۵۵

اندیشـه، اندیشـه  ، حکمت، عقل، فهم، فهـم و کمـال، عمـقخَرد

 اعلمیت، تعمق، تالش ذهنی  ؛۴۹۰، دانش ۴۴۹

االنتقال، زيرک، هوشـیار، اژيـر، ، تیزهوش، سريعباهوش [صفت]

زرنـگ، تنـدذهن، نابغـه، دانـا، فهـیم، چیـزفهم، هوشـمند، بخـرد، 

دارای سـالمت عقـل، فهمیـده،  ؛۶۹۸مکار، زيرک  ؛باذکاوت، داهی

اره، نــادره، نــاقال، بینــا، پــآدم، شــیطان، آتش ؛۵۰۲رشــید، عاقــل 

 ذکی  ؛رس، مستعدعقل

اعلــم، عمیــق،  ؛، فرزانــه، حکــیم، دانشــمند، دانــا، عــاِلمخردمنــد

 رای، نکورای رای، فرخندهپاکیزه ؛عاقله

ــل] ــودن [فع ــاهوش ب ــل بــودن ب ــتن، عاق ــاوت داش  ،۵۰۲، ذک

خردمنــد بــودن، عقــل خــود را بــه کــاربردن، حاضــرجواب بــودن، 

، خــوب ۴۹۰درخشـیدن، دانســتن  ؛دادن تیزبـودن، ذکــاوت نشــان

محتـاط بـودن  ،۵۱۰نگر بـودن بصیرت داشـتن، آینـده ؛۶۴۴بودن 

 ؛۴۶۳فرق گذاشتن، تمیز دادن  ؛۴۳۸دیدن  ،۵۱۶فهمیدن  ؛۸۵۸

ــودن  ــول ب ــه۴۷۵معق ــردن ، برنام ــودن  ؛۶۲۳ريزی ک ــرک ب  ،۶۹۸زي

 ۹۳۹توبه کردن 

⍃  زيرکی ۶۹۴، مهارت ۵۱۰نگری ، آینده۴۹۰، دانش ۴۴۹اندیشه ،

۶۹۸  
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هوشـی، هوشی، بیمغزی، کم، کندذهنی، سبکحماقت [اسم]

ـــعور  ـــدان ش ـــوانگی ۴۴۸فق ـــاغی  ،۵۰۳، دی ـــی دم  ،۵۰۳ناخوش

شــجاعت  ؛تحمیــق، احمــق دانســتن ؛مانــدگیکیــو پــایین، عقبآی

  ۸۵۷ پرواییاحمقانه، بی

پريشـــانی،  ؛۸۴۹مســـخرگی  ؛، کـــودنی، عقـــب مانـــدگیبالهـــت

  ۴۵۶توجهی ، بی۴۵۶ پريشانی خیال

 ۵۰۱ ماندۀ ذهنی، خرفت، ِخنگ، کندذهن، عقبکودن

ــــفت] ــــه [ص
َ
بل

َ
ــــق، تهیا ــــز، کم، احم ــــا، مغ ــــر، نارس ــــوش، قاص ه

 ؛۸۴۹، مســخره ۴۹۷مضــحک، نــامعقول  ؛مغزخرخــورده، ببــو، ُبلــه

گنـاه ، معصـوم، بی۴۹۱نـادان  ،۶۹۹تزویر خام، بی ،۵۴۴لوح ساده

فداکار، دوسـتدار  ؛۱۳۱موسفید  ◄سفیه  ؛۱۳۲، بچه، بچگانه ۹۳۵

، محجور، محجورعلیه، مجنون ۹۴۹مست  ،۸۸۷واله، عاشق  ؛۸۸۷

ببـو  ،۵۰۱ِخنـگ  ◄[صورت اسمی:]  ؛رأیرأی، سستضعیف ؛۵۰۳

  ▲کودن ،۵۰۱

ــــردبی ــــادان خ ــــل، ن ــــی ۴۹۱، جاه ــــوش، بی۴۷۷، غیرمنطق  ؛ه

 ؛۸۵۷پـــــروا بی ،۶۸۰عجـــــول  ؛۴۸۱فکر کوتـــــه ؛۴۶۴ســـــلیقه بی

  ۵۰۱نادان  ◄[صورت اسمی:]  ؛۱۴۸دراشتباه 

 ، حماقت کردناحمق بودن [فعل]



 

 

⍃ ۴۹۱، جهل ۴۸۷باوری ، زود۴۵۰، فقدان اندیشه ۴جوهری بی ،

  ۵۰۳ ، دیوانگی۴۹۷امر محال 

 

 # ۵۰۰دانا  500

، فهمیــــده، فهـــــیم، خردمنــــد، بــــزرگ، باســـــواد، دانــــا [اســــم]

ــــــق تحصــــــیل ــــــه، محق ــــــر، فرهیخت ــــــان،  ؛۴۵۹کرده، دبی دانای

ـــوم، فرهیخت ـــران ق ـــان، پی ـــحاب رای، خبرگ ـــدان، اص ـــان، خردمن گ

حکـیم، خردمنـد، عـاِلم،  ؛بزرگان، اساتید، عقال، علما، مفاخر، اعـالم

خبــــره، مهنــــدس،  ،۶۹۱، مشــــاور ۴۹۲فاضــــل، رایــــزن، دانشــــمند 

مال، عالمه،  ؛۵۳۷دبیر، آموزگار  ،۶۹۶متخصص، شخص کارشناس 

ــالم ــی  ع ــروش ۹۷۳دین ــل، س راک
ُ
ــاتف، ا ــارف ؛۵۱۱، ه ــوف ع ، فیلس

ـــنفکر ۴۴۹ ـــادوگر  ؛۴۹۲، روش ـــحاب  ؛۹۸۳ج ـــد رای، اص  ؛رایخداون

ســفید، پیــر، کدخــدا، مرشــد، قطــب، پیــر خرابــات، پیــر مغــان، ريش

نابغـه، نـادره، مغـز، نخبـه، فـرد  ؛۱۳۳کـاهن، پیـر دیـر، شـخص پیـر 

 ،۵۰۲عاقـل  ◄[صورت صفتی:]  ؛آزاداندیش، آزادفکر ؛۶۳۸مهم 

  ۴۹۰، آموخته ۴۹۰دانا 

ــــدع ــــدهاپرم ــــر ، ناخوان ــــرور  ،۸۷۳مال، متکب ــــول،  ،۸۷۱مغ فض

ــول ــودهرآش، بوالفض ــاده ؛نخ ــاده، اف ــفتی:] پراف ــورت ص دار، [ص

 دماغ پرادعا، خودستا، گنده

⍃  ۵۳۷، آموزگار ۵۱۱، پیش بینی ۴۹۲، دانشمند ۱۳۳پیر  

 

 نادان 501

شـعور، دلقـک، خـر، سـواد، عـامی، بی، فرِد نادان، بینادان [اسـم]

بصـیرت، دانش، بیمعرفـت، بـیناآگـاه، غافـل، بی ؛منفهم، نافه

خبر، نـاوارد، ناآشـنا، بیخبـر، ازدنیـااطالع، بیبـی ؛۴۹۳َپرت، جاهـل 

ـــوز تازه ؛کارنـــدانم ـــدی، نـــاآزموده، نوپیشـــه، نوآم  ؛۵۳۸کـــار، مبت

 ۴۹۹خرد ، بی۴۹۳[صورت صفتی:] نادان 

پپـه،  لوح، بیـغ، ابلـه، احمـق، خـام، سـاده، دنـگ، گـول،، سادهببو

 پخمه

شـعور، االغ، خرفـت، هـالو، کله، سفیه، بی، کودن، بیآدم خنگ

عقـل، مانـده، کمکنـدذهن، عقب ؛عقل، گول، نفهم، تعطیـلبی

 ؛ازگــل، الــدنگ ؛افتــادهالعقــل، عقبهــوش، دیــرفهم، ناقصکم

ه
َ
بل

َ
  ۴۹۹ [صورت صفتی:] ا

⍃  ۵۰۴، دیوانه ۴۹۳، جاهل ۲۵ناسازگاری  

 

 عقل . سالمت عقل 502

، سالمت عقل، عقل سلیم، معقول بودن، هشـیاری، عقل [اسم]

ذکــاوت، هــوش،  ؛۸۵۸حــزم، احتیــاط  ؛هوشـیاری، شــفافیت فکــر

 ؛۴۴۹، فکــر، اندیشــه ۲۱۳عقــل، باالخانــه، مغــز، َســر  ؛۴۹۸فراســت 

مرجــع  ؛۴۷۵تعقــل، اســتدالل  ؛۴۹۰هوشــمندی، دانــایی، دانــش 

  ۴۸۰ نظردهنده

ــفت] ــل [ص ــولعاق ــالم، معق ــیار، س ــل، ، هوش ــالمت عق ، دارای س

حسـابی، بخـرد، هوشـمند، فهمیـده، آدم ؛رس، رشـیدعاقله، عقل

، دارای فعالیـت ۴۵۵بیـدار، هشـیار، زرنـگ، متوجـه  ؛۴۹۸باهوش 

 هنجار، متعادل به ؛۴۹۸رای، خردمند  خداوند ؛۶۷۸

، عقــل ســالم داشــتن، مــوقر بــودن، متــین عاقــل بــودن [فعــل]

 ۴۹۸بودن، باهوش بودن 

  ۱۳۴خود آمدن، سر عقل آمدن، بالغ شدن ه، بعاقل شدن

خود را بههوش آوردن، کسی، هشیار کردن، بهسر عقل آوردن

گـــاه کـــردن درمـــان کـــردن، روان  ؛درس دادن، آمـــوختن ؛آوردن، آ

 را درمان کردن، روانکاوی کردن کسی

⍃  ۵۱۶قابلیت درك  

 دیوانگی 503

خوشی ، نا▼باختگی، سفاهت، شوريدگی، عقلدیوانگی [اسم]

ــــاغی ــــون▼دم ــــق  ؛▼، جن ــــت  ؛۸۸۷عش ــــفاهت، حماق  ؛۴۹۹س

 ؛۶۵۸درمــــــانی، درمــــــان روان ؛۴۴۷روانکــــــاوی، روانشناســــــی 

 ؛۶۵۸پزشـک  ◄روانکـاو  ؛۵۰۴دیوانه  ◄فرد دیوانه  ؛بازیدیوانه

 ۶۵۸مواد مخدر  ◄زا مواد توهم

، بیماری روانی، آشـفتگی شخصـیتی، اخـتالل ناخوشی دماغی

ــتالل ــاری (اخ ــاب، ناهنج ــی، اعص ــاآرامی درون ــتری، ن ــی، هیس ) روان

فوبیــا، پارانویــا،  ؛خــبط دمــاغ ؛نژنــدیحیرانــی، ِنــوُرز، ِنــوروز، روان

 ؛یادگارخواهی، شیزوفرنی، اسکیزوفرنی، افسردگی، سرخوردگی

ــک،  ــبهه، ش ــد، ش ــولی، تردی ــا، مالنک ــی، مالیخولی ــواس، دودل وس

 واپســی، دلهــره، واهمــه،قــراری، دلتــابی، بیاضــطراب، بی ؛قلــق

سراســیمگی، هیجــان، هــذیان، التهــاب، پريشــانی، تفرقــه، عــدم 

دل، خــوف، بــیم، تــرس، دغدغــه، تشــویش، تــوهم، تمرکــز، تــپش

 ؛ازخودبیگـــانگی، الیناســـیون ؛صـــرع، خلســـه ؛انحطـــاط، انقـــالب

ــف، عــدم انطبــاق ــده، کمــپلکس، ســرکوب عواط دگــرآزاری،  ؛عق

 فروید ؛سادیسم، خودآزاری، مازوخیسم

 بینی، مانیا، بزرگجنون

، شیدایی، شیفتگی، مجذوبیت، عشق مفرط، خشـم شوريدگی

 ؛زياد، آشـفتگی، وجـد، هـذیان، سرسـام، اشـتعال، تحیـر، حیرانـی

ــتگی ــی، سرگش ــۀ ذهن ــی، وقف ــواس، گیج ــتالل ح ــانی، اخ  ؛پريش

 خلسه 

وســواس، عــدم  ،۶۰۴، هــوس ۸۴، آنرمــال بــودن غريــب بــودن

  ۴۸۱جبهه گیری  ◄تعادل روانی 

خانـــه، بیمارســـتان روانـــی، دارالمجـــانین، ، دیوانهتیمارســـتان

 ۶۵۸کلینیک روانی، بیمارستان 

ـل، ِچـل،  ؛زنجیـری، هـار ؛، دیوانه، روانی، بیخـودمجنون [صفت]
ُ

خ

ــــلوداغ، کمآغ ــــبط ؛عق ــــردد،  ؛مخ ــــایی، م ــــی، مالیخولی وسواس

المشـاعر، فاقـد مانـده، مختلافتاده، عقبعقب ؛نامصمم، دودل



   
 

 

 ؛پارانویـد، شـیزوفرنیک، واخـورده ؛مسئولقوه تمییز کامل، نیمه

 ۵۰۴ دیوانه ◄[صورت اسمی:]  ؛۸۴آنرمال، غیرطبیعی 

پرت، َمنـــگ، پريشـــان، آشـــفته، ، سرگشـــته، خیـــره، حـــواسگـــیج

خاطر، مضـطرب، مشـوش، آشـفته ؛شده، ناراحتسراسیمه، تهییج

قــــرار، برآشــــفته، تــــاب، بیحال، پراکنــــده، دلــــواپس، بیآشــــفته

هنجار، نامتعـــادل، روانـــی، نابـــه ؛رانوالش، ویـــآش ؛زدههیجـــان

 ؛مختل، دارای اختالل، ناآرام، عصـبی، پرخاشـگر، ناسـازگار، ناراحـت

 احوال زده، پريشانخور، ماتمغصه ؛وگولویج، گیج

، ازخودبیخود، نشئه، بیهوش، درحالت خلسه، شـیفته، شوريده

خبرازخـود، مشـتعل، شیدا، واله، مـدهوش، حیـران، سرگشـته، بی

 مسحور، مجذوب ملتهب،

ــل] ــودن [فع ــه ب ــودن، وســواس دیوان ــل ب ــتن، خ ــون داش ، جن

ـــودن  ـــودن، احمـــق ب ـــودن، ســـفیه ب  ؛۴۹۹داشـــتن، وسواســـی ب

 را اجاره دادن را سیر کردن، باالخانهآسمان

، عقل خودرا ازدسـت دادن، بیخـود شـدن، ازخـود دیوانه شدن

ـــدن  ـــبانی ش ـــدن، عص ـــود ش ـــدن،  ؛۸۹۱بیخ ـــان ش ـــفتن، پريش آش

خشـــم گـــرفتن، غضـــب کـــردن،  ؛مـــدن، ازجـــا دررفـــتنهیجان آبـــه

کلــۀ آفتــاب به ؛کوه و بیابــان گذاشــتنســربه ؛۸۹۱عصــبانی شــدن 

 ؛(مِخ، مالِج) کسی خوردن، اعصابش خـرد (داغـان) شـدن (بـودن)

 ستوه آمدنوطاقت شدن، بهتابامان آمدن، بیبه

دســت  ،۸۹۱عصــبانی کــردن  ،۸۲۱، تهیــیج کــردن دیوانــه کــردن

 طاقت و مستأصل کردن امان کسی را بريدن، بی ؛۵۴۲انداختن 

 ؛وشوار، دیوانـهوار، مجنونوار، شوريده، دیوانهآمیزجنون [قید]

 قراری، ناآرام بابی

⍃  ۶۵۱، بیماری ۴۹۹حماقت  

 

 دیوانه 504

ل، روانیدیوانه [اسـم]
ُ

 ؛بیمـار روانـی ؛دیوانۀ زنجیری ؛، مجنون، خ

 ۵۰۳ ] مجنون◄[صورت صفتی ؛مجانین

، غیـور، دوآتشـه، قـاطی، ۴۸۱، تندرو، رادیکـال، متعصـب افراطی

لیســـت، بنیـــادگرا، ایده ؛بـــاز، بلهـــوس، منحـــرفهوس ؛عوضـــی آ

 ؛۸۵۱کیشــوت، مضــحکه ُدن ،۵۱۳رؤیــایی، آدم رؤیــایی  ؛گراآرمــان

  ۸۴ عاصی

ــب، شــیفته ، فــرد شــیفته، مشــتاق، مجــذوب، هواخــواه، متعص

، ۷۰۷پشــتیبان  ؛۶۰۲ غیــور، معتــاد، فــدایی، مخلــص، آدم خــودرأی

 ۴۹۲ نظرصاحب ،۸۴۶سلیقه خوش

⍃  ۶۰۲، سرسختی ۵۱۳، تخیل ۵۰۱نادان  

 

 

 تداوم اندیشه باب ششم:

 

 حافظه 505

ــم] ــه [اس ــرحافظ ــاد، َب ــاطر، ی ــاعر ؛، خ ــن،  ؛مش ــی، ذه ــابقۀ ذهن س

ــان ــومی، اذه ــۀ ق ــویری، حافظ ــۀ تص ــا ؛حافظ ــبط، ابق ــظ، ض  ؛حف

ــات، به ــدهمحفوظ ــاطرات یادمان ــ ◄ها، خ ــه، پس ؛▼ادآوریی زمین

  ۸۳الگو 

، استفاده ازحافظه، خاطره، تداعی، یادکرد، خطـور، ذکـر، یادآوری

ــرار  ــذکار، تک ــنایی ؛۱۰۶تــذکر، ت ــردن،  ؛آش ــردن، ازبرک ــظ ک ــظ، حف حف

بـــک، دژاوو، یـــاِد گذشـــته، مـــرور خـــاطرات، فالش ؛۵۳۶یـــادگیری 

نگــاری خــاطرات، تــاريخ، تاريخچــه، وقایع ؛۸۳۰نوســتالژی، تأســف 

 ،۸۶۷بــــدنامی  ،۸۶۶شــــهرت  ؛۵۹۰زندگینامــــه  ،۵۹۰، روایــــت ۱۱۷

ــامی، خوش ــامی نکون ــم  ؛۸۶۶ن ــب مه ــذکر،  ؛۶۳۸مطل ــزد، ت گوش

  ۹۲۴توبیخ  ،۶۶۴خاطرنشان، اخطار 

ـــادبود  ؛۸۷۶داشـــت ، یادداشـــت، تجلیـــل، نگهداشـــت، نگاهی

ــوقات، ســوقاتی  آثــار، بازمانــده، مــدال، یادگــار  ؛۷۸۱هدیــه  ◄س

ـت، یادداشـت، تذکاريـه، نوشـته  ؛۵۴۸بنای یـادبود  ،۵۴۸
ُ

 ؛۵۸۶ن

ــی ــاری، گرافیت ــویم  ؛یادگ ــاطرات، تق ــه خ ــیدنامه، ۱۱۷دفترچ ، سررس

لبوم (عکس) سـوابق، سـابقه،  ؛آش پشت پا ؛۵۲۴نکته، کنایه  ؛آ

 ۵۴۸پیشینه 

هـا، ، بانک اطالعاتی، پایگاه اطالعاتی، پایگـاه دادهعلم حافظه

 نسخۀ پشتیبانی ؛۶۳۲دادگان، انبار 



 

 

خاطرمانـده، آشــنا، ، محفــوظ، ازيادنرفتـه، بهیادمانـدهبه [صـفت]

تــازه،  ؛خاطرســپردهیادداشــت شــده، به ؛یادنشــده، زنــدهفراموش

نشــــدنی، انگیز، فراموشیادمانــــدنی، خــــاطرهجــــایش خــــالی، به

 ؛دار، تـــاريخینشـــدنی، ريشـــهپاک ؛۶۳۸توجـــه دراذهـــان، قابل

 حفظی  ؛۴۹۰شده، ازبر، ازبرشده، دانسته حفظ

وفـادار  ؛کننـده، یـادآور، متذکر، متعـرض، گوینـده، یادآورییادهب

 یاد آرندهبه ؛۷۳۹وفاداری  ◄

کننـده، نوسـتالژيک، یادآورنـده، یادآوری، یادآور، بهانگیزخاطره

 یاداندازنده آمیز، بهخاطره

جا آوردن، تشخیص دادن، شناختن، آشنا ، بهیادماندنبه [فعل]

ـــتن  ـــودن، دانس ـــه ؛۴۹۰ب ـــردن، یاب ـــنایی ک ـــار آش ـــتن، اظه د داش

، ازبردانسـتن، ▼حفـظ کـردن ؛۷۷۸فراموش نکردن، نگهداشـتن 

  ۴۵۵ یاد بودن، مراعات کردن، توجه کردنبه

ــردن ــرور ک ــردن، بهم ــرور ک ــود) را م ــاطرات خ ــایع (خ ــته ، وق گذش

 ۱۲۵قبل نگريستن نگريستن، به

ــه ــهیاد آوردنب ــه، ب ــداختن، ب ــردن فکر ان ــور ک خاطر آوردن، خط

آشنایی دادن، نام بـردن ازکسـی (چیـزی)، یـاد کـردن، اطـالع  ؛۴۴۹

ــودن ؛۵۲۴دادن  ــنا ب ــه ؛آش ــری ب ــیدن فک ــدن، رس ــام ش ذهن اله

یــادآوری کــردن،  ؛۵۲۴بــه کنایــه گفــتن  ؛خاطر آوردنکســی، بــه

 ۶۶۴خاطرنشان (گوشزد) کردن، اخطار دادن 

ــردن ــهحفــظ ک ــردن (شــدن)، ب ــر ک ــه خاطر ســپردن، به، ازَب حافظ

وار یـاد گـرفتن، د) سپردن، َبر کردن، یادداشت کردن، طوطییا(به

 خیال سپردن به ؛۵۳۶یاد گرفتن 

، درياد ماندن، اثر باقی گذاشتن، نکونام بودن، یاد ماندنزنده

جا گذاشتن، یادگار گذاشتن، یادگار باقی گذاشتن، بقا داشتن، به

 ماندن 

 ، خدا بیامرزدشجایش خالی [قید]

⍃  ۵۴۸نه ، پیشی۴۹۰دانش  

 

 فراموشی  506

ــی [اســم] ــیان، کمفراموش ــافظگی، بی، نس ــوريدگی ح ــری، ش خب

ـــی نمک ؛۵۰۳ ـــه ؛۹۰۸نشناس ـــزش حافظ ـــا ؛لغ ـــر، دیمنش لزایم  ؛آ

 یادزدودگی 

  ۹۰۹بخشش، بخشش عمومی، عفو  ،۶۲۱پوشی ، چشماغماض

 ۹۴۱پوزش  ◄استرحام 

 ؛، فراموش، ازيادرفتـه، ازخـاطر محوشـدهشدهفراموش [صـفت]

ـــرو ـــذارده ۷۷۹ک مت ـــده، واگ ـــدفون ۷۷۹، رهاش ـــام،  ؛۳۶۴، م گمن

ــــناس بی ــــام، ناش ــــورد بی ؛۵۶۲ن ــــته م ــــوجهی، واگذاش ، ۴۵۸ت

ـــــــته  ـــــــه ۹۰۸قدرندانس ـــــــکوت، ناگفت ـــــــاده،  ؛۵۲۳، مس جاافت

نشــده، راکــد، معلــق، نشــده، بررسیافتــاده، محــذوف، توجهازقلم

 معوق 

ــکار ــه، کم، کمفراموش ــل حافظ ــوش، غاف پرت ، حــواس۴۵۸ه

ــــــــه بی، ۴۵۶ ــــــــده  ؛۴۵۶توج ــــــــو ش ــــــــنده ۹۰۹عف  ؛۹۰۹، بخش

 ناسی ؛۹۰۸، نمک نشناس ۹۱۸نشناس وظیفه

 ، فّرارشوندهزودفراموش

ــل] ــردن [فع ــوش ک ــردن، ازخــاطره فرام ــردن، ازخــاطر ب ، ازيــاد ب

غفلـت  ؛۵۵۰، ازگذشته بريدن، محـو کـردن ۹۰۹زدودن، بخشیدن 

ــتن، بی ــده گذش ــدن، نادی ــت نش ــردن، ملتف ــودن ک ــه ب  ؛۴۵۶توج

 موش کردن نام خودفرا

را ، توجـه۴۵۶را پـرت کـردن ، باد خوردن، حـواسفراموش شدن

 ۴۵۶جلب نکردن 

⍃  نشناسی ، حق۵۵۰، امحا ۴۵۶توجهی ، بی۱۱۸خارج اززمان خود

۹۰۸  

 

 انتظار 507

 ؛، چشمداشت، توقع، امیـدواری، دلگرمـی، اطمینـانانتظار [اسم]

شـوق،  ؛۸۳۳بینی، سـرحالی خـوش ؛۶۱۷نیـت، قصـد  ؛۴۵۵توجه 

معطلـــی،  ؛۸۵۲امیـــد  ،۸۵۲آرزو  ،۸۵۹اشـــتیاق، آرزومنـــدی، ِمیـــل 

نگرانـی  ،۸۵۴، تـرس ۴۷۴تکلیفـی، تردیـد تعلیق، بالتکلیفـی، بی

 ،۵۱۱، پــیش بینــی ۴۸۰، تخمــین ۴۷۱احتمــال  ؛۸۵۳نومیـدی  ،۸۲۵

  ۵۰۹نامرادی  ؛۶۱۰معمول، عرف  ،۵۹۶جبر  ؛۴۶۹امکان 

مترصـد، معطـل،  ؛۸۵۲وار ، متوقـع، آرزومنـد، امیـدمنتظـر [صفت]

ــران، دل ــسبالتکلیــف، نگ ــدمتآمــاده به ؛واپ ــر خ ــدمت، منتظ  ؛خ

 متوقع، پرتوقع

ــار ــورد انتظ ــول، پیشم ــُرفبینی، معم
ُ

ــده، درش ــده، آین وقوع ش

 ، مقصود۱۵۵

، ۴۷۱احتمـال دادن  ،۸۶۵، تعجـب نکـردن انتظار داشتن [فعـل]

 دلســـرد / مـــأیوس ؛۴۷۳مطمـــئن بـــودن  ؛۵۱۰نگر بـــودن آینـــده

  ۶۱۷قصد کردن  ؛۴۸۰حدس زدن، برآورد کردن  ؛۵۰۹شدن 

، صف بستن، درشرف وقـوع بـودن ۱۳۶، صبرکردن منتظر بودن

 ۸۵۹امید وصال دادن، میل داشتن  ؛۱۵۵

⍃  ۵۱۱بینی ، پیش۵۱۰نگری ، آینده۴۷۱، احتمال ۱۲۴آینده  

 

 عدم انتظار 508

، ۴۷۲عـدم احتمـال  ،۸۵۳، تسـلیم، نومیـدی عـدم انتظـار [اسم]

اسـباب تعجـب، عمـل غافلگیرانـه، شـبیخون، عمـل  ؛۵۰۹نامرادی 

 ،۸۶۴حیـــرت، شـــگفت  ؛آور، ســـورپريزغیرمنتظـــره، خبـــر شـــگفت

 برگشتِن ورق

نشـــده، بینی، غافلگیرانـــه، ناگهـــانی، پیشغیرمنتظـــره [صـــفت]

ــــل  ــــد، نامحتم ــــرزده، بعی ــــناخته ، اعالم۴۷۲س ــــده، ناش  ؛۴۹۱نش

 ۸۶۴ر آودهنده، عجیب، شگفتتکان ؛آسمانی



   
 

 

خبر، اطالع، بی، بی۴۹۱تجربه، نیاموخته بی ؛، مات، متحیرمبهوت

ــــاجابیازهمــــه ــــادان بیخبر، ازدنی ــــب،  ؛۴۹۱خبر، ن ــــوکه، متعج ش

 ۸۶۴زده شگفت

آماده  ،۸۵۳، غافلگیر شدن، ناامید شدن انتظار نداشتن [فعل]

 ۵۰۹دلسرد / مأیوس شدن  ؛۶۷۰نبودن 

ی کـردن، شـبیخون زدن، گیر، غافلگیر کردن، مچمتعجب کردن

 ۴۷۲بعید بودن، محتمل نبودن  ؛هوا حمله کردنبی

، ناگــاه، بــه، یکناگهــان [قیــد]
ً
، بغتتــا

ً
، غفلتــا

ً
ناگاه، دفعــه، دفعتــا

اطالع، بـدون اطـالع قبلـی، غـافلگیر، بـاره، یکهـو، بـیناگهانی، یک

 هوا، مثل اجل معلق، سرزده خبر، بیغافلگیرانه، ناغافل، بی

⍃  ۸۶۴، شگفت ۶۷۰، فقدان آمادگی ۴۷۲، عدم احتمال ۱۱۶لحظه  

 

 نامرادی: برآورده نشدن انتظارات 509

، ناکامی، برآورده نشـدن آرزوهـا، دلسـردی، یـأس، نامرادی [اسـم]

عـدم  ؛خبـر بـد، شـوک ؛۸۵۳نومیـدی  ،۸۳۰دلشکستگی، تأسف 

ـــــت  ـــــت، فالک ـــــت ۷۳۱موفقی ـــــدگی  ،۸۷۲، خف آرزوی  ؛۷۲۸درمان

 دورودراز 

، ۷۲۸، دلسرد، نامراد، سرخورده، واخـورده، نـاموفق مناکا [صفت]

 ؛۸۳۴ازپادرازتر، دلشکسته، افسـرده دست ،۸۵۳مأیوس، نومید 

ـــت ـــد گله ؛۷۲۸خورده شکس ـــده منع ،۸۲۹من ـــوع  ◄ش  ؛۷۰۲ممن

  ۷۲۸ناموفق  ◄نافرجام  ؛۷۳۴نیافته نظم، سازمانبی

یـر ، غ۷۲۸نتیجه بی ،۶۴۱فایده کننده، بی، مأیوسدلسردکننده

  ۶۳۶نشده تجهیز ؛۵۴۲فريبنده، قالبی  ؛۶۳۶کافی 

ازاین انتظـار داشـتن، ، مأیوس شـدن، بـیشدلسرد شدن [فعل]

قــال گذاشــته شــدن، دســت از پــا درازتــر آمــدن، آرزو بــه(در) دِلــش 

گور (خـاک، قبـر) ناکـام مانـدن، آرزو بـه ؛۷۲۸ماندن، موفق نشـدن 

  ۳۰۷ بردن، کم آوردن

ــتن ــام گذاش ردن، حاجــت و توقــع را برنیــاوردن، ، ناکــام کــناک

یأس کــردن، انتظــارات را بــرآورده نکــردن، امیــد کســی را مبــدل بــه

نتیجـه گـذاردن، بی ؛دلسرد کردن، سرخورده کردن، قال گذاشـتن

 ؛۹۳۰خیانت کردن، نادرسـت بـودن  ؛۷۰۲خنثی کردن، مانع شدن 

  ۷۲۸مأیوس کردن، نتیجه ندادن 

⍃  ۸۵۳نومیدی  ،۸۳۴افسردگی  ،۸۲۹عدم رضایت  

 

 # ۵۱۰نگری آینده 510

ل، عاقبتنگریآینـده [اسم] اندیشـی، دوراندیشـی، اندیشـی، مآ

 ؛۶۲۳برنامـه  ◄ريزی برنامه ؛۵۱۱گویی غیب ،۵۱۱بینی پیش ؛انتظار

نگری، آخربینـی، عاقبـت ؛۶۶۹آمـادگی  ،۸۵۸، احتیاط ۴۹۸بصیرت 

 بینیبینی، ژرفبینی، روشنعاقبت

ـــدیش، آینـــدهعاقبت، انـــدیشمآل [صـــفت] ـــدیش، ان نگر، دوران

 پیغمبرگونه ؛۸۵۸محتاط 

عاقبت کار اندیشیدن، احتیاط کـردن، ، بهنگر بودنآینده [فعل]

  ۴۶۱بااحتیاط جلورفتن، آزمایش کردن  ؛۸۵۸محتاط بودن 

⍃  ۶۶۹آمادگی  ،۵۱۱پیش بینی  ،۵۰۷، انتظار ۴۹۸هوش  

 

 بینی . فال پیش 511

الهــام،  ؛▼گوییویی، فــالگیری، غیــبگــ، پیشبینــیپیش [اسـم]

، ۷۳۰یمنی، خوشــــبختی خـــوش ؛بینـــی هــــواپیش ؛۹۷۵وحـــی 

 ؛۵۲۸خبـر، اعـالن، نشـر  ؛۷۳۱نشانۀ بد، بـدُیمنی، بـدبختی  ؛▼فال

 ۶۶۵ اخطار، عالمت خطر

 ؛تفأل، استخاره، احکام نجوم ؛بینی، فالگیری، طالعگوییغیب

  ۶۱۸قمار  ◄کشی قرعه

فـال حـافظ،  ؛۶۱۸قرعـه، پشـک، اتفـاق  ؛۵۴۷، نشانه، عالمت فال

، ۱۷۱آمد، آیند، تبرک، اقبال، اوغـور (اوقـور)، برکـت  ؛فال قهوه، تارو

یمنی، خجسـتگی، فرخنـدگی، طـالع میمنت، ُیمن، شگون، خـوش

ــال نیــک ــس،  ؛ســعد، اقب ــارکی، طــالع نح ــت، بــدُیمنی، نامب نحوس

  ۵۲۹خبر  ◄مژده، نوید، خبرخوش  ؛۵۴۷گذاری نماد ؛بخت شوم

 هواشناس  ؛جام جم ؛۹۷۵پیامبر  ،۵۰۰، مشاور، دانا سروش

، تردسـت ۹۸۳بین، جـادوگر بین، آینـه، غیبگو، رمال، طالعفالگیر

۵۴۵ 

 ، پیامبرانهکنندهبینیپیش [صفت]

غور، مشـــئوم، بـــدیمن، نحـــس
ُ
، شـــوم، ناخجســـته، ناپـــاک، بـــدا

  ۷۳۱بدبخت  ؛نامبارک

عد، سـعید، انـور، یمن، مبارک، متبرک، متبرکه، سـ، خوشمیمون

  ۷۳۰خوشبخت  ؛همایونی ؛خجسته، فرخنده، همایون ؛عزيز

گویی کردن، غیب گفتن، ازپیش ، پیشبینی کردنپیش [فعل]

  ۴۸۰حدس زدن، برآورد کردن  ؛علم غیب گفتنخبر دادن، به

، شگون (آمد، ...) داشتن، طالع یار بودن، نشانی ازآینده بودن

ــد دادن  ــتن، ،۸۵۲امی ــت داش ــار دادن  نحوس ــودن، اخط ــدُیمن ب ب

گهی دادن  ؛۶۶۴   ۵۴۷داللت کردن  ،۵۲۸آ

اسـتخاره کـردن،  ؛، فال گرفتن، فال گشـودنگویی کردنغیب

 خوب آمدن، بد آمدن 

⍃  جـادوگری ۶۱۸، اتفـاق ۵۱۰نگری ، آینـده۵۰۷، انتظار ۵۰۰دانا ،

  ۹۸۴، حس ششم ۹۸۳

 

 اندیشۀ خالق  باب هفت:

 





 تصور . خاطر 512

ــورت [اســم] ــدسص ــان، ح ــدار، گم ــرض، پن ــده ▼، ف ــاره، ای ، ۴۵۱، انگ

انگـارش،  ؛پنداشـت، تلقـی ،۵۱۳ایهـام، وهـم  ،۵۱۳خیال، تخیـل 

تـز،  ؛۴۹۰علم  ◄فرضیه، تئوری، نظريه  ؛۵۱۳سازی انگاشتن، ایده

 ۸۵۰ادعا، وانمود، تظاهر  ؛۴۷۵مناظره  ◄قضیه، مسئله، ِلم 

 ؛۴۸۰تخمـین بـرآورد،  ؛، ظـن، گمـان، انگـار، فـرض، قیـاسحدس

  ۴۷۱احتمال  ؛عقیده، نظريه، زعم

ــده، پرداز، فرضــیه، نظريــهتئوريســین نویس، ایــدئولوگ، آفرينن

ريز ، برنامـه۴۹۲ نظر، صـاحب۴۴۹، فیلسـوف ۴۷۳محقق، الهوتی 

 ۶۱۸متخصص آمار و احتماالت، قمارباز  ؛۶۲۳

، تقريبــی، نزدیــک ۴۸۰، خیــالی، حدســی، تخمینــی فرضــی [صـفت]

ــور، ق۲۰۰ ــتهابل، متص ــتنی، انگاش ــور، پنداش ــی،  ؛تص ــرد، انتزاع مج

 ، تئوريک، اعتباری ۴۵۱مفهومی 

م گرفتهمفروض
ّ
 شده، صغرا و کبرا، مسل

ـــل] ـــرض کـــردن [فع ، احتمـــال دادن، انگـــاردن (انگاشـــتن)، ف

تلقی کردن، طور دیگری دانستن، اعتقاد داشتن،  ،۵۱۳پنداشتن 

م گـرفتن ، ۴۸۵، نظـر دادن ۴۷۶، دريـافتن ۴۸۵باور داشتن 
ّ
مسـل

نیســـت  ؛۴۸۰حـــدس زدن، گمـــان کـــردن، بـــرآورد کـــردن  ؛۴۷۵

 یکن دانستن لمانگاشتن، بر یخ نوشتن (نگاشتن) چیزی، کأن

، فرضیه طرح کـردن، نظريـه پـرداختن، عرضـه کـردن مطرح کردن

 ،۶۹۱، مشـورت دادن ۴۷۵، بحث کـردن ۴۷۵استدالل کردن  ؛۷۵۹

  ۵۲۴اطالع دادن  ،۵۲۴گزارش کردن 

  [قید]
ً
 ، انگار، گویی، پنداری، بالفرض فرضا

⍃  ۴۷۵، استدالل ۴۵۲، موضوع ۴۵۱، ایده ۴۴۹اندیشه  

 

 تخیل 513

ــم] ــل [اس ــوآوری تخی ــت، ن ــل، خالقی ــوۀ تخی ــار، ابــداع،  ؛۲۱، ق ابتک

پردازی، خیالبـــافی، تـــوهم، خیـــال ؛۱۶۴خلقـــت، آفـــرينش، تولیـــد 

 ؛۶۹۴قريحــه، اســتعداد، ذوق  ؛۵۰۳مالیخولیـا، ناخوشــی دمـاغی 

ـــتصحنه ـــتی ســـازی، آرتیس ـــال  ؛۵۴۲بازی، تردس ـــام، خی خیـــال خ

ــی ــداعی آزاد ؛واه ــاهیم، ت ــداعی مف ــه، ت ــداعی اندیش ــود  ؛ت موج

 ؛۹۷۰، شـبح ۹۷۰ای برفـی، موجـود افسـانهآهنـی، آدمخیالی: آدم

 پرواز خیال (فکر) ؛۵۹۰داستان تخیلی، ُرمان 

 ؛ســـازیســـازی، مثل، تشـــکیل مفـــاهیم، مفهومســـازیایده

شت، استنباط، نظر، اسـتنباط شخصـی، یافتـه، دیـدگاه، زاویـۀ بردا

تصویر ذهنی، مفهـوم،  ؛۴۴۹رؤیا، اندیشه  ،۵۱۲تصور  ؛۴۳۸دید 

ــل  ؛۴۴۹، انگــاره، ادراک ۴۵۱ایــده 
ُ

صــورت ذهنــی، مثــال، مثــل، ُمث

  ۶۰۴ هوس ؛۴۳۸انداز منظر، چشم ؛۲۴۳افالطونی، شکل 

ينش زيبــایی، ، آفـرينش، خلقـت، آفـر۴۹۰، ادبیـات، فرهنـگ هنـر

هنر تئاتر  ،۵۵۱هنر نقاشی  ،۶۹۴استادی، مهارت  ،۸۴۳زيباسازی 

هنرکــده، هنرســتان  ؛۵۵۶هنرمنــد  ؛۸۴۴هنرهــای تزيینــی  ،۵۹۴

 آفريده، اثر  ؛۵۳۹

رؤیـا، خـواب،  ؛۵۱۲، قوۀ مخیلـه، خیـال، پنـدار، گمـان، تصـور وهم

توهمــــات،  ؛۸۵۲وخیــــال، آرزو خواب ؛کــــابوس، هــــذیان، احــــالم

بـال، بختـک، موجـود  ؛صورات، خیـاالت، وهمیـات، ایهـاماوهام، ت

  ▲خیالی

ــایی ــدهآدم رؤی ــروش ، آین ــوهم، روان ؛۵۱۱نگر، س ــريش مت  ◄پ

لیست، انساندوست ایده ؛۴۵۶پريشانی خیال   ۵۰۴افراطی  ؛۹۰۱آ

ــفت] ــالق [ص ــد خ
ّ
ــرع، ُمَول ــر، مخت ــده، مبتک ــدیش، ۱۶۴، آفرينن ، نوان

پرداز، متصـــور، افســـانه بـــاف، خیـــاالتی، متـــوهم،خیال ؛۲۱نـــوآور 

 خالقانه، ابتکاری  ؛تصورکننده

 ؛انگیز، بهشتیخیال ؛ای، رؤیایی، واهی، موهوم، افسانهخیالی

 بخش هنری، الهام

، انگاشـتن، انگـاردن، تصـورکردن، تـدبیر کـردن، پنداشتن [فعل]

 را سیر کردن، در فکروخیال فرورفتن ساختن، خیال کردن، آسمان

⍃  ۴۵۶توجهی ، بی۴۵۱، ایده ۲۱، نوآوری ۴ری جوه، بی۲نیستی ،

  ۹۷۱، بهشت ۵۴۳حقیقت ، غیر۵۰۴دیوانه 

 

 انتقال عقاید و ماهیت آن باب هشت:

 

 معنی 514

ــِب مطلــب، مــتن، فحــوا، معنــی [اســم]
ُ
، معنــا، مقصــود، منظــور، ل

مطلـب، محتـوا، مـدلول،  ،۵۲۹، مفهوم، مضمون، پیـام ۷۶۶مفاد 

ِب کالم، اصل قضیه، مهم
ُ
، موضـوع ۴۵۱ایـده  ،۶۳۸تـرين بخـش ل

 ۱۸ترادف، تشابه  ؛تداعی معانی ؛۴۵۲

داللـــت ضـــمنی، اشـــارۀ ضـــمنی، معنـــای  ،۵۴۷، داللــت تضـــمن

فحــوا، مصــداق، ِاشــعار، نشــانه، اشــاره،  ؛ضــمنی، مفهــوم ضــمنی

 عطف، اثر، ردپا، سراغ 

دار، بامحتوا، ُپربـار، ُپربـاد، ُپرمغـز، مغـزدار، ، معنادارمعنی [صفت]

  ۶۳۸مهم  ؛حتوا، پرمعنی، کنایه دار، آبستن حوادثپرم

زبانشناســانه  ؛تحــت اللفظــی، نمــادین ،۵۵۹، لغــوی معنــایی

معنــا، متــداعی، مــرادف، متــرادف، هم ؛اســتعاری، معنــوی ؛۵۵۷

 متضاد  ؛۱۸مشابه، شبیه 

ــتن [فعــل] ــی داش ــودنمعن ــاکی ب ــتن، ح ــا داش ــودن،  ؛، معن نم

  ۶۳۸ نمهم بود ؛۵۴۷نشانه بودن، داللت کردن 



   
 

 

، مقصود داشتن، اراده کـردن، منظـور داشـتن، منظور داشتن

 ۵۲۴کنایه گفتن به

 لغتبه، لغت[توضیح معنا]یعنی [قید]

⍃  ۵۱۶، قابلیت درك ۳جوهر  

 

 معناییبی 515

 ،۶۳۹، عـدم اهمیـت ۱۰، یاوگی، فقـدان ارتبـاط معناییبی [اسم]

 ؛۴۹۶بـــافی، اصـــل کلیشـــه، قاعـــدۀ کلـــی، کلی ؛۴۹۷امـــر محـــال 

 ِاتباع  ؛۴۷۷سفسطه 

معنا، جفنگ، مزخـرف، ربط و بی، حرف و سخن متفرقه و بیچرند

ــخن بی ــامربوط، س ــاوه، ن ــل، ی ــل، اباطی ــلمهم ــروته، مت ــرف  ؛س ح

هـذیان، ژاژ، لغــو،  ؛مفـت، اراجیـف، ســخن بیهـوده، ژاژخـایی، افمــرا

 ۴۷۷سفسطه  ؛۸۹۹فحاشی  ◄دشنام 

تهی، مهمـل، یـاوه،  مغز،معنا، ناحساب، بی، بیمعنیبی [صفت]

 ۴۷۹، باطل ۴۷۷منطقی غیر ؛▲چرند ؛۴۹۷هرزه، نامعقول 

 منظورغرض، بینظر، بی، بیسهوی

منظوری نداشتن، یاوه  ؛سروته بودن، بیمعنی نداشتن [فعل]

 ۴۷۷، سفسطه کردن ۴۷۷گفتن، حرف مفت زدن، چرند گفتن 

⍃ یی ، پرگو۵۱۷، غیرقابل درك بودن ۴۹۷، امر محال ۴جوهری بی

 ۴۷۷ ، سفسطه۸۷۷زنی ، الف۵۸۱

 

 قابل درک 516

انســـجام  ؛، ســـادگی، صـــراحت، سرراســـتیقابلیـــت درک [اســـم]

 تفهم  ؛وضوح، روشنی، شفافیت ؛منطقی

فهم، فهمیــدنی، دريــافتنی، ، مفهــوم، قابــلقابــل درک [صــفت]

فهم، سـاده، ملمـوس، آسـان فهم، عامـهمعقول، عقالیـی، همـه

ــح، ع ؛۷۰۱ ــن، واض ــوم، روش ــفاف معل ــان، ش ــريح ۴۲۲ري  ؛۵۶۷، ص

ــــته  ــــدیهی، دانس ــــا، ب ــــی۴۹۰خوان ــــی  ؛۵۱۴دار ، معن ، ۴۷۳قطع

  ۵۷۳پیرایه ساده و بی ؛۸۰مشخص 

مــؤثر،  ؛کننــده، ُمبــّین، ُپرمعنــا، رســانندۀ مقصــود، بیانُپرمعنــی

 چشمگیر

آســان  ؛، خوانــا بــودن، معقــول بــودنقابــل درک بــودن [فعـل]

  ۴۹۰شناخته بودن  ؛۷۰۱بودن 

، تشـخیص ۴۸۴، درک کـردن، پـی بـردن ۴۷۶، دريافتن فهمیدن

گـــاه شـــدن، ۴۸۰دادن  ، حـــس کـــردن، دیـــدن، واقـــف شـــدن، آ

اســـتاد شـــدن،  ؛۴۹۰فراگـــرفتن، دربرداشـــتن، گـــرفتن، دانســـتن 

ــادگرفتن  ــردن  ؛۵۳۶ی ــرور ک ــردن  ،۵۰۵م ــظ ک ــاهوش  ؛۵۰۵حف ب

چیـزی را  ؛۴۸۴دستگیرش شدن، یافتن، کشف کردن  ؛۴۹۸بودن 

 اندن در ناصیۀ کسی خو

تکـرار  ؛۵۲۰، توضیح دادن، حالی کردن، تفسـیر کـردن فهماندن

 ۱۰۶کردن 

⍃  صراحت کالم ۵۲۰، تعبیر ۵۱۴، معنی ۵۰۲، عقل ۴۴۳پیدایی ،

  ۵۷۳، سادگی کالم ۵۶۷

 

 درک بودنغیرقابل 517

، پیچیـدگی، سـختی، غرابـت، مهجـور درک بودنغیرقابل [اسم]

ــدم صــراحت کــالم  ــام  ،۵۶۸بــودن، دورازذهــن بــودن، ع  ،۵۱۸ایه

آنرمالیتــه، غريــب بـــودن  ؛۴۷۴عــدم قطعیـــت  ،۵۱۵معنــایی بی

صـدای  ،۵۸۰مشـکل سـخن  ،۵۶۰نبودن، لهجـه فهمقابل ؛۵۰۳

ـــدفهمی،  ◄عـــدم درک  ؛۵۳۰معمـــا  ،۵۳۰رمـــز، راز  ؛۴۰۱کوتـــاه  ب

 ۸۶۴بهت، تحیر، حیرت، تعجب، شگفت 

، ۷۰۰، نامفهوم، غیرقابـل توضـیح، دشـوار درکغیرقابل [صفت]

ناخوانــا، نامـــأنوس، ناگفتـــه  ؛▼ناپـــذیرهجــور، دورازذهـــن، بیانم

 نکشیده آب ؛شنیدنآهسته، ناواضح، غیرواضح، غیرقابل ؛۵۲۳

، نهفتـه ۹۸۴معمـایی، گنـگ، رمـزی  ،۵۲۳، اسرارآمیز معماگونه

 ؛آمیـــــزطفره ؛۴۹۱ناشـــــناخته  ،۵۳۰، ِســـــّری ۴۴۴ناپیـــــدا  ،۵۲۳

  ۸۶۴آور آور، شگفتتعجب

ناپذیر، عجیـــب، وصـــف، وصـــفگفتنی، غیرقابل، نـــاناپـــذیربیان

 ۴۹۱ناشناخته  ،۸۶۴آور شگفت

ــر ــهمتحی ــت ب ــده)، انگش ــوت، گیج(ش ــت و ، مبه ــار به دهان، دچ

 ۴۷۴نامطمئن  ،۸۶۴زده حیرت، حیران، مات، متعجب، شگفت

، دشوار بودن، سـخت بـودن، مشـکل فهم نبودنقابل [فعل]

رمـزی  ؛ال داشـتنبودن، ناخوانا بودن، توضیح الزم داشتن، اشـک

 رمز نوشته بودنبودن، به

، متحیــر بــودن، ازدرک چیــزی عــاجز بــودن، درشــگفت نفهمیــدن

 درست نشنیدن ؛۴۹۱بودن، تو[ِی] باغ نبودن، ندانستن 

⍃  عــدم صــراحت ۵۳۰، راز ۵۱۵معنـایی ، بی۴۷۴عـدم قطعیــت ،

  ۵۶۸کالم 

 

 ایهام 518

درک قابـلغیرابهام،  ؛۱۴، دوپهلویی، جناس، قطبیت ایهام [اسم]

 ۶۰۳تغییر عقیده  ؛۴۷۴عدم قطعیت  ،۵۱۷بودن 

، ذوجنبتین، گنگ، نامعلوم، نامشخص، ملقلـق، دوپهلو [صفت]

درک قابـل، دورازذهـن، نـامفهوم، غیر۲۵۱قلمبه و مبهم، پیچیـده 

 آمیز، غیرصريح مرموز، مشکوک، مبهم، کنایه ؛۵۱۷

ی کـردن، گوی، کنایه گفتن، ایهامدوپهلو صحبت کردن [فعل]

جنـــاس  ؛بـــازی کـــردنبـــافی کـــردن، زبانگـــویی کـــردن، کلیکلی

سـخنان مغـایر گفـتن،  ؛۵۱۴ساختن، جناس گفتن، معنی داشتن 

بندی کـردن، جـواب درسـت نـدادن، طفـره سرهم ؛۱۴مغایر بودن 

تغییــر عقیــده  ،۶۰۱عــزم بــودن بی ؛۵۴۱دروغ گفــتن  ،۶۲۰رفــتن 

  ۶۰۳دادن 

⍃  ۵۴۱، دروغگویی ۲۵ناسازگاری  



 

 

 

 استعاره 519

حکایت تمثیلی، کلیله و دمنه،  ؛، کنایه، مثل، مجازاستعاره [اسم]

 مستعاٌرله، مستعارمنه  ؛وگربهموش

، تزيین، کنایه، آرایه، آرایۀ بدیعی، صنعت بـدیعی، مجازیمعنی

ــه ــه، ادا  ؛گوییوارون ــه، گوش ــدار،  ،۸۵۰طعن ــخن نیش ــخره، س مس

صــنایع آراســتن به ◄اصــطالح بــدیعی  ؛۸۵۱اســتهزا  ،۸۵۱هجــو 

ــــت ؛۵۷۴بــــدیعی  ــــین کمترازواقــــع، دس ــــرفتن تخم  ؛۴۸۳کم گ

 ۵۱۸ایهام  ؛۵۴۶اغراق  ،۵۷۴وتاب آب

 ، مجازی، کنایه آمیز، تمثیلیاستعاری [صفت]

کنایه گفتن، ، مثل گفتن، تمثیل زدن، بهگفتنبااستعاره [فعل]

 اشاره داشتن

⍃ ۵۷۴صنایع بدیعی آراستن به  

 

 # ۵۲۰تعبیر . تفسیر  520

، تعريــف، بیــان، توضــیح، ▼، تعبیــر، تأویــل، ترجمــهتفســیر [اســم]

 ؛۹۲۴انتقـــاد  ؛گزاریتعبیـــر خـــواب، خـــواب ؛پرداخـــت، پـــردازش

 مستفسر، خواهان توضیح و تفسیر 

هـــامش،  ؛، مقالـــۀ تفســـیری، نقـــد، ســـرمقالهانتقادیمقالـــۀ

بـازخوانی، مطالعـۀ  ؛یادداشت، یادداشـت هفتـه ؛تیتر ؛زيرنویس

 ۵۹۱مقاله  ؛بوطیقا ؛انتقادی

 ؛دوبالژ، دوبلـه ؛اللفظی، برگردان، ترجمۀ آزاد، ترجمۀ تحتترجمه

  ۵۸۶ویرایش 

 ، تشخیص عالئم، کشف رمزتفسیرعلم

 ؛، ناقد، سردبیر، ویراسـتار۹۲۴، تفسیر کننده، شارح، منتقد مفسر

گزار، ُمعّبــر، خــواب ؛متــرجم، دیلمــاج، ترجمــان، متــرجم چندزبانــه

 دوبلور  ؛۹۷۵پیامبر  ◄یوسف، دانیال 

ــا ــد راه، قافلهراهنم ــد، بل
َ
ــرو، ، َبل ــعلدار، پیش ــرگروه، مش ــاالر، س س

  ۶۹۰مقتدا، پیشوا، رهبر  ؛۶۹۱مشاور  ؛جلودار، طلیعه، عصاکش

دهنده، پرمعنــا کننــده، مبــین، نشــان، بیانتعبیرکننــده [صــفت]

 ؛۲۸متـــرادف، معـــادل، همطـــراز  ؛۹۲۴توضـــیحی، انتقـــادی  ،۵۱۶

 اللفظیتحت

ــده ــده، ترجمه، تعريفتعبیرش ــدهش ــه ؛ش ــرب ــه،  ؛زبان دیگ دوبل

 شده دوبله

 ، معنی کردن، توضیح دادن، تعبیر کردنتفسیر کردن [فعل]

 دوبله کردن  ؛، برگرداندن، طور دیگر گفتنکردن ترجمه

 ، حل کردن، معمارا حل کردنرمز کردنکشف

⍃  ۵۱۶، قابلیــت درك ۴۸۰، تشـخیص ۴۷۵، اسـتدالل ۴۶۰پاسـخ، 

  ۵۵۷زبان 

 

 سوءتعبیر 521

، تفســیرغلط، ترجمــۀ غلــط، ســوء تفــاهم، درک ســوءتعبیر [اسـم]

  ۴۹۵نادرست، اشتباه 

باعـث  ؛۵۱۹استعاری  ؛۴۹۵، اشتباهی سوءتفسیرشده [صـفت]

 ۵۱۸سوءتفاهم، دوپهلو 

، درست نفهمیدن، اشتباهی گرفتن، خطا بدتعبیر کردن [فعـل]

 ،۵۱۸صـحبت کـردن  باعث سوءتفاهم شدن، دوپهلو ؛۴۹۵کردن 

 ۵۱۹بااستعاره گفتن 

⍃  ۴۹۵خطا  

 



   
 

 

 

 

ه:
ُ

 نحوۀ ارتباط باب ن

 

 تجلی 522

، بروز، ظهور، نمـایش، ارائـه، عـرض، ۴۴۵، ابراز، تظاهر تجلی [اسم]

فـاش، تصـريح، نشـر،  ،۵۲۶آشکارسازی، کشف، افشا  ؛۷۵۹َعرضه 

ــت ــاف، عالنی ــار، انکش ــی ؛اظه ــدایش ؛۹۶۵ذات تجل ــرينش، پی  ؛آف

ــدیهی ــاهر ب ــوه، ظ ــرض  ؛۴۴۵ات، جل ــود، ع ــرض وج ــود، ع ــراز وج اب

محـل تجلـی،  ؛۱۵۴وقـوع  ؛۷۲۵اندام، خودنمایی، هنرنمایی، اجـرا 

 مظهر، سرچشمه 

 ؛، نمونــه بـــرای عرضـــه، نمونـــۀ نمایشـــگاهی، مســـطورهنمونـــه

مـدل، ماکـت،  ؛۴۶۶مظنـه، مـدرک  ؛۸۳مصداق، مورد، مدل، الگو 

نمایشـگاه،  ،۶۳۲ی، انبـار موزه، گالر ؛ویترين ؛مانکن ،۵۵۱تصویر 

 ۴۶۱برداری، آزمایشنمونه ؛۶۴۴بهتريِن نوِع خود  ؛۷۹۶فروشگاه 

ــدهنمایش ــهدهن ــگاه، غرف ــاحب نمایش ــه، ص ــاحب غرف  ؛دار، ص

گهی  کنندهارائه ؛دهندهآ

گر، الشـمس، جلـوه، آشکارا، ظاهر، نمایـان، اظهرمنآشکار [صفت]

روشن، فاش، مبـّین، ، ۴۴۳بدیهی، باین، بارز، مشهود، مرئی، پیدا 

مبرهن، بّین، هویـدا، پدیـد، عیـان، پدیـدار، مکشـوف، محسـوس، 

ـــی ـــور، متجل ـــیبی ،۵۶۷ُرک، صـــريح  ؛متبل ـــرده، علن  ؛یقـــین ؛▼پ

  ۴۴۵علن، ظاهری  ؛شدهمکشوفه، کشف

ـــی ـــاش، بیعلن ـــام، ف ـــیده، ع ـــه]، ، نپوش ـــاده [نام ـــرده، سرگش پ

 درمالءعام 

گهیشــدهاعالم ان، منتشرشــده، شــده، آشکارشــده، عیــ، عــام، آ

 ۴۹۰دانسته  ،۵۸۷شده منتشره، چاپ

، آشکار ساختن (کـردن)، بـرمال کـردن، آفتـابی ظاهر کردن [فعل]

، کشــف ۲۲۹برهنــه کــردن  ،۵۲۶کــردن، فــاش کــردن، افشــا کــردن 

 اظهار چیزی کردن، برزبان آوردن  ؛۴۸۴کردن 

، نمـــایش دادن، نمایانـــدن، ارائـــه دادن (کـــردن)، نشـــان دادن

برداری کردن، رو کـردن، بـروز دادن، بـرمال ذاشتن، پردهدرویترين گ

 نمایش گذاشتن، درمعرض دید قرار دادن کردن، به

ــودن ــت ب ــردن روراس ــه ک ــردن، برهن ــه ، بی۲۲۹، مخفــی نک پیرای

 سخن گفتن 

شــدن، تجلــی کــردن، متجلــی ، ظاهرشــدن، روشنآشــکار شــدن

سـتن، شدن، آفتابی شدن، برمال شدن، برآمـدن ، پدیـد آمـدن، برخا

پیداشدن، ظهور کردن، امتحان پس دادن، روشن و آشـکار شـدن 

ماهیــت کســی یــا چیــزی، آب از لــب و لوچــهء کســی ســرازير شــدن، 

دسـت آمـدن، یافـت شـدن، یافتـه به ؛آفتاب زير ابر پنهان نمانـدن

 ۴۷۸بدیهی بودن، ثابت شدن، اثبات شدن  ؛شدن

  [قید]
ً
 ، برمال طور نمایانطور آشکار، به، آشکارا، بهعلنا

⍃  ــدایی ۲۲۹برهنگــی ــداری ۴۴۳، پی ــا ۴۴۵، پدی ــر ۵۲۶، افش ، نش

  ۵۴۷، داللت ۵۴۰، راستگویی ۵۲۸

 

 نهفتگی 523

، پوشیدگی، بسـخو، کمـین، پنهـان بـودن، اختفـا نهفتگی [اسم]

خیانــت، نادرســتی  ؛گریسروصــدایی، حیلــهبی ؛۵۲۵کتمـان  ،۵۲۷

 ؛۴۶۹مکـان بـالقوه بـودن، ا ؛۶۷۷حرکتی، رکـود، سـکون بی ؛۹۳۰

ــتعاره  ــّر، راز  ؛۵۱۹اس ــاطن، درون  ،۵۳۰ِس ــه۲۲۴ب ــمیر، نهانخان  ؛، ض

  ۴۴۴، ناپیدایی ۴۱۹ومیش ، گرگ۴۱۸تاريکی 

ــفت] ــه [ص ــدا نهفت ــد، ناپی ــانی، ناپدی ــان، پنه ــین، پنه ، ۴۴۴، درکم

 ؛۱۷۵، منفعـــل ۲۶۶حرکـــت، راکـــد بی ؛نامحســـوس ،۵۲۵مخفـــی 

ــن  ــناخته  ؛۴۶۹بــالقوه، ممک ــه،  ؛زمینــی، زير۴۹۱نهــان، ناش محرمان

ــب،  ــانی، ذخیــره، غای ــتور، بــاطن، مکتــوم، نه پوشــیده، نهــان، مس

  ۶۷۹ بیکار ؛غیبی، بودنی

ـــوم، گفتهناگفتـــه ـــویحی، مســـکوت، مکت ـــمنی، تل ـــده، ، ض نش

درک قابل، سّری، محرمانه، امضامحفوظ، ناگفتنی، غیر▼اسرارآمیز

۵۱۷  

ای، ایـه، کن۹۸۴سـّری، رمـزی  ؛، مکتوم، پوشـیده، نهـاناسرارآمیز

  ۵۱۷معماگونه  ،۵۱۹استعاری 

، پنهان بودن، نهانی کارکردن، زيرآبی رفتن، نهفته بودن [فعل]

ــــودن ۲۶۶آرام بــــودن  ــــاندن ۴۴۴، پیــــدا نب  ،۵۴۱، رياکارانــــه پوش

دزدانـه  ،۵۲۵خزيدن، مترصد بودن، درکمین بودن، مخفی کردن 

 بالقوه بودن ؛۴۴۶ناپدید شدن  ؛۵۲۵عمل کردن 

ــاره داشــتن  گفــتن، بــه ،۵۲۴کنایــه گفــتن به، اش
ً
طور تلویحــا

  ؛ضمنی بیان کردن
ً
) داللـت کـردن، متضـمن بـودن، تلویحـا

ً
(ضمنا

طور غیرمسـتقیم اثـر داشـتن (ارتبـاط اثر داشتن، دربر داشتن، بـه

 داشتن) 

⍃  فريب ۵۴۱، دروغگویی ۵۲۷، اختفا ۵۲۵، کتمان ۴۴۴ناپیدایی ،

۵۴۲  

 

گاهی 524  اطالع . آ

گاهاطالع، اطــالع [اســم] گــاهی، انتقــال دانــش، آ ســازی، رســانی، آ

اطالعــــات، اطالعــــات  ؛اشــــاعه، خبرپراکنــــی ،۵۲۸انتشــــار، نشــــر 

ها، انتقال اطالعات، تکنولـوژی اطالعـات، کامپیوتری، پایگاه داده

ـــردازش دادهآی ـــی، پ ـــا ت ـــانه ؛۸۶ه ـــر رس ـــی، نش  ،۵۲۸های گروه



 

 

 ،۶۶۴ان، اخطـار اعـالم، اعـالن، ابـالغ، اذ ؛۵۹۰روایت  ؛۵۳۱مخابرات 

گهــی تجــاری  گهــی، آ  ؛خوداظهــاری [مالیــات] ؛بیــان مطلــب ؛۵۲۸آ

وزارت اطالعــات،  ؛خبرچینــی، خبرکشــی ؛۶۶۴تنبیــه، تنّبــه، اخطــار 

آشـنایی،  ؛معرفـی، آشناسـازی ؛۴۵۹ضدجاسوسی، عملیات سری 

  ۵۴۸سابقه، سابقۀ ذهنی، پیشینه 

کــت، ترا ؛وضــعیت، اعالمیــهکار، صورت، گــزارش پیشــرفتگــزارش

بیانیـه، قطعنامـه،  ؛۴۵۹جسـتجو  ◄بررسـی  ؛۵۲۹نامه، پیام شب

گهـــی،  ،۵۲۹خبـــر  ؛بـــولتن خبـــری ؛مانیفســـت، مصـــوبه آفـــیش، آ

 ◄نامـه  ؛۸۰۸هـای حسـابداری اطالعیه، اظهارنامه، بـیالن، گزارش

 ۵۸۸نگاری نامه

دار حرکت معنـی ،۵۱۴تضمن  ؛سرنخ ؛تلقین ؛، اشاره، زمزمهکنایه

 ۵۴۷عالمت  ،۵۴۷

 آنی، نگاهر اجمالینظ

گاهی ،۵۲۹، مخبر، خبرنگار خبررسان  ،۵۹۰نقال، راوی  ؛دهندهآ

ــده ۷۵۴فرســتاده  ــخنگو، گوین ــومی  ،۵۳۱، س ــط عم مســئول رواب

گاه۴۶۶شاهد  ؛۵۲۸  مبشر، متکلم  ؛، منبع آ

کننـده بیار، آدم متهمچین، خبرکش، آنتن، آتش، سخنخبرچین

گاه  ؛، جاسوس۹۲۸   ۴۵۹بازپرس  ◄کارآ

راهنمــای تلفــن، دفتــر تلفــن،  ؛، دســتورالعملاب راهنمــاکتــ

 ۵۵۱نقشه  ؛۵۸۹، کتاب مرجع ۸۷فهرست 

، استحضـــار، اشـــعار ، اشـــراف، وقـــوف، علـــم، کســـب اطـــالع

گاهی،یقین، بینش، بصر، اطالع، دانایی، دانش  ۴۹۰ آ

گــــاهی [صـــفت] گاهنـــده، مســــتند، آموزشــــی بخشآ  ،۵۳۴، آ

 آموز، پندآموز تآمیز، عبرانگیز، عبرتعبرت ؛اطالعاتی

گـه، واقـف، درجريـان، مطلع گـاه، آ ، مسـبوق، بـاخبر، مستحضـر، آ

بااطالع، آشنا، وارد، بصیر، علیم، محیط، مسلط، دانـا  ؛۴۵۵متوجه 

، خبــره ۴۶۱باتجربــه، مجــرب  ؛شــدهخبــردار، توجیه ؛، کتــابخوان۴۹۰

 ]۴۹۲نظر صاحب ◄[صورت اسمی  ؛۶۹۴

 ،۵۲۸م کـردن، اعـالن کـردن ، ابالغ کردن، اعالاطالع دادن [فعـل]

ــــوختن  ــــردن، آم ــــنا ک ــــواهی دادن، آش ــــردن ؛۵۳۴گ ــــار ک  ؛اظه

گاهانــدن، کســی گاهانیــدن، آ گـــاهی دادن، را بــه آ خود آوردن، آ

اطالع کسـی استحضـار رسـاندن، مطلـع کـردن، بـهخبردار کردن، به

ــردن (دادن) ــر ک ــردن، خب ــاخبر ک ــاندن، ب ــی  ؛رس ــاندن، معرف شناس

 اظهار اطالع کردن ؛کردن

تلفـن  ؛۲۷۲، بازگو کـردن، رسـاندن، منتقـل کـردن گزارش کردن

 بیان کردن ؛کردن

، اشاره داشـتن، اشـاره کـردن، ایماواشـاره کـردن کنایه گفتنبه

 ۵۴۷ پیشنهاد کردن، خبر دادن، داللت کردن ؛۵۴۷

ــودن ــع ب ــتن مطل ــتن، دانس ــاهی داش گ ــراغ۴۹۰، آ ــتن،  ، س داش

ر بـودن، واقـف بـودن، اطالع داشتن، درجريان بودن، درکـوران کـا

باخبر بودن، خبرداشتن، خبـردار بـودن، استحضـار داشـتن، اشـعار 

 آشنا بودن، سابقه داشتن  ؛داشتن، اشراف داشتن برچیزی

گاه شدن، خبردار شدن، مطلع شدن گاهی یافتن، آ ، خبرشدن، آ

اطـــالع پیـــدا  ،۵۳۶، یـــادگرفتن ۴۸۴، کشـــف کـــردن ۴۱۵شـــنیدن 

عات خواستن، گـزارش خواسـتن، اطال ؛(حاصل) کردن، باخبر شدن

 خبر آمدن، بخشنامه دريافت کردن  ؛۴۵۹پرسیدن 

⍃  خبر ۵۲۸، نشر ۵۲۶، افشا ۴۹۰، دانش ۴۶۶، مدرك ۸۷فهرست ،

  ۶۶۴، اخطار ۵۸۸نگاری ، نامه۵۴۷، داللت ۵۲۹
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ـــم] ـــان [اس ـــا، پردهکتم ـــردن، اخف ـــان ک ـــاندن، پنه ـــی، ، پوش پوش

پنهــان شــدن، اختفــا، محــل  ؛تارکــاری، اســتمخفی ؛۵۲۳نهفتگــی 

ـــا  ـــش  ؛۵۲۷اختف ـــاب، پوش ـــه ؛۲۲۶حج ـــبس، گوش  ؛۸۸۳گیری ح

 ۸۵۰تجاهل، تظاهر (ادعا) 

 ،۵۳۰گویی، مرموزيــــــت، راز ، ِســــــّرنگهداری، پوشــــــیدهرازداری

 ۶۲۳توطئه  ؛انجمن مخفی، فراماسونری ؛۳۹۹سکوت 

شـده، نهفتـه االرضـی، مسـکوت، گم، پنهان، تحتمخفی [صفت]

ــــ ،۵۲۳  ؛مکتــــوم، درخفــــا، درخفیــــه ؛۴۴۶، ناپدیــــد ۴۴۴دا ناپی

ـــدانی  ـــوس، زن ـــه  ؛۷۴۷محب ـــّری، معماگون ـــیده  ؛۵۱۷ِس ، ۲۲۶پوش

  ۳۶۴مدفون  ؛محجبه

، پوشـیده، مسـتتر، جامـۀ مبـدل پوشـیده، ناشـناس استتارشده

 ۳۶۴مدفون  ؛ماسکدار، نقابدار ؛۵۶۲

 گربه، دزدانه، زيرجلی، مثلدزدکی

گـرا، محتـاط، اط درسـخن، درون، ساکت، محتـ۷۴۷، خوددار تودار

رازدار، مرمــوز،  ؛گیر، منــزویمقیــد، درخــود فرورفتــه، کمــرو، گوشــه

  ۵۸۲حرف پوش، کمسخن

  ۴۹۱، ناآشنا، ناآگاه، نیاموخته اطالعبی

، مخفــی کــردن، پنهــان کــردن، درپـــرده کتمــان کــردن [فعــل]

ناپدیـــد کـــردن،  ؛۶۳۲انبـــارکردن  ؛نگهداشـــتن، حجـــاب پوشـــیدن

 ۲۲۶شاندن پوشیدن، پو

 ،۵۸۲حـرف بـودن ، ِسـّری نگهداشـتن، کممخفی نگهداشتن

پنهــان نگهداشــتن، پوشــیده داشــتن، کتمــان  ؛۵۴۲فريــب دادن 

 کردن

ناپدیـد  ؛، درکمین نشستن، دسیسه کـردندزدانه عمل کردن

 شدن، باريک شدن، جیم شدن، پنهانی جایی را ترک کردن 

مطلـع نشـدن،  ؛۴۹۱، تو[ِی] باغ نبـودن، ندانسـتن مطلع نبودن

  ۵۱۷نفهمیدن 

گرانه، آهسته، پنهانی، دزدانـه، درتـاريکی ، توطئهمخفیانه [قید]

  ۴۴۴ناواضح  ؛شب

⍃ فريب ۵۲۷، اختفا ۵۲۳ نهفتگی ،۴۴۶ ، ناپدیدی۴۴۴ ناپیدایی ،

  ۵۸۲ حرفی، کم۵۴۷، داللت ۵۴۲
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ری، بـرداپرده ؛دری، ارائـه، اشـاعهگـویی، پـردهپرده، بیافشا [اسم]

اعتــراف، اقــرار  ؛۱۵۴، واقعــه ۹۷۵الهــام، وحــی  ؛کشــف، مکاشــفه

  ۴۵۹تخلیۀ اطالعاتی، بازجویی  ؛۲۹۹

ــاز، افشاشــده [صــفت] ــکارا، درمعــرض، پدیــدار، ب ، سرگشــاده، آش

  ۵۲۰تعبیرشده  ؛۴۴۳مرئی، پیدا  ،۵۲۲روباز، آشکار 

، ۹۷۵شـده وحی ؛، افشاگر، ُمقر، اقرارکننده، کاشـفافشاکننده

  ۴۲۲ شفاف ؛دم خروس ؛۵۲۰نده تعبیرکن

، فــاش کــردن، پــرده برداشــتن، ظــاهر کــردن افشــا کــردن [فعـل]

ــردن  ،۵۲۲ ــه ک ــردن، برهن ــان ک ــردن،  ؛۲۲۹عري ــابی ک ــو دادن، آفت ل

افشای راز کردن، رسوا کردن، سرپوش از روی راز برداشـتن، پـرده از 

ــادن ــازار نه ــر ب ــدن، برس ــرده دري ــیدن)، پ ــتن (کش ــار برداش  ؛روی ک

 اعتراف کردن گرفتن، اقرار گرفتن، مجبور به اعتراف

انتشـار دادن، اعـالن کـردن  ،۵۷۹، اعالم کردن، گفتن ابراز کردن

 اظهار کردن ؛۵۲۸

ــردن (آوردن ــرار ک ــراف کــردن، قبــول اق ، دادن، داشــتن)، اعت

 زير بار رفتن  ؛تصدیق کردن ؛۲۹۹کردن، پذیرفتن، پذیرا شدن 

 ؛۴۷۸بــات شــدن ، مشــخص شــدن، ثابــت شــدن، اثافشــا شــدن

، نمایـان شـدن، ظـاهر شـدن ۴۴۳پیدا بـودن  ؛۴۹۰شناخته بودن 

۴۴۵  

⍃  ۵۲۸، نشـر ۵۲۴، اطـالع ۵۲۲، تجلی ۴۸۴، کشف ۲۲۹برهنگی ،

  ۵۴۷داللت 
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، نهفتگـی ۴۴۶، ناپدیدی ۴۴۴، کمین، بزخو، ناپیدایی اختفا [اسم]

 استتار  ،۵۲۳

 ؛۶۶۲، پناهگــاه ▼گــاه، مخفیگــاه، ســوراخ، کمینمحــل اختفــا

گـاو  ؛۲۶۳راه مخفـی، نقـب، تونـل  ؛۱۹۲سوراخ موش، النه، آشیانه 

 گاه زير بالش، خفیه ؛صندوق، گنج، دفینه

له کمینگاه
َ
  ۵۲۵کتمان  ◄ ؛دام، طعمهمرِغ  ؛۵۴۲، کمین، دام، ت

چیـز  ◄جامـۀ مبـدل  ؛۲۲۶، ماسـک، صـورتک، اسـتتار، چـادر نقاب

روبنــــد،  ؛۵۴۲، تردســــتی ۲۰تقلیــــد  ؛۱۴۳دگرگــــونی  ،۵۴۲بــــدل 

ــری  ــع، روس ــده، برق ــاک ۲۲۸روبن ــاب، پوش ــش ۲۲۸، حج  ؛۲۲۶، پوش

  ۴۲۱ پرده

ـــــدهپنهان [صـــــفت]  ،۶۲۰متـــــواری، فـــــراری  ،۵۲۵، مخفـــــی ش

 نقابدار، مستتر  ؛کرده، درکمینکمین

دام  ؛۵۲۳، غافلگیر کردن، درکمین بـودن شبیخون زدن [فعل]

لود کردنرا گلآب ؛۵۴۲دام انداختن گستردن، به  نقاب زدن ؛آ

 ؛متـواری شـدن ؛۴۴۶، پنهان شدن، ناپدیـد شـدن مخفی شدن

نقـاب زدن (پوشـیدن، بسـتن،  ؛۵۲۳مخفی بـودن، نهفتـه بـودن 

 بربستن) 

 ؛۵۲۵مخفــی نگهداشــتن  ،۵۲۵، کتمــان کــردن مخفــی کــردن

 نقاب کشیدن، پرده انداختن 

⍃  ۵۴۲، فريب ۵۲۵، کتمان ۵۲۳نهفتگی  
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رســـانی، طبــع ونشـــر، انتشــار، اشــاعه، اعــالن، اطالع، نشــر [اســم]

گــاهی، ارائــه، بســط، معرفــی، اطــالع  خبرپراکنــی، پخــش  ؛۵۲۴آ

ــویی  ــانه ،۵۳۱رادی ــش رس ــی ؛۵۳۱ای پخ گه ــار، آ ــه ؛ج ــراژ ؛بیانی  ؛تی

  ۵۸۶ِادیت، ویرایش  ؛۶۱۲ترویج، القا، تلقین، انگیزش 

ــط ــومی رواب ــث آزادعم ــام، بح ــالن ع ــتهار، خوش ؛، اع ــامی،اش  ن

تبلیـــغ، تـــرویج، پروپاگانـــد،  ؛۸۶۶محبوبیـــت، معروفیـــت، شـــهرت 

نامـــۀ  ؛۶۱۲وشـــوی مغـــزی، تلقـــین، انگیـــزش مغزشـــویی، شست

کالغ، هیــــاهو، سروصــــدا، چهـــلکالغجنجــــال، یک ؛خواننـــدگان

  ۵۲۹جاروجنجال، غوغا، شایعه 

گهی تجاری گهی، تبلیغ، اطالعیـه، بیـلآ بورد، پوسـتر، ، آفیش، آ

گهی تلویزيونی ؛پالکارد، تابلو ؛۵۲۹ی، پیام شعار، پیام بازرگان  آ

، جراید، روزنامـه، روزنامـۀ صـبح، روزنامـۀ عصـر، ارگـان، مطبوعات

 ▼مجله ؛خبرنامه، بولتن، ضمیمه

نامـه، ای، ویژهنامه، ماهنامه، فصلنامه، مجلۀ حرفـه، هفتهمجله

  ▲مطبوعات ؛مجلۀ هفتگی ؛نشريه، سالنامه

 لیغاتی، موسسۀ تبمسئول روابط عمومی

 ۵۸۷ ◄شده ، چاپمنتشرشده [صفت]

 ، مطبوعاتی، ناشر انتشاراتی

آور، شــده، محبــوب، زبــانزد، نامــدار، نــامی، نــام، شناختهمعــروف

، سرشــناس، ۳۲برجســته  ،۶۴۴آوازه، پــرآوازه، تــاريخی، ممتــاز بلنــد

 گاو پیشانی سفید  ؛۶۳۸بارز، مشخص، قابل توجه  ؛۸۶۶مشهور 

تشر کردن، توزيع کردن، آبونمان کـردن، ، منانتشار دادن [فعل]

چاپ رسـاندن، چـاپ کـردن به ؛پخش کردن، پراکندن، اشاعه دادن

 چاپ زدن  ؛۵۸۷

گهـی کـردن، خبـر دادن (رسـاندن)، اعالن کـردن ، اعـالم کـردن، آ

آشــنا کــردن، شناســـاندن،  ؛پیــام رســاندن، آوردن، بشـــارت دادن

گاهانیـدن، مطلع کردن، اطالع رساندن بـه کسـی،  ؛معرفی کردن آ

  ۶۳۸اهمیت دادن  ؛۵۲۴اطالع دادن 

گهی دادن (زدن)  معروف کردن ؛دیوار چسباندن، بهآ

 ؛، معروف شدن، زبانزد شـدن، مقالـه چـاپ کـردنمنتشر شدن

زيـر چـاپ رفـتن، چـاپ اثـری  ؛پیچیدن، شـایع شـدن، اشـاعه یـافتن

 تمام شدن، از (زير) چاپ درآمدن 



 

 

⍃  ۵۳۱، مخــابرات ۵۲۹خبــر  ،۵۲۶، افشــا ۵۲۴، اطــالع ۵۲۲تجلــی ،

 ۵۸۷ ، چاپ۸۶۶نامی ، خوش۵۸۹کتاب 
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خبـر خـوش، مـژده، نویـد، بشـارت، تبشـیر، مـژده  ؛، اخبـارخبر [اسم]

ـــادی  ـــول  ،۸۳۳دادن، ش ـــده، ق ـــر  ؛۷۶۴وع ـــوک، خب ـــد، ش ـــر ب خب

آوازه، معروفیـــت،  ؛۹۰۰وعیـــد، تهدیـــد  ،۵۰۹آور، نـــامرادی شـــوکه

بـولتن،  ؛۸۶۶محبوبیت، شـهرت نامی، درخبر بودن، اشتهار، خوش

مطلب روزنامه، تیتر، تیتر صفحۀ اول، تیتر  ؛کمونیکه، بولتن خبری

 ◄خبر[فقـه]  ؛۵۰۵حافظـه  ◄خـاطره  ؛۶۳۸درشت، مطلـب مهـم 

گهـــی، اعـــالن، اطـــالع  ؛۹۷۶حـــدیث   ؛۷۲۹مژدگـــانی، جـــایزه  ؛۵۲۴آ

 بابت  ؛۴۹۰علم  ◄ها اطالعات، دانستنی

، هیاهو، تبلیغـات، مجعـوالت، ، خبر تأییدنشده، شایعاتشایعه

ـــت  ـــاوره  ◄غیب ـــال، یک ؛۵۸۴مح ـــلکالغجنج ـــاهو، چه کالغ، هی

 ۹۲۶سروصدا، جاروجنجال، غوغا، رسوایی، قشقرق، افتضاح، افترا 

، پیغام، تلگرام، فاکس، نامه، یادداشت، بخشنامه، آفـیش، پیام

گهــی تجــاری   ؛۵۲۴بیانیــه، گــزارش  ؛۵۲۸اعالمیــه، تراکــت، شــعار، آ

 ه قطعنام

 ؛دکـۀ مطبوعـاتی ؛نویس، ناشرروزنامه ؛، گزارشگر، مخبرخبرنگار

 نویس عريضه

کننـده، آور، نداکننده، مـؤذن، مکبـر، جـارچی، دعوت، پیاممنادی

 ؛۶۶درآمـد پیش ◄سـفیر  ؛، پیغـام آور۹۷۵، پیـامبر ۷۵۴فرستاده 

 پیشرو، جلودار، یورتچی

ــــک ــــهپی ــــار، نام ــــد، چاپ ــــد، قاص ــــوتر قاص ــــمژده ؛بر، کب ان، رس

ـــدهمژده ـــتی  ؛دهن ـــات پس ـــتچی، ارتباط ـــت، پس ـــأمور پس  ،۵۳۱م

 رسان، (یاهو) مسنجر پیام ؛۲۷۳کننده شخص حمل

ــفت] ــایع [ص ــته ، شایعش ــده، دانس آوازۀ  ؛۵۲۶، افشاشــده ۴۹۰ش

 ُپرخبر ؛۸۶۶مشهور  ،۵۲۸شهر، معروف 

ــردن [فعــل] ــه شــایع ک ــابره کــردن، نام ، شــایعه راه انــداختن، مخ

انتشــار دادن  ،۵۲۶افشــا کــردن  ،۵۲۴ادن اطــالع د ،۵۸۸نوشــتن 

 لو دادن ؛۵۲۸

ــودن ــایع ب ــودنش ــواه ب ــادن  ؛، دراف ــواه افت ــدن، دراف ــایع ش ش

 (پیچیدن) 

⍃  ۵۸۹ ، کتاب۵۳۱، مخابرات ۵۲۸، نشر ۵۲۴اطالع   
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اطالعـات  ؛۹۸۴، ِسّر، نهـان، خفـا، رمـز، اسـرار، حـس ششـم راز [اسـم]

انســــان  ؛شــــدهبندیعــــات طبقهمحرمانــــه، اســــرار دولتــــی، اطال

اختفـــا  ؛۵۶۲نــامی امضــامحفوظ، بی ؛اســرارآمیز، لبخنــد ژوکونــد

 ۵۲۵کتمان  ؛۵۲۳نهفتگی  ،۵۲۷

ــد، پــس ؛مــاز ؛، چیســتان، لغــز، رمــز، رازمعمــا
ُ

ــد، ک
ُ

ورد، رمزينــه، بارک

ــب، نماداسم ــذاری ش ــی،  ؛۵۴۷گ ــئلۀ رياض ــل، مس ــئله، معض مس

 نما، پارادوکس راسل ضانیگما، پارادوکس، متناق ؛تربیع دایره

ــــفت] ــــّری [ص ــــه بندی، طبقهِس ــــده، نهفت ــــدا  ،۵۲۳ش ، ۴۴۴ناپی

  ۹۸۴رمزی  ،۵۱۷معماگونه  ،۵۲۳اسرارآمیز 

⍃  کتمـان ۵۲۳، نهفتگـی ۵۲۷، اختفـا ۵۱۷غیر قابل درك بودن ،

۵۲۵ 
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ــم] ــابرات [اس ــراف، مخ ــت، تلگ ــات، پس ــاوری اطالع ــات، فن ، ارتباط

خبـر  ،۵۲۹پیـام  ،۵۴۷ای، عالمـت مـاهواره مخـابرات ؛تلفن، ُمـرس

ــاطیس ؛۵۲۹ ــاطیس، برق ــاتی  ؛الکترومغن ــراه اطالع ــت، بزرگ اینترن

۶۲۴ 

 ؛۵۸۸نگاری ، پستخانه، دفتر پستی، نامه، نامهارتباطات پستی

ــت هــوایی ــتاز، پس ــی، پســت پیش ــه،  ؛پســت سفارش ــندۀ نام نویس

 ؛۲۷۳کننـده شـخص حمل ،۵۲۹پیـک  ◄پستچی  ؛۵۸۸نگار نامه

ایمیـل، پسـت الکترونیـک،  ؛صـندوق پسـتی ؛۵۴۷قـبض  ◄بر تم

 چاپارخانه  ؛بانکپست ؛ارتباطات اینترنتی، َچت، مسنجر

کانـال  ،۵۲۸، صداوسـیما، رسـانۀ جمعـی، نشـر پخش رادیـویی

 ؛مـاهوارۀ مخـابراتی ؛آنتن، آنتن مرکزی، بشقاب ماهواره ؛یک، ...

شـبکه،  ؛امام، افامواج رادیـویی، مـوج کوتـاه، مـوج متوسـط، ای

اف، دسـتگاه اچجمعی، تلویزيون، تلویزيون مداربسته، ویارتباط

گهـــی تجـــاری  ؛امـــپکس ،۵۴۹، وســـیلۀ ضـــبط ۴۴۲نـــوری   ؛۵۲۸آ

ــع  ــیل، تشعش ــار، گس ــک ۴۱۷انتش ــاج۱۶۰، الکترونی ــیلۀ ؛، اعوج  وس

  ۶۳۰، وسیلۀ برقی ۴۶۵گیری اندازه ، وسیلۀ۴۱۵شنوایی 

، برنامــۀ تلویزيــونی، ، پخــش زنــده (مســتقیم)ایپخــش رســانه

 سريال، شو، فیلم سینمایی، مجلۀ هفتگی، اخبار، داستان شب 

 گوینده اخبار ،۵۹۴، مجری گوینده

، تلفـن همـراه، موبایـل، آنـتن دادن، سـرویس موبایل و تلفـن

ــاه، اس ــام کوت ــیمامپی ــور، اس، س ــره، ویبرات ــدزفری، ویب کارت، هن

منشـی، دسـتگاه سـیم، تلفنتلفـن، بی ؛مسیر، مشترک مـوردنظر

 ؛گیر، قطــع تلفــن، وصــل تلفــنتلفــن، گوشــی، دهنــی، شــماره

ــــام ــــویری، پی ــــن تص ــــدیوفون، تلف ــــروی ــــن راه ؛گیر، پیج دور، تلف

شـهری، المللی، تلفـن بینجایی بینخدمات ویژه، جابه ؛ایکساف

تلفنخانه، مرکز  ؛نفره، مبلغ کارکرد، آبونمان، مشترکمکالمات سه

 ف، آیفون اتلفن داخلی، اف ؛تلفن

⍃  ۵۸۸نگاری ، نامه۵۴۸، پیشینه ۵۴۷، داللت ۵۲۹، خبر ۵۲۸نشر  
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، بیان، اعـالم قطعـی، تأکیـد، اصـرار، تأییـد و تصـدیق، اظهار [اسم]

ـــق نظر ـــخن ۴۸۸مواف ـــه، س ـــزاره، گفت ـــاد و گ ـــارنظر  ؛۵۷۹، نه اظه



   
 

 

 ؛▼گــواهی، شــهادت، ســوگند ؛۴۹۶قاعــدۀ کلــی، اصــل  ؛قضــایی

ــور  ــز، تص ــه، ت ــه، قطعنام ــخیص  ،۵۱۲بیانی ــاب  ؛۴۸۰تش  ؛۶۰۵انتخ

  ۶۰۲ قاطعیت، خودرأیی ؛۵۲۹پیام  ،۵۲۴گزارش  ◄اعالمیه، اعالن 

تحلیف،  ؛۴۶۶نامه، شهادت ، قسم، سوگندنامه، گواهیسوگند

 سوگند خوردن، استشهاد، سوگند دادن 

، ۴۷۳، بیـانی، اثبـاتی، مثبـت، قـاطع، قطعـی اظهارشـده [صفت]

ــده ا ــد، قــوی، مســتدل،  ؛۵۲۸شــده چاپ ،۵۲۶فشاش مؤکــد، اکی

شـده، موعـود دادهتعهدشـده، قول ؛مّصَدق ؛کالمقاطعانه، یک

  ۶۱۷، مقصود ۷۶۴

، ُمصـّر، اظهـارکرده، قـاطع، ُبـّرا، مصـمم ۴۷۳، مطمـئنخاطرجمع

۵۹۹  

ــل] ــردن [فع ــار ک ــتن، اظه ــما گف ــردن، رس ــالم ک ــودن، اع ــّر ب ، ُمص

 ، اظهار داشتن ▼کردن، تأکید کردناعالمیه (قطعنامه) صادر 

را امضا ، قسم خوردن، تصدیق کردن، پای چیزیسوگند خوردن

 سوگند دادن  ؛کردن

، اصرار کردن، زير نوشته خط کشیدن، بلنـد صـحبت تأکید کردن

  ۶۳۸اهمیت دادن  ،۵۹۹، مصمم بودن ۴۰۰کردن 

  [قیـد]
ً
، قاطعانـه، بـا قطـعقطعا

ً
 ؛آهـیچ،  ؛کالمویقین، یـک، اکیـدا

، همانا، به
ً
  ؛کهدرستیالبته، یقینا

ً
 ۴۷۳حتما

 ؛، وهللا، با�، اشهدبا�، اشهد، خداوکیلی، خـدایی، تـا�خدابه

َسم
َ

 به، سوگندبه به، ق

⍃  ۷۶۴قول  ،۵۷۹، سخن ۴۷۵، استدالل ۴۷۳قطعیت  
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 ؛سـلب ؛۴۷۹، حاشا، نفـی، تکـذیب، رّد، نقـض، ابطـال انکار [اسم]

ــالف مخال ــت، نظرمخ ــا ؛۴۸۹ف ــادری<، -ن ــا ؛>نام ــی، انتف  ؛تحاش

 ۷۶۲اعتراض  ،۶۰۳تغییر عقیده 

 ، منفی، مردود، متضاد۴۸۹شده ، تکذیبانکارشده [صفت]

کننــده، ســلبی، منــافی، ، انکارکننــده، نــافی، نــاقض، نقضمنِکــر

 ۷۶۲آمیز ، اعتراض۴۸۹کننده تکذیب

ب کـردن، منِکـر ، حاشا کردن، نفی کردن، تکـذیانکارکردن [فعل]

  ۶۰۳پس گرفتن  ؛بودن

ــد] ــههیچبه [قی )، ۱۰۹، هرگــز وج
ً
وابدا

ً
، اصــالوابدا (اصــال

ً
، اساســا

 (مطلقا)، معاذهللا وجه منهیچبه
ً
 الوجوه، مطلقا

⍃  ۷۶۲، اعتراض ۷۵۲، الغا ۴۸۹نظر مخالف 
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ــم] ــوزش [اس ــدريس، مربیآم ــدایت، ت ــرورش، ه ــت، پ ــری، ، تربی گ

تأدیب، ادب،  ؛ایآموزش مکاتبه ؛یادآوری، استادیتعلیم، تعلم، 

 القا، تلقین  ؛اصالح

ــیلی ــقدورۀ تحص ــالس، مش ــرم، درس، ک ــیلی،  ؛، ت ــتۀ تحص رش

رشـــتۀ اصـــلی، درســـهای تخصصـــی، مهـــاد، کهـــاد، مـــاده، مـــواد 

ــانی ــیالبس ؛امتح ــی، س ــۀ درس ــادگی،  ؛برنام ــیلی: آم ــل تحص مراح

دانشـگاهی، ابتدایی، سیکل، متوسطه، راهنمـایی، دیـپلم، پیش

ــوق ــاردانی، ف ــد، ک ــی ارش ــانس، کارشناس ــی، لیس دیپلم، کارشناس

دکترا، محــل آموزشــی بــه تفکیــک لیســانس، دکتــرا، فــوقفوق

، ]▲مـدرک تحصـیلی، [مراحـل تحصــیلی ؛۵۳۹دبسـتان  ◄مراحـل 

 کالس تقویتی، کالس کنکور  ؛دیاچپی

مـواد درسـی: مکالمـه،  ؛زمزمۀ محبـت ؛، موعظه، سخنرانیدرس

، کـالس (واحـد ۳۱۹، شـیمی ۳۱۹فیزيـک  ،۸۶رياضـیات  ،۵۵۷زبان 

 ۵۳۸درسی) 

 ◄ای ای، مدرسـه، تربیتی، دانشـگاهی، مکاتبـهآموزشی [صفت]

 ؛آمیزآموزنـده، موعظـه ؛فرهنگـی، علمـی ؛۵۳۹مربوط به مدرسه 

 عمومی  ؛آموختنی، آموزگار، عالمانه

، یـاد دادن، درس دادن، آمـوزش دادن، پـروردن، آمـوختن [فعل]

 پرورش دادن، تربیت کردن، ساختن، تعلیم دادن، استادی کردن

 ، تدريس کردن، موعظه کردن درس دادن

ــردن ــت ک ، کــارآموزی دادن، تمــرين دادن، پــرورش دادن، تربی

 استادی کردن، ادب کردن، آموزش دادن، بار آوردن 

⍃  ۵۳۹، مدرسـه ۵۳۸آموز ، دانش۵۳۷، آموزگار ۵۳۶یادگیری ،

 ۶۹۶کارشناس 
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ـــط، بـــدآموزی [اســـم] ـــط، تربیـــت غل ـــوزش دروغ، هـــدایت غل ، آم

ــویی، شست ــزی، تحمیــق، مغزش ــوی مغ ــزی، شستش ــوی مغ وش

فريبی، فريــب اغفــال، فريــب دادن، گــول زدن، اســتحمار، عــوام

ـــاريخی، غیر ؛۵۴۲ ـــف ت ـــت، تحري ـــات نادرس ـــت اطالع  ،۵۴۳حقیق

ــانه  ــدازی ؛۵۴۳افس ــوم، بران ــان عم ــویش اذه ــین ؛تش ــا، تلق ، الق

 دربردن اغوا، گمراه کردن، ازراه به

شده، تحريف ؛کننده، ضالهگمراه ؛۴۹۵اشتباهی  ؛بدآموز [صفت]

 ۵۴۳جعلی 

، فاسد ۴۹۵دربردن، گمراه کردن ، ازراه بهبدآموزی کردن [فعـل]

تصـویر  ؛۵۴۲، منحرف کردن، اغفال کردن، فريـب دادن ۹۵۱کردن 

دن، خطـا کـردن ماسـتمالی کـر ،۵۴۱دروغ گفـتن  ،۵۵۲غلط دادن 

ــتن ؛۴۹۵ ــدآموزی داش ــردن  ؛ب ــکل ک ــودن  ؛۲۴۶بدش ــوش نم مش

 اذهان عموم

⍃  ۵۴۲، فريب ۵۴۱دروغگویی  
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گری، طلبگــی، شــاگردی، تلمــذ، ، تحصــیل، طلبــهیــادگیری [اســم]

ــیم ــرار  ؛تعل ــت، تک ــرين، ممارس ــادت دادن ۱۰۶تم ــادگی  ،۶۱۰، ع آم

 خودآموزی  ؛اخذ، کسب ؛۶۶۹

 ؛قرائـــت، خوانـــدن ؛ویســـی، مـــرور، تحقیـــقن، مشقمطالعـــه

 غوررسی، تعمق

 ؛۴۹۰دیـده »، کتـابخوان، ُپرمطالعـه، آمـوزشخواندرس [صـفت]

 ،۵۹۷تحصــیل، راغــب حاضـر به ؛۶۷۸زرنـگ، فعــال، دارای فعالیــت 

 کردهخودآموخته، تحصیل

، درس خواندن، تحصـیل کـردن، مدرسـه رفـتن، یادگرفتن [فعل]

شــدن، پــرورش یــافتن، آمــوختن، آمــوزش دیــدن، بارآمــدن، تربیــت 

 فراگرفتن، تمرين کردن، ممارست کردن 

، خواندن، قرائت کردن، خرخوانی کردن، خر زدن، مطالعه کردن

 مرور کردن، حفظ کردن، تلمذ کردن

⍃  ۵۳۴، آموزش ۴۹۲، دانشمند ۴۹۰دانش  
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آخوند، روحانیت  ،۵۲۰، معلم، مدرس، رایزن، مفسر آموزگار [اسم]

دبیــر، اســتاد، اســتاد راهنمــا، نــاظم، ناظمــه، مــدیر  ؛۵۰۰، دانــا ۹۸۶

استاد، عضو هیئت علمـی، مـدیر گـروه، اسـتادیار، اسـتاِد  ؛مدرسه

 آموز، ادیبادب ؛پروازی

ـــچ، آموزشــیار، مشــاق، مشـــقمربــی
ُ

دهنده، ، تربیــت کننــده، ک

 دهنده، ینگه تعلیم

ول، سروش پیغمبر، رس ؛۹۸۶، مدرس، آخوند، مال، روحانیت واعظ

 ۹۷۵پیامبر ،۵۱۱

⍃  ۵۳۴، آموزش ۵۰۰دانا  

 

 آموزدانش 538

، ۴۶۱کننـده پژوهشـگر، آزمایش ؛، مريد، پیـرو، طلبـهشاگرد [اسم]

 ۴۹۲روشنفکر 

تجربــه، ابجــدخوان، ناشــی، ، مبتــدی، نوچــه، تــازه کــار، بینوآمــوز

 ۴۶۱کننده اهل تجربه، آزمایش ؛خوانالفباخوان، پنجلهم

جو، شـاگرد مدرسـه، محصـل، طلبـه، هنرجـو، ، دانشـآموزدانش

 ای مدرسهمکتبی، بچههنرآموز، بچه

ــی) ــد درس ــاده، مــادۀ کالس(واح ــد، م ــرم، دوره، واح ــه، ت ، پای

فیزيـک  ،۸۶رياضیات  ،۵۵۷مواد درسی: مکالمه، زبان  ؛امتحانی

ســـــمینار،  ؛۵۳۴، کارگـــــاه، آزمایشـــــگاه، درس ۳۱۹، شـــــیمی ۳۱۹

 ۵۸۴کنفرانس 

جـوان  ؛روای، مدرسـهآموزی، مدرسـهدانش، دانشجویی [صـفت]

  ۵۳۶خوان ، درس۱۳۰

⍃  ۹۸۷ ، الییك۵۳۴، آموزش ۶۸آغاز  
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، مکتــــب، نهـــاد آموزشــــی، کـــالج، آموزشــــگاه، مدرســـه [اســـم]

، ▼خانـــه، هنرســـتانپژوهشـــکده، مهـــدکودک، پرورشـــگاه، یتیم

 ؛نوردانشگاه آزاد، دولتی، غیرانتفـاعی، دانشـگاه پیـام ؛دانشگاه

 حوزۀ علمیه

دبســــتانی، ابتــــدایی، ، کودکســــتان، آمــــادگی، پیشدبســــتان

دانشـــگاهی، دبســـتان، متوســـطه، راهنمـــایی، دبیرســـتان، پیش

دولتـی، نمونـۀ مردمـی،  ؛۵۳۴دورۀ تحصـیلی  ◄مراحل تحصیلی 

 غیرانتفاعی

ــــتان ــــده، هنرس ــــی، هنرک ــــگاه فن ــــی، آموزش ــــتان فن ، هنرس

 ای آموزشکده، هنرستان حرفه

حیاط،  ؛، کالس درس، آزمایشگاه، آزمایشگاه زبانکالس (اتاق)

 ُبرد سیاه، تابلو، وایتنیمکت، تخته ؛کالس ورزش

 ، سکو، کرسی خطابه، تريبون منبر

 ؛۵۳۴ای، درسـی، آموزشـی ، مدرسـهمدرسـهمربـوط به [صفت]

 اسکوالستیک 

⍃  ۵۳۴آموزش  

 

 # ۵۴۰راستگویی  540

، ۴۹۴قـــت ، راســـتی، صـــداقت، صـــحت، حقیراســـتگویی [اســـم]

ـــری، خـــامی بی ؛۹۲۹درســـتی  ـــحت  ؛۶۹۹تزوی ـــا  ؛۴۹۴ص  ؛۵۲۶افش

 ۵۷۰وتفصیل توضیح کامل، تمام حقیقت، طول

، مطمـئن، شـريف ۴۹۴، صـادق، راسـت (درسـت) راسـتگو [صفت]

ـــــدون ؛۹۲۹ ـــــت، بیب ـــــص، درس ـــــا، بیتظاهر، مخل ـــــا، ريبري وري

  ۶۹۹تزویر، خام وريا، صدیق، درستکار، بیرویبی

اظهــار  ؛را گفـتن، شــوخی نکــردن، واقعیــتفــتنراســت گ [فعـل]

روراســت  ؛۸۳۴بامتانــت ســخن گفــتن، باوقــار بــودن  ؛۵۳۲کــردن 

بینـی کــردن پیش ؛۵۲۶ابــراز کـردن  ،۵۲۶افشـا کـردن  ؛۵۲۲بـودن 

۵۱۱ 

⍃  ۹۲۹، درستکاری ۶۹۹، خامی ۵۲۲، تجلی ۴۹۴حقیقت  
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ــم] ــویی [اس ــردازی، دروغدروغگ ــذب،  ؛پ ــقم، ک ــان، دروغ، س چاخ

ــــت ــــخن ناراســــت، خــــالف حقیق  ؛الف، مجعــــوالت، اکاذیــــب، س

ــــــتی  ــــــی، نادرس ــــــکنی، پیمان ؛۹۳۰حرامزادگ ــــــکنی، عهدش ش

گــواهی (شــهادت) دروغ،  ؛۹۳۰، نــامردی ۹۳۰عهــد، خیانــت نقض

وعـــدۀ دروغ، بـــادهوا، وعـــدۀ  ؛جعـــل اســـناد، امضـــای ســـاختگی

ــاغ ســرخرمن، در ــب  ب ــالف، فري ــان دادن)، وعــدۀ خ  ؛۵۴۲ســبز (نش

 ▼مکر، دورویی ؛تمساح اشِک 



   
 

 

 ،۶۹۸، دورنگی، تزویر، مکاری، رياکاری، سالوس، نیرنـگ دورویی

ــامردی  ــا، ن ــک، ري
َ
ل

َ
ــر، ک ــه، مک ــت ۹۳۰حیل ــب ۹۳۰، خیان  ؛۵۴۲، فري

زهدفروشـی، تظـاهر  ؛نفـاق ،۵۴۲کالهبرداری  ؛۸۷۵فخرفروشی 

  ۸۷۵تشريفات  ،۸۵۰

، ، دروغین، دروغ، کاذب، الکی، مجعول، نادرسـتدروغی [صـفت]

ــط بی ــره۴۹۵قاعــده، غل ــا، ناس ــاختگی  ؛، بیج ــدلی، س ــی، ب ، ۱۸جعل

 ناسید، ناراست  ؛۲غیرواقعی  ؛درآوردیمن ؛۵۴۲مقلوب، قالبی 

ـــب، محیـــل، حیلـــهدورو
َ
گر، ، منـــافق، مـــزور، رياکـــار، ســـالوس، َجل

خــائن  ،۶۰۳طلب نمــا، فرصــتمظلوم ،۸۵۰متجـددمآب، متظــاهر 

  ۹۳۰رذل  ؛نادرویش ؛۸۵۰دارای اداواصول  ؛۹۳۰

 ▲دورو ،۵۴۵دروغگو  ◄دروغگو 

، دروغ بافتن، بافتن، ساختن، سـرهم کـردن، دروغ گفتن [فعـل]

دروغ سـوگند شـهادت دروغ دادن، بـه ؛چاپ زدن ؛ازخود درآوردن

  ▼، جعل کردن▼زبانی کردن، چرب▼پوشاندن ؛خوردن

روی خود نیاوردن، کتمـان ، پنهان کردن، بهرياکارانه پوشاندن

بـــازی  ؛۲۰تقلیـــد کـــردن  ،۵۲۵مخفـــی نگهداشـــتن  ،۵۲۵کـــردن 

 ۵۴۲وانمود کردن، فريب دادن  ؛۵۹۴درآوردن، بازی کردن 

 ، زهد فروختن، رنگ کردنزبانی کردنچرب

، تقلـب کـردن، برسـاختن، آب در شـیر کـردن، وضـع جعل کـردن

  ۵۴۲فريب دادن  ؛کردن، ساختن

⍃  ۵۳۵ی ، بدآموز۵۲۳، نهفتگی ۵۱۸، ایهام ۴۹۵، خطا ۲۰تقلید ،

  ۹۳۰، نادرستی ۵۴۵، فريبکار ۵۴۳حقیقت ، غیر۵۴۲فريب 
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ک، مکر، خدعه، ُحقـه، نیرنـگ، ترفنـد، فريب [اسم]
َ
ل

َ
، گول، حیله، ک

بازی، کـــاری، تزویـــر، تـــدلیس، حقـــهفريب ؛افســـون، فتنـــه، بـــازی

، مـــــارگیری، ▼، تردســـــتی▼بـــــازی، تقلـــــب، کالهبـــــردارینیرنگ

طلســم، طعمــه،  ؛عشــوه ؛۶۹۸زيرکــی بازی، آهــوگردانی، آرتیســت

ببروبـــدوز، دوزوکلـــک،  ؛۶۲۳الحیـــل، تـــدبیر لطایف ؛▼تلـــه، دام

اغفـــال، فريـــب دادن، گـــول زدن،  ؛قللـــمکـــاری، بـــامبول، اللمآب

 ۵۳۵بدآموزی  ◄فريبی، تحمیق استحمار، عوام

ــرداری  ؛گری، تزویــر، تــدلیس، کــاله، غــش، تقلــب، حیلــهکالهب

ب مالیــــاتی، حسابســــازی، فــــرار تقلــــ ؛۷۸۸، دزدی ۷۸۸اخــــتالس 

کالهبـردار، متقلـب  ؛تمسـخر ؛تطمیع، ارتشـا ؛شوییازمالیات، پول

  ۵۴۵دروغگو  ،۵۴۵

بازی، آرتیســـت ؛۹۸۳بازی، حقـــه، جـــادوگری ، شـــعبدهتردســـتی

ــۀ) مــارگیری ؛ســازیصحنه ــینما جلوه  ؛جعبــۀ (کیس ــای ویــژه، س ه

  ۹۸۳رمالی، تعویذ  ؛۴۴۵

له، تور، کمنددام
َ
 ؛تار عنکبوت، دام عنکبـوت ؛شست شبکه، ؛، ت

صـیاد  ؛۶۶۱پذیر آسـیب ◄صید  ؛طعمه ؛۶۶۳ورطه  ،۵۲۷کمینگاه 

  ۵۲۷شده کننده، شخص پنهانکمین ،۶۱۹شکارچی  ◄

ــدل ــز ب ــول، دروغ چی ــی، مجع ــنس تقلب ــویی  ◄، ج  ،۵۴۱دروغگ

  ۸۵۰شخص دورو، شیاد، متظاهر، شارالتان  ؛۴شیء بی جوهر 

 ،۵۴۲زيرکــاه، دغــل، شــیاد گر، آب، محیــل، حیلــهفريبکــار [صــفت]

باز، مکـار، حقـه ؛حريف، بازيگر-فنهمه ؛۶۹۸، زيرک ۹۳۰نادرست 

چمـوش،  ؛۹۳۰کن، مکـاره، ُپرفريـب، خـائن رنگفريب، مردممردم

هنرپیشـه،  ؛باز، بخوُبر، ناروزن، الخنـاس، الپـرناتو، ناراست، بامبول

ــت
َ

ــار  ؛آف ــمی:] فريبک ــورت اس ــو  ،۵۴۵[ص ــب م ،۵۴۵دروغگ تقل

۵۴۵  

 ؛۵۲۳نهفتــه  ،۵۴۳غیرواقعـی  ،۵۴۳، گـولزن، جعلـی فريبنـده

، [اســــــم]پــــــارادوکس  ؛فريبــــــا ؛۴۴۵ظــــــاهری  ؛۹۸۳ســــــاحرانه 

 نما متناقض

، تقلبی، بدلی، مصنوعی، بـدل، ۱۸ساختگی  ،۵۴۳، جعلی قالبی

 حرامزاده، ناجنس  ؛۲۰، عاريه، تقلیدی ۲برساخته، غیرواقعی 

 ،۵۴۱زبـانی کـردن ول زدن، چرب، فريفتن، گـفريب دادن [فعـل]

دام  ،۵۳۵، بـــدآموزی کـــردن ۹۵۱در بـــردن، فاســـد کـــردن بـــهازراه

را برداشـــتن، افکنــدن، دام نهــادن، کــاله گذاشــتن، کــاله کســی

بازی گـرفتن، کسـی را به ؛۵۴۱، دروغ گفتن ۷۸۸کالهبرداری کردن 

نـارو زدن، احلیـل زدن،  ؛بازيچه ساختن، بـازی درآوردن، بـازی دادن

مبول درآوردن (تراشیدن، زدن، سـوار کـردن)، نیرنـگ زدن، کلـک با

ــردن ــاد ک ــردن،  ؛زدن، افس ــود ک ــان دادن، وانم ــع نش ــرخالف واق ب

  ۵۴۱ساختن، تظاهر کردن، جعل کردن 

ــت انــداختن ، مســخره کــردن، حیلــه زدن، بــاد بــه(تو[ِی]) دس

 آستین کردن 

صاحب ، درتله انداختن، دردام آوردن، قر زدن، تدام انداختنبه

 دام افکندن ؛کردن

ريسمان کسی درچاه رفتن، بازی ، گول خوردن، بافريب خوردن

 خوردن، اغوا شدن، نارو خوردن 

، تفتین کردن، حیله کردن، دام افکندن، بازی کردن، فتنه کردن

 ▲فريب دادن

⍃ کتمـان ۵۲۳، نهفتگـی ۴۹۵، خطـا ۴۴۵، ظـاهر ۴جوهری بی ،

حقیقــت ، غیر۵۴۱غگــویی ، درو۵۳۵، بــدآموزی ۵۲۷، اختفــا ۵۲۵

ــاده ۵۴۳ ــار ۵۴۴، آدم س ــه ۵۴۵، فريبک ــی ۶۶۳، ورط ، ۶۹۸، زيرک

  ۹۲۵ چاپلوسی
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ــم]  ،۵۳۵، تحريــف، جعــل، تحمیــق، بــدآموزی غیرحقیقــت [اس

جعـــل، مـــدارک  ؛۹۳۰نادرســـتی  ،۵۴۲فريـــب  ،۵۴۱دروغگـــویی 

 ؛تحريــف تــاريخی ؛ماشــین پروپاگانــد ؛۴۶۶مــدرک  ◄ســاختگی 

  ۴۸۲، مبالغه ۴۸۳رازواقع، دست کم گرفتن تخمین کمت



 

 

 ؛۶۱۴بهانــه  ؛۵۲۵، فقــدان خلــوص، کتمــان نادرســتی اخالقــی

ــــی  ،۵۱۸ایهــــام  ــــم  ؛۹۲۵چاپلوســــی  ؛۵۴۱دررفــــتن، دوروی تجس

 ۹۳۴، شرارت ۹۳۴فسق  ؛۵۵۲غیرواقعی 

 ؛۵۱۳، اســـــــطوره، مـــــــاجرای ســـــــاختگی، تخیـــــــل افســـــــانه

 ؛۵۲۹شـایعه  ؛۴۹۷امر محال  ؛۵۴۶وپرداخته، بافته، اغراق ساخته

 ۵۹۰داستان، روایت  ؛شناسی، میتولوژیاسطوره

ــفت] ــی [ص ــی جعل ــی ۲، غیرواقع ــی، دروغ ــاذب، تقلب ــت، ک ، نادرس

 ؛۲۰وپرداخته، بافتـه، تقلیـدی ای، سـاختگی، سـاختهافسـانه ؛۵۴۱

ای، ظاهری، بدون واقعیـت، َمجـاز، مجـازی، اسـمی، الکـی، باسـمه

  ؛۵۴۲عاريتی، قالبی 
ً
 اسما

، آسـمان ريسـمان هم] بـافتنمان و ريسمان [بـهآس [فعل]

 بافتن، افسانه پرداختن، تحريف کردن

⍃  ۵۴۶، اغراق ۵۴۲، فريب ۵۴۱، دروغگویی ۵۱۳، تخیل ۴۹۵خطا  

 

 

 آدم ساده 544

َببـو  ،۸۵۱مضـحکه  ،۶۹۹، احمـق، شـخص خـام آدم سـاده [اسم]

لـت  ؛۵۰۱ لت دست، آ  ؛صـید ؛۶۳۰ابـزار  ◄مظلوم، بازيچۀ دست، آ

ــور ــوم، بی[ص ــفتی:] معص ــاه ت ص ــر ، بی۹۳۵گن ــی  ،۶۹۹تزوی ناش

۶۹۵ 

ــــاده ــــاور، زود، خوشلوحس ــــاور ب ــــاده۴۸۷ب ــــه، ، س دل، فريفت

[صـورت  ؛بـینخورده، هالو، گـول، خنـگ، پخمـه، پپـه، دهنفريب

 ۶۹۵وپاچلفتی دست ،۶۹۹تزویر صفتی:] بی

⍃ ۵۴۲، فريب ۴۸۷باوری زود  

 

 فريبکار 545

رفیـق  ؛▼، دغل، دغلبـاز، دروغگـو۹۵۲، رند ، اغواگرفريبکار [اسم]

توطئــه  ◄گر توطئــه ؛۹۳۸نــامرد  ،۶۰۳نیمــۀ راه، عضــوحزب بــاد 

کتـــور ؛فريـــبکن، مردمرنـــگمردم ؛۲۰، مقلـــد ▼متقلـــب ؛۶۲۳  ؛آ

 ۶۹۸زيرک  ،۶۹۸[صورت صفتی:] ناقال 

متظـاهر  ،۵۴۱، دورو ▲، کذاب، چاخان، ناراست، فريبکاردروغگو

ـــائ ،۶۰۳طلب فرصـــت ،۸۵۰ ـــراق  ◄[ ؛غـــرار ؛۹۳۰، رذل ۹۳۰ن خ اغ

 ] ۵۴۱دروغگویی  ،۵۴۶

 ،۸۵۰، شیاد، غاصب، رباینده، چاخـان، هـوچی، شـارالتان متقلب

[صــورت صــفتی:]  ؛۹۳۸فطرت آدم پســت ،۶۰۳عضــو حــزب بــاد 

 ۹۳۴، فاسد ۹۳۴شرور  ،۸۵۰متظاهر 

[صـورت  ؛۹۳۸، نـامرد ۷۸۹زن، کالهبـردار ُبر، کـف، گوشتردست

 ۷۸۸دزد  ،۶۹۴صفتی:] ماهر 

  ۹۸۳، جادوگر ▲، تردستبازشعبده

⍃  ۷۸۹ ، دزد۵۴۶، اغراق ۵۴۲، فريب ۵۴۱دروغگویی  

 

 اغراق 546

گراندیسـمان، ۴۸۲، مبالغـه اغراق [اسم] ، غلـو، بزرگنمـایی، تـورم، آ

زنـــی الف ،۸۷۵الف، چاخــان، فخرفروشـــی  ؛افـــراط ؛تأکیــد مؤکـــد

اروجنجـال کالغ، هیـاهو، سروصـدا، جچهـلکالغجنجال، یک ؛۸۷۷

ــایعه  ◄ وتــاب آب ؛۹۲۵چاپلوســی  ؛۵۲۸عمــومی  روابــط ،۵۲۹ش

صـنایع بـدیعی آراسـتن به ؛۵۱۹اسـتعاره  ،۵۴۳غیر حقیقت  ،۵۷۴

  ۳۱۸تالطم، آشوب  ؛۸۳۲تشدید درد  ؛۸۵۱کاريکاتور، هجو  ،۵۷۴

منبســط  ◄شـده، متـورم ، مبالغـه شـده، بزرگآمیـزاغراق [صـفت]

 ۴۸۲، زيادبرآوردشده ۴۸۲ بینانهخوش ؛۵۷۴) ۱متکلف ( ؛۱۹۷

نـویس، متکلف ،۵۷۴) ۲متکلف ( ◄، [نویسنده یا شاعر]متکلف 

 ۸۷۷الفزن  ؛آرتیستی، متصنع

تــزيین  ؛۱۹۷منبســط کــردن  ◄، بــزرگ کــردن اغــراق کــردن [فعـل]

ازحـــد ســــتایش کــــردن، بیش ،۶۳۸اهمیــــت دادن  ؛۸۴۴کـــردن 

کـردن هجـو  ؛۴۸۲دادن  بهـا را درآوردن، مبالغـه کـردن، ُپـرشوَرش

تر ازکـــاهی کـــوهی درســـت کـــردن، ســـخت ،۸۷۷الف زدن  ؛۸۵۱

  ۸۳۲ کردن

⍃  ــه ــت ، غیر۴۸۲مبالغ ــار ۵۴۳حقیق ــی ۵۴۵، فريبک ، فخرفروش

  ۹۲۵، چاپلوسی ۸۷۷زنی ، الف۸۷۵

 

 رسانۀ ارتباط . وسیلۀ انتقال اندیشه باب ده:

 

 داللت 547

نشـــانه، آیـــت، آیـــه، اشـــاره، نشـــان،  ؛۵۱۴، تضـــمن داللـــت [اســـم]

 ؛دلیــــل، گــــواه، امــــاره، قرينــــه ؛اثــــر، ایــــز، ردپــــا، بــــو ؛▼المــــتع

نماد، مظهر، مجسمه، تصـویر، شـکل،  ؛۵۵۱، تجسم ▼نمادگذاری

ــدرک  ــی ؛۴۶۶عالمــت، م ــت معن ــمک، حرک ــاره، چش ــه ▼داراش ، کنای

 نشانه، ایندکس ؛۵۱۱فال  ؛۵۲۴

ــین هویــت نگاری، تســمیه، ، تشــخیص هویــت، انگشــتتعی

نـام تجـاری (تجـارتی)،  ؛۷۷بندی طبقه ،۵۶۱گذاری گذاری، ناماسم

ونشانی، کارت ویزيت، امضا، پاراف، ُمهـر، ، نام▼عالمت تجاری، آرم

مشخصه، مشخصـات ظـاهری، قـد، وزن،  ؛۵۸۶استامپ، خطاطی 

اثـر  ؛۲۳۷، صـورت ۴۴۵رنگ چشم، رنگ پوست، قیافه، سرووضـع 

 ،۸۴۵انگشـــت، داغ، انـــگ، خـــال، زخـــم، نشـــان مـــادرزادی، لکـــه 

 ۴۶۶نامه شناسنامه، گذرنامه، معرفی ؛۵۴۸پیشینه 



   
 

 

ـد رمـز،  ؛گذاری، نشانهنمادگذاری
ُ

د، اسم رمز، ک
ُ

نماد، سمبول، ک

 ؛۵۳۰شب، عالمت ِسّری، ِسـّر، راز ورد، کلمۀ عبور، اسمرمزينه، َپس

ــته  ــم  ؛۵۸۶نوش ــکل  ؛۵۵۱تجس ــمه، ش ــر، مجس ــاد، مظه  ؛۲۴۳نم

دمیلـــه
ُ

ـــدک
ُ

پرانتـــز،  ؛۶۸عمـــل رياضـــی  ◄عالئـــم رياضـــی  ؛ای، بارک

 ▼گذارینقطه ◄ویرگول 

لحـن، نحـوۀ صـحبت،  ؛پـانتومیم ؛، زبان کـرواللحرکت معنادار

ــع  ــتادن، سرووض ــوۀ ایس ــدن، نح ــان ب ــاره،  ؛۴۴۵زب ــر، اش ــان س تک

فشار  ؛۵۲۴عالمت، چشمک، نگاه، ایما، غمزه، گوشۀ چشم، کنایه 

، ۹۲۳دســـت، دســـت دادن، دســـت (کـــف) زدن، ابـــراز احساســـات 

ـــین  ـــم ؛۹۲۳تحس ـــرویی اخ ـــدم لب ؛۸۹۳، ترش ـــزان، ع ـــۀ آوی ولوچ

آغوش،  ؛۹۲۰تعظیم، احترامات  ؛۸۵۰اداواصول، ادا  ؛۸۲۹رضایت 

 ۸۸۷ورزی عشق

ــت عالئــم  ؛چــراغ راهنمــا ؛راهنمــا ،۶۶۴اخطــار  ،۵۲۹، پیــام عالم

ــایی  ــراغ راهنم ــر ۴۲۰راهنمــایی، چ ــت خط  ؛۶۶۵، عبورممنــوع، عالم

اثـر، ایـز، ردپـا،  ؛ه، نشاننشانه، آیت، آیه، اشار ؛۵۲۹خبر  ؛۵۲۲تجلی 

 بو، سراغ

ــاخص ــانش ــاره، عقربــه، نش ــاگر، اش ــده، نم کننده، دهنده، نماین

شـاهین تـرازو، عقربـک، فلـش،  ؛انگشت، انگشت نشـانه، سـبابه

ـــدازه ـــیلۀ ان ـــان، وس ـــردار۴۶۵گیری پیک ـــان،  ؛، ُب ـــوط روی خیاب خط

شـاخص آمـاری  ؛بادنما ؛۳۰۵کشی، خط ممتد، کنترل ترافیک خط

 ۶۲۲د اقتصا ◄

ـــا ـــر راهنم ـــمار، تی ـــابلوی کیلومترش ـــایی، ت ـــم راهنم ـــر، عالئ ، تی

 شمار، نشان مرزی، تابلوی ترافیکفرسخ

، ۷۳۷، نــدا، بانــگ، صــدای دعــوت، نــاقوس کلیســا، دســتور اذان

 ۷۳۷درخواست 

، ۷۴۳، نشـان رياسـت ۷۴۳، نشان سلطنت ۷۲۹، َبج، مدال نشان

  ۷۴۳نشان رتبه 

س نظامی، لباس محلـی، لبـاس ، لباس روحانیون، لباجامۀ ویژه

 نمدیتنه، کالهنیم ؛۲۲۸ملی، پوشاک 

 ؛، مارک، لوگو، بَرند، عالئـم تجـاری، نـام تجـاری (تجـارتی)، انـگآرم

وچکش، سواسـتیکا، داس ؛شمشیر، شیر، خورشید، هالل، صلیب

 عقاب 

ــــم، درفــــش، لــــوا، رایــــت، علمــــکپــــرچم
َ
عالمــــت،  ؛، بیــــرق، َعل

عالمـت  ◄پرچم سرخ  ؛۷۲۱سلیم پرچم سفید، ت ؛سبزوسفیدوقرمز

 |قد.| اختر  ؛۶۶۵خطر 

ــبض ــهق ــید، ت ــت، رس ــیش، اتیک ــر، ف ــت چک، ته، تمب ــوش، بلی س

ُمهر، خاتم،  ؛کلیشه، برچسب ؛(بلیط)، بهانما، کوُپن، بهاُمهر، ژتون

  ؛▲کــارت ویزيــت، تعیــین هویــت ؛عنــوان، سرفصــل، تیتــر ؛نشــان

ــا،   ؛۵۴۸انگشــت، پیشــینه  ُمهــر، صــحه، امضــا، ضــربدر، اثــر مفاص

 ۸۰۷صورت وضعیت، دخل 

ــذارینقطه ــب، گ ــت تعج ــا، عالم ــول، کام ــطر، ویرگ ــه سرس ، نقط

کــــالد، پــــريم ؛عالمــــت ســــوأل اعجــــام، ِاعــــراب،  ؛پرانتــــز، ابــــرو، آ

 َمد، سرکش، فتحه، کسره، ضمه ؛گذاریعالمت

کننده، خبردهنــــده، مشــــعر، ، دال بــــر، اشــــارهازحــــاکی [صــــفت]

افشـــاکننده  ؛۵۵۱کننده ســمرمــزی، صـــوری، مج ؛۵۱۴دار معنــی

ــده ۴۶۶تأییدکننــده  ؛۵۲۶ ــه ؛۵۲۰، تعبیرکنن ــاوی کنای ــزی، ح دار، رم

 الی صحبتهاالی حرفها، البهالبه ؛نشانه

، حـاکی بـودن از، اشـاره داشـتن (کـردن)، داللت کـردن بـر [فعل]

معنـی  ،۶۸۹، هـدایت کـردن ۸۰مشخص کردن  ،۵۲۲نشان دادن 

 ۵۲۴ادن اطالع د ،۵۵۱نمودن  ؛۵۱۴داشتن 

ــتن ــت گذاش ــنعالم ــیدن، آه ــردن، ، خــط کش ــردن، داغ ک داغ ک

، نوشتن ۲۶۰دار کردن دندانه ؛۲۳۶نشان گذاشتن، محدود کردن 

  ۶۰۵دستچین کردن  ؛۵۸۶

ـــردن ـــا ک ـــردن، پشتامض ـــیح ک ـــردن، توش ـــاراف ک نویســـی ، پ

هرنویســـی) کـــردن، صـــحه گذاشـــتن 
َ

، دســـتخط نوشـــتن، ۴۸۸(ظ

  ۴۶۶ تصدیق کردن، شهادت دادن

، اشاره کردن، بااشاره فهماندن، آمدن، اشاره ماواشاره کردنای

مسـخره  ؛۴۵۵سر تکـان دادن، جلـب توجـه کـردن  ؛زدن (داشتن)

  ۸۵۰ادا داشتن  ؛۴۳۸چشم دوختن  ؛۲۰کردن 

ژيــر  ،۵۲۴، باعالمــت ابــالغ کــردن، اطــالع دادن عالمــت دادن آ

  ۶۶۵کشیدن 

⍃  ۵۲۶فشا ، ا۵۲۵، کتمان ۵۲۴، اطالع ۵۲۲، تجلی ۴۶۵سنجش ،

، نشان ۷۲۹، جایزه ۶۶۵، عالمت خطر ۵۶۱گذاری ، نام۵۳۱مخابرات 

  ۷۴۳ فرمانروایی

 

 پیشینه 548

 ؛]۵۲۴اطـــالع  ◄[، ســـابقه، تاريخچـــه، اطالعـــات پیشـــینه [اســـم]

 ؛گــزارش، راهنمــا، ســند، مــدرک، پرونــده ؛ســوابق، اســناد، مــدارک

رگــه، پوشــه، کالســور، پرونــدان، زونکــن، دوســیه، پرونــده، جــزوه، ب

تقـویم، تـاريخ،  ؛۶۲، مجموعـه ۶۲، بایگـانی ۴۶جداسازی  ؛دانبرگه

ـــاری وقایع ـــی، معرفـــی ؛۱۱۷نگ ـــابقۀ ذهن ـــابقه، س ـــنایی، س  ؛آش

ایجـاد  ؛۵۹۰خـدمت، رزومـه، زندگینامـه  ~نامه، سابقۀ کار، معرفی

ـــع ـــینه، جم ـــدۀ پیش ـــده، درج درپرون ـــکیل پرون ـــوابق، تش آوری س

 استخدامی

ــت ــی، ثبت، نامثب ــانویس ــر  ؛من ــدیکاتور، دفت ــر ان ــت، دفت ــر ثب دفت

 ؛ادارۀ ثبـت احـوال، ادارۀ ثبـت شـرکتها ؛نویسی، دفتر خاطراتنام

 ۵۴۹متصدی ثبت 

ــادبود ــرم، مقبــره بنــای ی ــان ؛۳۶۴، مجســمه، آرامگــاه، ح  ؛یادم

 ۵۵۴سازی مجسمه

تعیـین  ◄داغ، ُمهـر  ؛هاخرابـه ؛بازمانده ؛، جاپا، رد، ردپا، ایزیادگار

 ۀ عبرت، ایوان مدائنآیین ؛۵۴۷هویت 



 

 

ضـبط  وسیلۀ ،۵۴۹مورخ  ،۵۴۹، متصدی ثبت کنندهثبت [صفت]

 ۵۰۵وفادار  ؛۵۴۹

 ؛۵۸۶شده، مضبوط، درپرونده، مکتوب، کتبـی ، ضبطشدهثبت

 یادگاری ؛تاريخی ؛داردار، پیشینهسابقه ؛مندرج، مرقوم

 ؛، ضبط کردن، یادداشت کردن، بایگانی کـردنثبت کردن [فعل]

بـــاقی  ؛۵۰۵یاد مانـــدن اشـــتن، یادگـــار گذاشـــتن، زنـــدهجا گذبـــه

 گذاشتن 

نویسـی نـام کـردن، نـام نوشـتن، نام، ثبتنویسی کـردناسم

 کردن، درپرونده ثبت کردن

جا ماندن، بـاقی مانـدن آثـار چیـزی، ، سابقه شدن، بهثبت شدن

  ۶۱۰ رسم شدن ؛درج شدن، نوشته شدن

⍃  نگارش ۵۵۱م ، تجس۵۳۱، مخابرات ۵۰۵، حافظه ۸۷فهرست ،

  ۸۰۸، حسابداری ۵۸۶

 

 متصدی ثبت . ضبط کننده 549

ــم] ــت [اس ــدی ثب ــان، متص ــی، بایگ ــر، منش ــردفتر، دبی ــات، س ، ثّب

انــدیکاتورنویس، میــرزا،  ؛۸۰۸کارمنــد دفتــری، دفتــردار، حســابدار 

 نویس، تایپیست ماشین ؛میرزابنویس

ـــورخ ـــت، وقایعم ـــویس، ژورنالیس ـــوگرافی ن ـــار، بی ـــار، خبرنگ  ؛نگ

 ۱۱۷ نگاریوقایع ؛گزارنگار، تاريخاريخت

کننده، ضـــبط صـــوت، گـــرام، ، دســـتگاه ضـــبطوســـیلۀ ضـــبط

 ؛گرامــافون (صــفحه گرامــافون)، ضــبط ویــدیو، دیســک گــردان

ــگاه ــندوق فروش ــارلرزه ؛ص ــدی ؛نگ ــرداری، هن ــین فیلمب کم، دورب

شــنوایی  وســیلۀ ؛۵۳۱گیر تلفــن، موبایــل و تلفــن پیــام ؛امــپکس

  ۶۳۰، وسیلۀ برقی ۴۶۵گیری ازهاند ، وسیلۀ۴۱۵

⍃  ۵۵۵کاری ، کنده۵۵۱تجسم  

 

 

 #۵۵۰امحا . محو  550

، لغو، ابطال ۲، نابودی ۱۶۵، محو، رفع، زدایش، تخريب امحا [اسم]

 سانسور  ؛۴۷۹

 ۱۶۵خراب  ؛نشدهشده، زدوده، ثبت، پاکمحوشده [صفت]

 ؛۶۴۸، زدودن، ستردن، زائل کردن، پـاک کـردن محو کردن [فعل]

ناپدیـد کـردن، خـط  ؛برطرف کردن، ازمیان بردن ؛۱۶۵تخريب کردن 

مخفـی  ◄کشیدن، دور کردن، غیب کردن، نهفـتن، مخفـی کـردن 

 ۵۳۳، نفی کردن ۲ نیست کردن ؛۵۲۵نگهداشتن 

⍃  ۵۰۶، فراموشی ۵۷بیرون گذاشتن  

 

 تجسم 551

  ۱۶۴آفرينش، تولید  ؛تحقق ،۵۱۴، نمایش، تضمن تجسم [اسم]

، تمثـــال، پرتـــره، نیمـــرخ، طـــرح، مـــدل، عروســـک ، شـــبیهتصـــویر

ـــیلۀ◄[ ـــازی  وس ـــکل ۸۳۷ب ـــش، ۲۴۳]، ش ـــس، نق ـــمایل، عک ، ش

ــنم  ــل، ص ــت، هیک ــدیس، ب ــمه، تن ــازی مجسمه ◄مجس  ؛۵۵۴س

 ◄آفريـده، اثـر  ؛۸۶نمودار، هولوگرام، باسمه، هیسـتوگرام، آمـار 

  ۲۳۷ چهره ؛۵۱۳هنر 

ی، صورتگری، هنر گرافیک، خطاط ،۵۵۳، نقاشی تجسمی هنر

کــــاری، خاتم ؛۵۵۴مجســــمه ســــازی  ،۵۵۳قالیبــــافی، نقاشــــی 

ـــزيین منبت ـــی، ت ـــای تزيین ـــرق، هنره ـــذهیب، مع ـــاری، ت  ؛۸۴۴ک

  ۵۵۳وسائل نقاشی  ؛، مصورسازی▼عکاسی

 ؛، هولـوگرافی۴۴۵برداری، فوتوگرافی، سـینما ، عکسعکاسی

ــس ــوم عک لب ــره، آ ــرخ، پرت ــوگراف، نیم ــس، فت ــمان ؛عک گراندیس  ؛آ

عکاســی، ُپالرویــد، دوربــین دیجیتــال، جعبــۀ  دوربــین ؛هولـوگرام

دوربین، عدسـی، چشـمی، آیینـه، رفلکـس، دیـافراگم، شـاتر، زوم، 

فـــیلم عکاســـی، حساســـیت فـــیلم، فـــیلم رنگـــی، فـــیلم  ؛فــالش

شـده، وسفید، کاغذ حساس، ظهور، ثبوت، چـاپ، فـیلم چاپسیاه

پــگ، برنامــۀ پــردازش تصــویر دیجیتــال، فرمــت جی ؛آتلیــه ؛اســالید

 ، فتوشاپ تصویر

 ؛۴۶۵هندسه  ؛آوت، چیدمانِلی ؛، اطلس، کروکی، نمودارنقشه

  ۶۲۳توطئه  ؛۳۴۴، زمین ۳۴۳جغرافیا، اقیانوس 

 ، نمایانگر، مصورکنندهمجسم [صفت]

  ۳۲۴چگال  ◄ [دارای جسد] مجسم

، نمایاندن، نشانه بودن از چیزی، مـنعکس کـردن، نمودن [فعل]

اشــتن، نشــانگر بــودن، بیــانگر نشــان دادن، ارائــه کــردن، داللــت د

ــودن ــیدن، طرحريــزی  ؛ب ــرح کش ــردن، ط ــیم ک ــایش دادن، ترس نم

  ۵۵۳ را کشیدن، کشیدن، نقاشی کردنکردن، خطوط کلی چیزی

ظاهر  ؛برداری کردن، انداختن، فیلم گرفتن، فیلمعکس گرفتن

 کردن، ثابت کردن، چاپ کردن 

⍃  پدیداری  ،۴۴۲، دستگاه نوری ۲۴۳، شکل ۲۲، نسخه ۲۰تقلید

، ۵۵۳، نقاشــــــی ۵۴۹، متصــــــدی ثبــــــت ۵۴۸، پیشـــــینه ۴۴۵

  ۸۴۴، تزيین ۵۹۰، وصف ۵۵۵کاری ، کنده۵۵۴سازی مجسمه

 

 تجسم غیرواقعی 552

، جلــوۀ وارونــه، تصــویر خــالف واقــع، تجســم غیرواقعــی [اســم]

تحريف، تحريـف  ؛تقلید ادبی، هجو، تعبیر هجو آمیز ؛تصویر غلط

ـــــاريخ، غیر ـــــت ت ـــــهکاري ؛۵۴۳حقیق ـــــاتور، ب  ؛۲۴۶ريختگی همک

  ۴۴۰سراب، میراژ، خطای باصره  ؛۵۳۵بدآموزی 

 هجوآمیز  ؛شدهتحريف [صفت]

بدشکل کردن  ،۵۳۵، بدآموزی کردن تصویر غلط دادن [فعل]

  ۵۴۱جعل کردن  ؛۹۲۶بدگویی کردن  ؛۵۴۶اغراق کردن  ؛۲۴۶

⍃ ۵۳۵بدآموزی  ،۵۴۳حقیقت ، غیر۲۴۶ريختگی همبه  

 



   
 

 

 نقاشی 553

، صـورتگری، نگـارگری، پیکرنگـاری، نقاشـی کـردن، نقاشی اسم][

 ؛آمیزی، رنگـــــرزیرنـــــگ ؛۵۵۱هنـــــر گرافیـــــک، هنـــــر تجســـــمی 

امپرسیونیســــــم،  ؛طراحــــــی، رســــــم، ترســــــیم ؛مصورســــــازی

 اکسپرسیونیسم 

، پرده نقاشی، نقاشی، تصویر، نقاشی دیـواری، تابلوی نقاشی

طــوط زمینــه، پــالن، طــرح کلــی، خطــرح، عکــس، رســم، پس ؛مرقــع

 ؛کاريکــاتور، نگــار ؛اصــلی، خطــوط کلــی، اســکلت، قــاب ســیمی

 ؛مینیــاتور، آبســتره، رئالیســت، مجلــس ؛طبیعــت بیجــان، نیمــرخ

شستی، قلـم مـو، رنـگ روغـن، آبرنـگ، وسایل نقاشی: پالت، تخته

گواش، جـوهر، پاسـتل، مـداد، مـداد شـمعی، مـدادرنگی، ذغـال، 

پایه، ویتـرای، سـه کنته، محوکن، کاغذ، بوم، تابلوی نقاشی، مداد

ـــت ـــه،  ؛۵۸۶افزار نوش ـــتان، نگارخان ـــالری، نگارس ـــوزه، گ ـــه، م آتلی

 مدل ؛نمایشگاه نقاشی، کارگاه نقاشی

ونگـــار، ، گرافیــک، دکوراتیــو، دارای نقششــدهنقاشی [صــفت]

 ُهنری  ؛۸۴۴مزّين 

، کشــیدن، طراحــی کــردن، ترســیم کــردن، نقاشــی کــردن [فعــل]

 ، نقش کردن، ساختن رسم کردن، تصویر کردن، انداختن

⍃  ۵۵۶، هنرمند ۵۵۱، تجسم ۴۲۵رنگ  

 

 سازیمجسمه 554

سازی، هنر پالستیک، ، پیکرتراشی، تندیسسازیمجسمه [اسم]

تنـدیس،  ؛پیکرتراشی، تراشیدن، قلم زدن، قالبگیری ؛هنر حجمی

تنـه، هیکـل، ]، نیم۸۳۷بازی  وسیلۀ◄[مجسمه، پیکره، عروسک 

پیکر، قالب، جثه، کالبد، تن، بدن، بـدن پیکره،  ؛۵۵۱نقش، تصویر 

 ؛گری، فرفـورژهآهنگـری، ريختـه ؛۲۴۳هیئت، شـکل  ؛۳۷۱انسان 

سازی: مرمـر، یشـم، مواد مجسمه ؛تیشه، چکش ؛۳۸۱گری سفال

 ۳۵۹کانیها 

تراشیده، قالبگیری  ؛۳۲۷پذیر، منعطف ، شکلپالستیک [صفت]

جمـد، جامـد من ؛سفالی، برنز، سنگی، مرمـر، مرمـرين ؛شده، ريخته

  ۳۲۴چگال  ◄

گری کـردن، درکـوره ريختـه ؛، تراشـیدنمجسمه سـاختن [فعـل]

 ۲۴۳شکل دادن  ؛پختن

⍃  ۵۵۱، تجسم ۳۸۱، گرمایش ۲۵۴، برجستگی ۲۴۳شکل  

 

 کاریکنده 555

گراوورســــازی،  ؛، حکـــاکی، قلمزنـــی، تـــراشکاریکنـــده [اســـم]

ورد جـنس مـ ؛کاریمنبت ؛قلمگراوور، کلیشه، سیاه ؛سازیکلیشه

  ۲۵۴نقش تزينی برجسته  ؛کاری، عاج، چوب، آبنوس، سنگکنده

ــری ــاپ هن ــاپ چ ــاپ سیلک ،۵۸۷، چ ــه، چ ــاپ پارچ ــکرين، چ اس

  ۵۸۷شده مواد چاپ ؛لیتوگرافی

 ؛شــــده، تراشـــیده، کلیشــــه، حکاکیشـــدهکاریکنده [صـــفت]

 ۲۵۴برجسته، برآمده  ؛دار، تراشتراش

ــل] ــاختن [فع ــردنگراوورس ــاکی ک ــردن، حک ــک ک ــیدن، ، ح ، تراش

 ۴۶، برش دادن، ُبريدن ۲۶۲شیارکشیدن  ؛کاری کردنکنده

⍃  ۵۸۷، چاپ ۵۵۱، تجسم ۵۴۹متصدی ثبت  

 

 هنرمند 556

 ؛نـــویسنقـــاش، طــراح، رســـام، خطــاط، خوش ؛هنرمنــد [اســم]

]، ۴۴۵کــــارگردان [ســــینما  ،۵۹۴آرتیســــت، هنرپیشــــه، بــــازيگر 

]، ۵۵۱، نوازنـــده، عکـــاس [عکاســـی ۴۱۳دان انیمـــاتور، موســـیقی

 ،۶۸۶عامــــل  ؛اســــتاد ،۵۸۶دبیــــر  ،۵۸۹نویســــنده  ،۵۹۳شــــاعر 

بـــاهنر،  ،۶۹۴[صـــورت صــفتی:] مــاهر  ؛۶۸۶اســتادکار، صــنعتگر 

 ▼هنرپرور

 ؛مرمرتـــراش ؛ســـازکار، قالب، پیکرتـــراش، تنــدیسســازمجسمه

  ۶۸۶تراشکار، صنعتگر 

  گراوورساز

  ▲، هنرآموز، هنرپیشه، هنردوست، هنرشناس، هنرمندهنرجو

 باهنر  ،۶۹۴ماهر  ؛، هنردوست، هنرشناسهنرپرور ت][صف

⍃  ۶۸۶، عامل ۵۵۳نقاشی  

 



 

 

 زبان 557

زبـان مـادری، زبـان  ؛۵۶۰، سخن، کالم، گویش، لهجـه زبان [اسم]

زبــان محــاوره  ؛فارســی، دری، پهلــوی ؛فرهنگســتانی، زبــان معیــار

علــم ادب:  ؛۵۴۷دار زبــان ایماواشــاره، حرکــت معنــی ؛(محلــی، ...)

ــ ــم لغ ــوافی، عل ــروض، ق ــدیع، ع ــان، ب ــانی، بی ــو، مع ــرف، نح ت، ص

 ؛العلــومام ؛ونحو، قافیــهصــرف ؛قــوانین خــط، قــوانین قرائــت

شناسـی، معنـی معنی ؛۵۷۷نـدا  ،۵۷۷مخرج، ادای صوت، تلفـظ 

 ۲۶۳اندام سخن، لب، حنجره، زبان، دهان  ؛۵۱۴

ــا ــدۀ دنی ــانی ؛زبانهــای زن ــک، افغ ــی، دری، تاجی ــی،  ؛فارس چین

ــپ ــی، اس ــهانگلیس ــدی، فرانس ــی، هن ــی، عرب ــی،  ؛انیولی، روس ژاپن

لمـانی، کـره اردو، َپشـتو، تامیــل،  ؛ای، ایتالیــایی، پرتغـالی، هلنــدیآ

زبانهــای  ؛عربیـت، عبرانـی ؛اسـپرانتو، عبــری ؛سـیريلیک، سـواحلی

ری، بلوچ
ُ
 خانوادۀ زبان  ؛محلی ایرانی: کردی، آذری، ترکی، ترکمن، ل

شناســی، دســتورزبان ی، فونتیــک، آوانگــاری، معنزبانشناســی

ــوژی  ،۵۶۴ ــر، اتیمول ــات  ،۵۵۹گرام ــگ  ،۵۸۹ادبی  ؛۴۹۰ادب، فرهن

ـــوانین قرائـــت آوا، آهنـــگ، نـــام ـــای  ؛۵۷۷تلفـــظ  ◄آوایی، ق الفب

 گرایی ساخت ؛۵۶۰سازی واژه ؛آوانگار (آوانگاشت)

، متـرجم، ۴۹۲دانشمند  ،۵۸۹، اتیمولوژيست، ادیب زبانشناس

 نحوی  ؛۴۹۲ظر نصاحب ؛چندزبانه، استاد زبان

[صـــفات زبـــان:] زنـــده، کهـــن  ؛، ادیبانـــهزبانشناســـانه [صـــفت]

 (کهنه)، مرده 

⍃  دستورزبان ۵۶۰سازی ، واژه۵۵۹، کلمه ۵۲۰، تعبیر ۴۹۰دانش ،

  ۵۹۳، شعر و نثر ۵۹۰، وصف ۵۷۹، سخن ۵۶۴

 

 حرف 558

 ؛الفبـا، ابجـد ؛۵۸۶، جزء الفبـا، عالمـت، نمـاد، نگـارش حرف [اسـم]

ـــط  ـــف، خ ـــاطی هیروگلی ـــی، خط ـــط فارس ـــی، خ ـــرف  ؛۵۸۶میخ ح

صـــدای حـــرف:  ؛عددنویســـی ؛ِاعـــراب، اعـــالل ؛هجـــی ؛چســـبیده

 انفجاری، انسدادی، صدادار، صامت، مدغم 

  ۲۰۴اختصار  ،۵۴۷گذاری ، مخفف، نمادحروف اول اسم

لفـا بتـا گامـا دلتـا الفبا : الف ب پ ت ث ج ...، ابجد هوز حطی ...، آ

 آ، آی با کاله، ... ؛...

صفات  ؛شدهحروف، الفبایی، هجیبه ؛حروفمربوط به ][صفت

حرف: متحـرک، محـرف، مـرخم، مشـدد، مصـغر، مضـموم، مفتـوح، 

 مکسور، ملفوظ، شکسته 

 ، خواندن، بخش کردن، اعراب گذاشتن هجی کردن [فعل]

⍃  ۵۸۷، چاپ ۵۸۶، نگارش ۳۹۸صدا  

 

 کلمه 559

ت، کالم، جمله ، لغت، واژه، لفظ، ترکیب، اصطالح، عبارکلمه [اسم]

عالم، اسامی خاص، واژۀ فنی، ترم، نام علمی،  ؛۵۷۹سخن  ،۵۶۳
َ
ا

 ؛۳۹۸ســـیالب، صـــدا  ؛۴۰۹آوا، صـــدای حیوانـــات نـــام ؛۵۶۱نـــام 

مخالف، مغـایرت  ؛۵۱۸مترادف، ایهام  ،۵۱۴شناسی، معنی معنی

ها، کلمـات، ها، کلمهالفاظ، واژه ؛خانوادگی، زایاییريشه، هم ؛۱۴

 ۵۸۹متن  ◄پیکرۀ واژگانی  ؛ژگانترمینولوژی، وا

ـــات ـــگ لغ ـــگ، واژهفرهن ـــان، فرهن ـــیونر، واژگ نامـــه، ، دیکس

 ؛نامـه، دهخـدا، معـین، عمیـد، فرهنـگ سـخننامه، لغتفرهنگ

 ؛فرهنـگ آوایـی، فرهنـگ لغـات متشـابه ؛دیکشنری، ِلکسیکون

ای، گنجینـــۀ لغـــات، تـــزاروس، فرهنـــگ طیفـــی، فرهنـــگ مقولـــه

هـا، بنـدی واژهفرهنـگ طبقه فرهنگ نخست، فرهنگ مقـوالتی،

واژه، ها، فرهنـــگ تـــداعی معـــانی، گـــنجفرهنـــگ بیـــان اندیشـــه

 ؛۸۷فهرســت  ،۵۸۹کتــاب مرجــع  ؛گنجینــۀ لغــات، فرهنــگ خــزائن

 االبیات اآلیات، کشفکشف

 ؛معـرب، مفـرس ؛۵۵۷شناسی، زبانشناسـی ، ريشهاتیمولوژی

 قواعد اشتقاق 

ق، مقلـوب، مرکـب، مشـت ؛معـرب، مفـرس ؛، صوریلغوی [صفت]

مـــرادف، متـــرادف، متشـــابه، متضـــاد، متـــداعی، مـــرتبط،  ؛ممـــال

 ۵۱۴معنایی 

⍃  ۵۶۱گذاری ، نام۵۶۰سازی ، واژه۵۵۷زبان  

 

 # ۵۶۰سازی واژه 560

گزينـی، واژه ؛زایـایی ؛، ابـداع لغـات، وضـع لغـتسازیواژه [اسـم]

اسـتعاره، بـازی  ؛سالمت زبان، پاکی زبان ؛آوایینام ؛فرهنگستان

 ۸۳۹ مات، ظرافت طبعباکل

ـــردی،  ؛، لهجـــۀ محلـــی، گـــویش، آهنـــگ صـــدالهجـــه
ُ

گیلکـــی، ک

 دهاتی، شهرستانی، تهرانی ؛افغانی

 مشدی، زبان التی، داشزبان عامیانه

 زایا  ؛مفرس، معرب ؛، تازه، [غلط] مصطلحدرآوردیمن [صفت]

پسـند، سـاده، عوامانـه، عوام ؛، محلـی، والبتـی، دهـاتیعامیانه

  ۸۴۷مبتذل 

، ابـداع کـردن، واژۀ نـو سـاختن، بـرای چیـزی لغت سـاختن عل][ف

 لغت پیدا کردن 

⍃  ۵۷۷، ندا ۵۵۹، کلمه ۵۵۷زبان  

 

 گذارینام 561

 گذاری، تسمیه، تعريف، خطاب، اسمگذارینام [اسم]

ــام ــل، ن ــام فامی ــهرت، ن ــانوادگی، ش ــام خ ــک، ن ــام کوچ ــم، ن ، اس

ــتعار، ــم) مس ــام (اس ــل، ن ــم کام ــهرت، اس ــم و ش ــت، اس ــوم  هوی ن

ــوان  ــب، عن ــه، لق ــوم، کنی ــت نام ،۸۷۰دوپل ــین هوی ــان، تعی ونش

شناســـنامه،  ؛واژۀ فنـــی، تـــرم، نـــام علمـــی، ترمینولـــوژی ؛۵۴۷

ــه، معرفی ــه گذرنام ــاص ؛۴۶۶نام ــامی خ ــالم، اس ع
َ
ــارتی،  ؛ا ــام تج ن

 اسم عام، مقوله ؛اسامی، اسما، عناوین ؛۵۴۷مارک، آرم 



   
 

 

 ؛، معـروف بـه، نامیده، ملقـب، موسـومگذاری شدهنام [صفت]

 سرگشاده ،۵۲۲علنی  ؛اسم، مسما، بامسمااسمی، مربوط به

، نامیدن، نام نهادن، نام گذاشتن، صدا گذاری کردننام [فعل]

 بری کردن کردن، ناف

، نــام گــرفتن، نــام داشــتن، وصــف شــدن، یــدک نامیــده شــدن

 کشیدن 

⍃  ۵۵۹، کلمه ۵۴۷داللت  

 

 نامیمسما . بیاسم بی 562

ــم] ــم ب [اس ــمایاس ــتوری مس ــط دس ــط، غل ــام غل نــوم  ؛۵۶۵، ن

 بدنامی رسم، اسم اسم بی ؛۵۶۱دوپلوم، نام مستعار، نام 

اسمش چیه، چیز، فالن، بهمان، فالنی، یارو،  ؛، ناشناسینامیبی

 گمنامی  ؛ابلی، بابا، باجی، ایکس، ایگرگ

 ، نامعلوم، امضامحفوظ، امضانشده مستعار [صفت]

 ؛نامالهویه، بینشده، مجهولناخته، ش۴۹۱، ناشناخته ناشناس

رانـده  ،۵۹نـامحرم، بیگانـه، غريبـه، خـارجی  ؛ونشان، گمنامنامبی

۸۸۳ 

 اسم غلط دادن [فعل]

⍃  ۵۶۵غلط دستوری  

 

 جمله 563

فرمـول، فرمـول رياضـی،  ؛، پاراگراف، عبارت، اصـطالحجمله [اسم]

 ،۵۸۶نوشـته  ،۵۷۹کـالم، سـخن ؛۴۹۶المثل، اصـل ضـرب ؛کلیشه

نهاد و گـزاره،  ؛جملۀ معترضه ؛سطر، بند ؛۵۴۸پیشینه  ؛۵۸۹ن مت

  ۵۶۴دستورزبان 

 ؛۵۳۲شـده، اظهارشـده، مؤکـد بیان ؛، فرمولـهوارفرمول [صـفت]

 ۵۱۶کننده، ُپرمعنا بیان ؛۵۹۰تشريحی 

، فرموله کـردن، بیـان کـردن، تفسـیر کـردن جمله ساختن [فعل]

  ۵۲۰برای چیزی لغت پیدا کردن، ترجمه کردن  ؛۵۲۰

⍃  ۵۷۰وتفصیل ، طول۵۶۶َسْبک  

 

 دستور زبان 564

 ،۵۴۷، گرامر، آنالیز، صرف، نحو، نقطه گذاری دستور زبان [اسـم]

 ِاسناد  ؛ترتیب کلمات، آهنگ جمله

اسـم، صـفت،  ؛فاعل، مفعـول، فعـل ؛، نهاد، گزارهبخش جمله

فعـل بسـیط،  ؛مصدر، اسم مصدر، حرف اضافه، ضـمیر ؛فعل، قید

ــول مرکــب، الزم، ــال،  ؛متعــدی، معلــوم، مجه زمــان، زمانهــای افع

شــخص، مــتکلم، اول ؛ماضــی، حــال، مضــارع، مســتقبل، آینــده

ـــخص، مخاطـــب، سومدوم مســـتثنا  ؛شـــخص، مفـــرد، جمـــعش

الیه، منه، مسند، مسـندالیه، مضـاف، مضـاف(مستثنی)، مستثنی

معرفــه، مرجــع، مــتمم،  ؛ادوات، ادات ؛علیــهمعطــوف، معطوف

ــدا، مبدل ــهمبت ــه ؛من ــکل کلم ــت و ش ــاخت، هیئ ــتق از س های مش

فعل، صورتهای گوناگون فعل، شـامل زمـان، شـخص، و مفـرد یـا 

 جمع بودن آن، صیغه 

مجـرور، مجـزوم،  ؛مشـتق ؛نحـوی ؛، صـحیحدستورزبانی [صفت]

 معلوم 

نالیز کردن [فعل]  ، بخش کردن، صرف کردنآ

⍃  ۵۵۷زبان  

 

 غلط دستوری 565

غلــط  ؛ری، دســتور زبــان غلــط، غلــط گفتــاغلــط دســتوری [اســم]

 لپی  اشتباه لفظی، اشتباه ؛غلط امالیی ؛۴۹۵مصطلح، خطا 

خطـا کــردن  ،۵۸۰، لکنـت داشــتن اشـتباه صــرف کــردن [فعـل]

۴۹۵ 

⍃  ۵۶۲مسما ، اسم بی۴۹۵خطا  

 

 کَسْب  566

استیل، طرز، آیین،  ؛، سبک ادبی، روش، سیاق، بافتَسْبک [اسم]

سـبک خراسـانی،  ؛۶۲۳برنامـه  ،۴۶۹مهارت  ،۶۸۸رفتار  ،۶۲۴راه  ◄

رومانتیـــک، کالســـیک، مـــوج نـــو،  ؛۵۸۹عراقـــی، هنـــدی، ادبیـــات 

ــت ــت، پس ــامدرنرئالیس ــت ؛مدرن، پس ــوخت، بازگش ــاحِب  ؛واس ص

 ۵۷۵سبک 

لطیـف،  ؛۵۱۸دوپهلو  ،۵۶۸مغلق، مبهم  ؛دار، سبکادبی [صفت]

رمانتیـک،  ؛۵۶۷صـريح  ؛ناگـذر ؛ادبیـه ؛۵۷۵دلنواز، ظريف [کالم] 

 ۵۷۱یز، شدید [کالم] شورانگ

⍃  ۵۹۰، وصف ۵۸۹، کتاب ۵۶۳جمله 

 

 صراحت کالم 567

ــم] ــالم [اس ــراحت ک ــنی، ص ــوح، روش ــی، وض ــالم، روان ــوح ک ، وض

حقیقــت  ،۵۷۳ســادگی [کــالم]  ،۵۱۶، قابلیــت درک ۴۲۲شـفافیت 

  ۵۴۰سازی، ارائۀ واقعی، راستگویی شفاف ؛۴۹۴

 ؛۴۲۲شفاف ، روشن، واضح، مصرح، آشکار، [کالم] ➊صريح  [صفت]

ــتُرک، بی ــاف، پوس ــرده، ص ــاده، بیپ ــان، س ــلکنده، عري  ؛وغشغ

 ۵۱۶نامبهم، بدون ابهام، قابل درک  ؛فهمعامه

الیش، صاف، بـی[شخص صريح (صـفت اشـخاص)] ➋صريح  وسـاده، آ

تزویـر) رودربایسـتی، ُرک، خـام (بیمالحظـه، بیريـا، بیدل، بیپاک

  ۵۴۰صادق، راستگو  ،۶۹۹

 ؛۵۲۶، صراحت داشـتن، افشـا کـردن خن گفتنصريح س [فعل]

  ۶۹۹خام بودن  ؛۵۴۰راست گفتن 

، صادقانه باصراحت [قید]
ً
  ۶۹۹، صراحتا

⍃  ۵۴۰، راستگویی ۵۲۶، افشا ۵۱۶قابلیت درك  

 



 

 

 عدم صراحت کالم 568

ــم] ــالم [اس ــراحت ک ــدم ص ــام ع ــیدگی،  ،۵۱۸، ایه ــد، پوش تعقی

ی، ابهـــام، پوشــیدگی کـــالم، مجهـــول بـــودن، نارســـایی، ناگویـــای

پیچیــدگی،  ؛۴۵۱ایــده  ◄تجريــد، انتــزاع  ؛۵۱۷درک بــودن غیرقابــل

 ؛۴۷۴، عــدم قطعیــت ۷۰۰بــافی، دشــواری گــویی، ملقلقمغلق

 ؛۴۲۳، کـدر کـردن ۲۱۱عمـق  ؛۵۳۰سبک پیچیده، سبک هندی، راز 

 غوامض  ؛۵۶۹کوتاهی، ایجاز 

ــفت] ــبهم [ص ــق، م ــامعلوم، مغل ــزورازدار، ن ــگ، رم ــامفهوم، گن ، ن

، مجهـول، نـافهم، قلمبـه، ملقلـق، ۴۹۱، مرموز، ناشناخته پوشیده

، دشوار ۲۵۱غامض، بغرنج، پیچیده  ؛۵۱۷درک دورازدهن، غیرقابل

ـــــه  ؛۲۱۱عمیـــــق  ؛۷۰۰ ـــــامعین  ؛۵۲۳نهفت ـــــو ۴۷۴ن  ؛۵۱۸، دوپهل

 نکشیده آب ؛۵۷۶ناموزون [کالم] 

⍃  ۵۱۷غیر قابل درك بودن  

 

 ایجاز 569

ـــم] ـــاز [اس ـــیایج ـــذف، تلخ ـــار، ح ـــی کم ،۵۹۲ص ، اختص  ؛۵۸۲حرف

ِب کالم، منتخب 
ُ
ص، ل

َ
  ۲۰۴کوتاهی  ؛۵۹۲ُمخل

تلگرافی، کوتاه [فاصله]  ؛، خالصه، مختصر، محذوفموجز [صفت]

  ۸۸۵ادب تند، بی ،۵۸۲حرف کم [شخص موجز:]: ۲ ؛۲۰۴

 ، خالصه کردنموجز گفتن [فعل]

، خالصه، مخلص کالم، لب کالم، خالصه، باری، باری بالجمله [قید]

ـــ ـــه هب ـــار، به ؛۵۹۲هرجهت، القص ـــر، باالختص ـــه و مختص طورخالص

، بــه
ً
، اجمــاال

ً
الغــرض، الحاصــل،  ؛۸۰یعنــی [مثــال]  ؛اجمالاختصــارا

 هرحال حال، درهرصورت، بهایهرجهت، علیبه

⍃  ۵۹۲، تلخیص ۲۰۴کوتاهی  

 

 # ۵۷۰وتفصیل طول 570

 درازی،، افاضــه، اطالــه، اطالــۀ کــالم، زبــانوتفصــیلطول [اســم]

ــۀ زبــان (لســان)، زيــاده ِاطنــاب، بســط،  ،۵۸۱گویی، ُپرگــویی اطال

ــارت ــی، عب ــباع، درازنویس ــایی، طولپردازی، قلماش ــیل فرس وتفص

نویسی، مثنـوی هفتـادمن اضافی، شرح و توضیح زيادی، مفصل

ـــاندن گویی، بـــهتازی، گزافـــهاســـب ؛۶۳۷کاغـــذ، زيـــادت  درازا کش

  ۵۷۹سخنوری  ؛۱۰۶تکرار مکررات، تکرار  ؛غنای سخن ؛سخن

ـــتن ـــیه رف ـــادت حاش ـــافی، زي ـــات اض ـــافی  ،۶۳۷، جزيی ، ۴۰اض

  ۱۰ربطی بی

 لبريز ؛، ُپرگوصحبتخوش [صفت]

تکـراری،  ؛۸۳۸کننده آور، کسـلکننده، مالل، خسته[کـالم]طویل

همیشـگی، ُمفّصـل، غـرا،  ؛۱۰ربط ، بـی۲۰۳رونده، طـوالنی حاشیه

رده، مطـول، مفصـل، ، کامل، مبسوط، گسـت۲۰۳بلندباال، طوالنی 

  ۵۷۹مشروح، فصیح 

ــل] ــدن [فع ــات ش ــافتن، واردجزيی ــمان ب ــمان ريس ــافتن، آس ، ب

 حوصلۀ مخاطب را َسرُبردن

⍃  ۵۸۱، پرگویی ۵۷۴صنایع بدیعی ، آراستن به۵۶۳جمله  

 

 شّدت و حّدت کالم 571

، حــّدت، حــّدت کــالم، نفــوذ کــالم، شــّدت و حــّدت کــالم [اســم]

گرما، احساس، تنـدی،  ؛۵۷۴وتاب آب اغراق، ؛۵۳۲سوگند  ؛غلیان

 ؛۱۷۴سـرزندگی، طـراوت، شـادابی  ؛۸۱۸، احساسـات گـرم ۱۶۰انرژی 

 ۶۰۰پافشاری  ،۵۳۲اصرار، تأکید 

، انگیزنـده ۱۷۸، شورانگیز، نافذ، گیرا، مـؤثر شدید [کالم] [صفت]

ــشآتش ،۶۱۲ ــین، آت ــوزان، آتش ــوزنده، س ــار، س ــوی ب ــد، ق ، ۱۶۲زا، تن

بخش، الهــام ؛۲۵۶تیــز، برنــده  ؛۶۱۲وتیز، محــّرک آبــدار، پرانــرژی، تنــد

ــیح  ــريحی  ◄ ۵۷۹فص ــت ؛۵۹۰تش ــیج انگیز، تکانرق ــده، مه دهن

احســـاس برانگیـــز، دلنشـــین،  ؛۵۳۲قــاطع، ُمصـــّرانه، مؤکـــد  ؛۸۲۱

 دلچسب، رمانتیک 

ــخص] ــّوق [ش ــمج مش ــّر، س ــده، ُمص ــاطرجمع  ،۶۰۰، برانگیزن خ

لیخولیــایی ما ؛۸۳۹طبــع ظريف ،۵۷۹فصــیح  ،۵۷۹ســخنور  ؛۵۳۲

  ۸۱۹سرزنده  ؛۸۳۴

، تحت تـأثیر قـرار دادن، شـوراندن، سخنور نافذی بودن [فعل]

 ۶۱۲منقلب کردن، انگیختن 

⍃  ۱۷۴فعال بودن  

 

 ضعف کالم 572

 ۱۶۳ ، سستی، تنافر، مالیمت، ضعفضعف کالم [اسم]

ــــفت] ــــت  [ص ــــعیف، بی[کــــالم]سس ، ُرمانتیــــک، ۳۸۷مــــزه ، ض

 ؛رام ،۵۷۳پیرایــه ســاده و بی کمرنــگ، ؛احساســاتی، ســانتیمانتال

  ۸۴۷آشغالی، پست، مبتذل  ؛۸۳۸کننده خشک، بیحال، کسل

⍃  ۱۶۳ضعف  

 

 سادگی [کالم] 573

، فقدان زينت، عدم تکلف، اصالت، خلـوص [کالم]سادگی  [اسم]

 ؛۵۷۵، روانــی، سالســت، شــیوایی، ظرافــت کــالم ۴۴، ســادگی ۴۴

نثـر  ؛بـی، درشـتیادبی ،۵۶۷گـویی، صـراحت ُرک ؛۵۱۶قابلیت درک 

 ۶۹۹خامی  ؛۵۹۳

تکلـف، نـامتکلف، خـام، طبیعـی، ، بیپیرایـهو بیساده  [صفت]

پیله، شــیلهبی ؛۵۷۵سـلیس، روان، مرسـل، شــیوا، ظريـف [کـالم] 

، عفیـف ۴۴پـاک، خـالص  ؛۸۷۴ادعا، فروتن بی ؛۶۹۹تزویر خام، بی

 عامیانه، عوامانه، غیرشاعرانه ؛۹۵۰

⍃  ۶۹۹تزویری) ی، خامی (ب۵۱۶قابلیت درك  

 



   
 

 

 صنایع بدیعیآراستن به 574

، بـدیع، تکلــف، زينــت، زيــور، صــنایع بــدیعیآراســتن به [اسـم]

 ،۸۴۴آرایه، آرایش، صنایع بدیعی، صنایع شعری، صـناعت، تـزيین 

المثل، ِاســـناد مجـــازی، اغـــراق، ارســـال ؛وبرگ، معـــانی بیـــانشـــاخ

ظرافـت  ؛لـهالنظیر، تناسـب، مطابقـه، مقاباقتباس، بیـان، مراعـات

 به مشبه، مشبه ؛۵۷۵کالم 

پردازی، غلـو، عبارت ،۵۴۶نویسی، اغراق ، طنطنه، قلمبهوتابآب

 روی ، زياده۴۸۲مبالغه 

صـنایع ، مـزين، غنـی، آراسـته به[آراستگی متن] ➊متکلف  [صفت]

مرســل، مرصــع،  ؛۸۴۴بــدیعی، آراســته، فــاخر، مصــنوع، آرایشــی 

 ۵۱۹اری استع ؛۴۰۰رسا  ؛مسجع، مقطع، ملمع

 ؛نویس، متصنع، آرتیسـتی، متکلف[نویسنده یا شاعر] ➋متکلف 

 ۸۷۵فخرفروش  ؛۸۷۷الفزن 

وتـاب، باطنطنـه، پرآب ؛سـخنورانه ،۵۴۶آمیز ، بدیعی، اغراقبدیع

 استعاری، پراستعاره ؛قلمبه

⍃  ۸۴۴، تزيین ۵۷۹، سخن ۵۷۰وتفصیل ، طول۵۱۹استعاره  

 

 ظرافت کالم 575

ظرافــت، ظرافــت طبــع، الگــانس، لطافــت، ، ظرافــت کــالم [اســم]

روانـی، شـیوایی، سالسـت، سـلیس  ؛۸۴۱نازکی، شـیرينی، زيبـایی 

ــیغل ــودن، ص ــه ؛ب ــایز، وزن، قافی ــلیقگی ذوق، خوش ؛تم  ؛۸۴۶س

اصــالت، خلــوص، ســادگی [کــالم]  ؛۵۶۷وضــوح، صــراحت کــالم 

 سخن بکر ؛۵۷۳

سـلیقه باوقـار، خوش ؛۸۳۹طبـع ، ظريـف، ظريفصاحب سبک

گفتار، شکرســــخن، ســــخن، شــــیرينزبان، شیرينينشــــیر ؛۸۴۶

 شکرشکن، شکردهان، شکرريز، شکربار 

 ؛، لطیـــف، مـــوزون، دلنـــواز، مطبـــوع، خوشـــایندظريـــف [صـــفت]

آبـدار، باريـک، دلپـذیر،  ؛شیک، کالسیک ؛سلیس، روان، شیوا، زيبا

 لهجه خوش ؛▲بکر، شکرشکن، صاحب سبک ؛دلنشین

 شکستن ، شکرمطبوع وشیرين سخن گفتن [فعل]

⍃  ۶۹۴، مهارت ۶۴۶، کمال ۲۴سازگاری  

 

 زشتی کالم 576

ــم] ــالم [اس ــتی ک ــیزش ــکته ؛، زمخت ــامی  ؛س ــص  ،۶۹۹خ  ؛۶۴۷نق

 ؛۵۶۰زبـان عامیانـه  ؛۵۶۸عدم صـراحت کـالم  ؛۴۱۱صدای ناهنجار 

ـــتوری  ـــیل طول ؛۵۶۵غلـــط دس ـــالم  ؛۵۷۰وتفص ـــعف ک  ؛۵۷۲ض

  ۵۷۴وتاب اغراق، آب

غلط، معیوب، ناقص  ؛۸۴۲زشت ، زمخت، [کالم]ناموزون  [صفت]

 ؛دارســـکته ؛۸۴۷، پســـت، مبتـــذل ۹۳۴مســـتهجن، شـــنیع  ؛۶۴۷

 ۶۹۹تزویر خام، بی ،۸۸۵ادب بی ؛۵۷۲سست [کالم] 

⍃  ۵۸۰مشکل سخن  

 

 ندا: صدای انسان 577

 ؛۳۹۸، لحن، صـوت، صـدای آدم، نطـق، آوا، بانـگ، صـدا ندا [اسم]

گفتـه، اظهـار  ؛حنجـره ؛۵۵۷قوۀ ناطقـه، زبـان  ،۵۷۹گفتار، سخن 

 ۴۰۶، زمزمه، صدای نرم ۴۰۸فرياد انسان  ؛۵۳۲

قــوانین قرائــت:  ؛۵۳۶قرائــت، تــالوت، خوانــدن، مطالعــه  ؛تلفــظ

 ؛آهنگ، تکیه (اسـترس)، هجـا، اشـتقاق، بخـش، ادغـام، اسـکان

نطـق، دکلمـه، سـخنوری  ؛آوانویسی، الفبای آوانگار (آوانگاشـت)

 ◄قاری، خواننـده  ؛ترتیلقرائت قرآن: تالوت، تجوید،  ؛تأکید ؛۵۷۹

  ۵۷۹سخنران  ؛۴۱۳دان موسیقی

 ؛نـاطق ؛شـده، گفتاری، ملفوظ، خوانـده، دیکتهشفاهی [صفت]

 ناطقه 

ــردن [فعــل] ــالوت تلفــظ ک ــت کــردن، ت ــردن، خوانــدن، قرائ ، ادا ک

بیــان کــردن، حــرف زدن، اظهــار  ،۵۷۹کــردن، برزبــان آوردن، گفــتن 

ـــردن  ـــداکردن، داد ز ؛۵۳۲ک ـــدن، ص ـــیش خوان ـــت  ؛۴۰۸دن پ لکن

  ۴۱۰نواختن  ◄آواز خواندن، خوانندگی کردن  ؛۵۸۰داشتن 

⍃  ۵۷۹، سخن ۵۶۰سازی ، واژه۴۰۷، صدای خشن ۳۹۸صدا  

 

 صداییبی 578

حـرف  ؛صدای خشک ؛، صداگرفتگی، الل بودنصداییبی [اسم]

 ۳۹۹سکوت  ؛صدابی

ــفت] ــگ [ص ــداگرفته، کمگن ــن، ص ــرف ، الل، الک ــاموش،  ؛۵۸۲ح خ

ــوش، خفــه ــرف، بیبی ؛۳۹۹، آرام، ســاکت خم ســخن، صــدا، بیح

مسکوت،  ؛صدا، مصمت، صامتبی ؛زبانگفتگو، بیکالم، بیبی

  ۵۲۳ ناگفته

ــل] ــه [فع ــردن خف ــواک ــردن  ، نج ــاندن ۴۰۱ک ــاکت ۱۶۵، فرونش ، س

 ۳۹۹بودن 

⍃  حرفی ، کم۵۸۰، مشکل سخن ۴۰۱، صدای کوتاه ۳۹۹سکوت

۵۸۲  

 

 سخن 579

ادا، اعـــالم  ؛، گـــویش، قـــوۀ ناطقـــه، گفتـــار، کـــالمســـخن [اســـم]

زبان شفاهی، بیان، بیـان مطلـب، بیـان مقصـود، افـادۀ مـرام، بـه

ــــار  ــــر، اظه ــــريح، تقري ــــیح، تش ــــرض، توض ــــراد، ع  ،۵۳۲آوردن، ای

اندام سـخن، لـب، حنجـره، زبـان، دهـان  ؛۵۲۴رسانی، اطالع اطالع

افواه، شـایعه  ؛۵۵۷زبانهای دنیا  ،۵۵۷محمل سخن، زبان  ؛۲۶۳

کـالم، کلمـه  ؛۵۷۷تلفـظ  ،۵۷۷نـدا  ،۵۶۰حن سخن، لهجـه ل ؛۵۲۹

ـــاوره  ،۵۵۹ ـــو، مح ـــحبت، گفتگ ـــویی  ؛۵۸۴ص ـــی، ُپرگ  ؛۵۸۱ُپرحرف

، مـــاجرا، قـــال، ۴۶۶عبـــارت، گفتـــه، حـــرف، شـــهادت  ؛۵۴۷داللـــت 

گفتـار،  ؛۵۰۵، یـادآوری ۱۰۶دیکته، اعالم، تقرير، ذکر، تـذکار، تکـرار 

ـــه ـــرایض، گفت ـــواه، ع ـــوال، اف ـــات، اظاق ـــب، ها، بیان ـــارات، مطال ه



 

 

بیــان مطلــب، اطــالع  ؛۵۸۳ها، ســخنرانی، خطابــه ســخنان، ســخن

  ۵۳۲تذکر، تأکید  ؛۵۲۶، افشا ۲۹۹اعتراف، اقرار  ؛۵۲۴

دکلمـه، قرائـت،  ؛، نطق، خطابه، سخنرانی، خداحافظیسخنوری

ــراد ــه  ؛ای ــه ۹۸۸خطب ــه، خطاب ــاخود  ؛۵۸۳، موعظ ــحبت ب  ،۵۸۵ص

ــاله  ــانفن ؛۵۹۱رس ــخن ؛بی ــس ــارش آفرينی، انش ــندگی، نگ ا، نویس

 ؛۵۳۴آمـــوزش  ؛۳۶۴عـــزاداری  ؛۵۹۰روایـــت  ،۵۹۰وصـــف  ،۵۸۶

  ۵۷۷تلفظ 

 ۵۷۴صنایع بدیعی آوری، آراستن به، بالغت، بیان، زبانفصاحت

، نــاطق، مــتکلم، گوینــده، خطیــب، متعــرض، آدم وراج ســخنران

ســخنگو،  ؛۵۳۷مــال، واعــظ  ؛۵۸۴طــرِف صــحبت  ؛شــومن ؛۵۸۱

  ۵۰۵یاد کننده، بهدآوریمتذکر، یا ؛۷۵۴نماینده 

 ؛۵۸۱، متبحر، مسلط، ورزيـده،ُ پرحـرف، حـراف، وراج سخنور [صفت]

 ۵۷۱سخندان، مشوق 

مبســـوط،  ؛، بلیـــغ، آبـــدار، ادبـــی، غـــّرا، اســـتوار، منســـجمفصـــیح

 ۵۷۰ گسترده، مطول، مفصل، مشروح، طویل [کالم]

 ناطق ؛۵۷۷، کالمی، شفاهی گفتاری

ــظ کــرگفــتن [فعــل] ــان  ؛۵۷۷دن ، ادا کــردن، تلف اعــالم کــردن، بی

 ،۵۳۲کردن، بازگو کردن، ذکر کردن، اظهـار داشـتن، اظهـار کـردن 

صــحبت کــردن، دم زدن، محــاوره  ؛۵۲۴زمزمــه کــردن، اطــالع دادن 

 ؛خوانــدن ،۵۷۰وارد جزيیــات شــدن  ،۵۸۱وراج بــودن  ؛۵۸۴کـردن 

 شرح دادن، توضیح دادن، تقرير کردن

دن، ســخنرانی نطــق کــر ،۵۳۴، درس دادن ســخنوری کــردن

 ۵۸۳کردن 

⍃  ۵۷۴، صنایع بدیعی ۵۵۷، زبان ۵۳۲، اظهار ۴۰۸فرياد انسان ،

  ۵۸۴، محاوره ۵۸۳، خطابه ۵۸۱، پرگویی ۵۷۷ندا 

 

 # ۵۸۰مشکِل سخن  580

ــم] ــخن [اس ــکل س ــی بیمش ــا، ناخوش ــانی، بی، آفازي ــدایی زب ص

گرفتگی، تپـق، عـدم تلفـظ حـرف ر، لکنت، لکنت زبان، زبان ؛۵۷۸

مشــکل  ؛۵۶۰مفهــوم نبــودن ســخن، لهجــه  ؛زبــانیکصــحبت نو

 ۵۷۲بودن تلفظ، تنافر، ضعف کالم 

لکن [صفت]
َ
 ۵۷۸زبانی، گنگ دار، نوک، ِبر، لکنتا

ــل حــرف زدن، لکنــت داشــتن [فعــل]
ُ

، بالکنــت ســخت گفــتن، ش

اشـتباه صـرف  ؛جویده سخن گفـتن، کشـیده حـرف زدن، ِبـر شـدن

 ۵۶۵کردن 

⍃  ۵۷۸، بی صدایی ۵۷۶زشتی کالم  

 

 ُپرگویی 581

گویی، ِاطنـاب، زيـاده ؛، وراجـی، ُپرحرفـی، ُپرچـانگیُپرگـویی [اسم]

ــب ــهاس ــهتازی، گزاف ــخن، طولگویی، ب ــاندن س ــیل درازا کش وتفص

  ۸۷۷زنی الف ؛۵۷۰

ورور، سـخن تنـد و  ،۵۱۵، صحبت طوالنی، گـپ، حـرف مفـت پچپچ

 ناشمرده

ــفت] ــووراج [ص ــرف، ُپرگ ــه، پرح ــع  ؛، پرچان ــحبت خوش ،۵۲۴مطل ص

ــم]، آدم وراج، ورورو، حرف ؛۵۷۰ ــتوراج [اس ــار  ؛زنمف  ،۵۲۹خبرنگ

 ۵۸۴طرِف صحبت 

پـچ  ؛، پرچانگی کردن، ناشـمرده صـحبت کـردنوراج بودن [فعـل]

واردجزيیـات  ،۵۱۵معنـی نداشـتن  ؛۵۸۴پچ کردن، محاوره کـردن 

 درازا کشاندن، حوصلۀ طرف را َسر بردن سخن را به ،۵۷۰شدن 

⍃ ۵۸۴، محاوره ۵۷۹، سخن ۵۷۰وتفصیل ، طول۵۱۵معنایی بی  

 

 حرفیکم 582

احتیـاط در  ؛۳۹۹گـویی، خاموشـی، سـکوت ، کمحرفـیکم [اسم]

ــان  ــخنگویی، کتم ــاز  ؛۵۲۵س ــرگویی، ایج ــدایی بی ؛۵۶۹مختص ص

۵۷۸ 

ــفت] ــرفکم [ص ــخن، کم، کمح ــاکت س ــاموش، س ــار، خ ، ۳۹۹گفت

 ۵۷۸گنگ  ،۸۵۸محتاط  ،۵۶۹موجز  ؛درقفازبان

، کم گفتن، سخن نگفتن، چیزی نگفـتن، حرف بودنکم [فعل]

کتمان کـردن  ،۵۲۵نظر ندادن، مخفی نگهداشتن  ؛جواب ندادن

 بالفاصله وارد عمل شدن ؛۵۲۵

⍃  ۵۷۸صدایی ، بی۵۲۵، کتمان ۳۹۹سکوت  

 

 خطابه 583

، موعظه، سخن اندرزآمیز، نطق، سخنرانی، سخنوری خطابه [اسم]

ایـراد  ؛، سخن معترضـه۷۶۱التماس التجا،  ؛۹۸۸وعظ، خطبه  ؛۵۷۹

 ۵۷۹سخنران  ؛سخنرانی

ــــدهخطاب [صــــفت] ــــتکنن ــــتمدادی، ، تهنی ــــاحی، اس آمیز، افتت

 ۶۹۱ کنندهمشورت ،۶۶۴آمیز، اخطارآمیز موعظه ؛معترضه

، مخاطب ساختن، خطاب کردن، روکـردن سخنرانی کردن [فعل]

ــردن  ــالم ک ــه، س ــردن  ،۸۸۴ب ــاوره ک ــق  ؛۵۸۴مح ــردن، نط ــراد ک ای

  ۵۷۹ن، سخنوری کردن کرد

⍃  ۸۸۴، ادب ۵۸۴، محاوره ۵۷۹سخن  

 

 محاوره 584

مصــاحبه،  ،۵۸۱پــچ ، صــحبت، گفتگــو، مکالمــه، پچمحــاوره [اسـم]

گفتن و پرسش و پاسخ، بگووبخند، دل دادن و قلوه گـرفتن، گـل

ــــنفتنگل ــــورت  ؛ش ــــات، مش ــــادل اطالع ــــتالط، تب ــــور، اخ  ؛۶۹۱ش

گفتمـان،  ؛۵۲۴اطـالع  ،۸۸۲پرسی، ارتباط، تماس، معاشرت احوال

 گفتگوی تلفنی، َچت ؛۴۷۵، مباحثه ۴۷۵دیالوگ، مناظره 

، جلســه، نشســت، کمیســیون، ســمپوزيوم، ســمینار، کنفــرانس

، کنوانسیون، مجمـع، ۷۶۵عهدنامه  ؛۴۷۵گفتمان، بحث، مناظره 

  ۶۹۱مشورت  ؛۶۹۲، میتینگ (متینگ)، شورا ۷۴آیی گردهم



   
 

 

 تئاترضر، آمفی، تاالر، مجلس، محاتاق کنفرانس

گر، بــازپرس کننده (شـونده)، مصـاحبه، مصـاحبهطـرِف صـحبت

  ۵۸۱وراج  ؛۴۶۰، خوانده ۴۵۹

 ، شفاهی، تلفنیایمحاوره [صفت]

، صـحبت کـردن، حـرف زدن، گـپ زدن، درد محـاوره کـردن [فعل]

 مناظره کردن ؛۸۳۹پچ کردن، ظريف سخن گفتن دل کردن، پچ

حـث کـردن، مشـورت کـردن، ، مذاکره کـردن، بتبادل نظر کردن

 ۶۹۱، صالح مصلحت کردن ۴۷۵استدالل کردن 

⍃  ۵۸۳ ، خطابه۵۸۱، پرگویی ۵۷۹، سخن ۴۷۵استدالل  

 

 صحبت باخود 585

رازونیـــاز،  ؛مونولـــوگ ؛، گفتگـــو بـــاخودصـــحبت بـــاخود [اســـم]

 ۹۸۱مناجات، پرستش 

 ، باخود حرف زدنباخود صحبت کردن [فعل]

 

 نگارش 586

نوشتن، تحريـر، تـألیف، ابـداع، خلـق، ایجـاد،  ، انشا،نگارش [اسـم]

آفرينی، نویسندگی، تفسیر، تدوین، اقتباس، نقل تصنیف، سخن

ـــام ـــب، اله ـــاب قلم ؛مطل  ؛۵۷۰وتفصـــیل طول ◄فرســـایی، اطن

آوری، گـردآوری، تلخـیص فعالیت ادبی، جمع ؛۱۶۴آفرينش، تولید 

 ؛▼شـته، نو▼کار ادبی، آفريده، اثر، آثار نوشـتاری و گفتـاری ؛۵۹۲

 ؛۵۲۸نشـر  ،۵۳۰راز  ،۵۸۷چـاپ  ؛نگاریتحرير، ژورنالیسم، روزنامه

ـــــخه ـــــب، نس ـــــاختقل ـــــی ؛برداری، رونویســـــی، استنس  ؛پاکنویس

 نویسی تذکره ؛مستندسازی ؛▼بندی، ترقیم، ویرایشمدخل

ثار نوشتاری و گفتاری ادبی  روایت  ◄: داستان (اسامی عام)آ

کتاب  ،۵۸۹کتاب  ؛۵۴۳افسانه  ،۵۹۰رمان  ،۵۹۰زندگینامه  ،۵۹۰

 ؛۹۸۸کتــاب نمــاز  ،۵۸۹دیــوان  ،۵۸۹کتــاب مرجــع  ،۵۸۹درســی 

سـینما  ◄فیلمنامـه  ،۵۹۳نثـر  ،۵۹۳شـعر  ،۵۹۱مقاله  ،۵۹۱رساله 

حـدیث  ؛۹۸۸خطبـه  ،۵۸۳سـخنرانی، خطابـه  ؛۵۹۴، نمایش ۴۴۵

نامــه،  ؛۵۰۵یــادآوری  ◄خــاطره  ؛۱۱۷نگــاری وقایع ◄تــاريخ  ؛۹۷۶

مطبوعـات  ؛۵۲۰مقالـۀ انتقـادی  ،۵۲۰ ترجمـه ؛▼نوشـته ◄کاغذ 

  ۵۲۴گزارش  ◄بیانیه، اعالمیه  ؛۵۲۸مجله  ،۵۲۸

ـــته ؛نویســـی، خوشخطـــاطی  ؛خـــط، نســـخ، نســـتعلیق، شکس

هفـت قلـم، هفـت نـوع  ؛کتابت، تحريـر ؛۵۵۸، حرف ۲۵۱وتاب پیچ

ــخ،  ــاع، نس ــان، رق ــع، ريح ــق، توقی ــث، محق ــی: ثل ــط فارس ــت خ کتاب

ی، هیروگلیــف، التــین، خــط میخــ ؛مشــقسرمشــق، سیاه ؛تعلیــق

نویســی، ماشین ؛نویســینویســی، سرهماتصــال، متصل ؛عربــی

انـواع خطـوط عربـی، مرصـع، مرغـی، مسلسـل،  ؛تایپ، تایپ کـردن

  ۵۴۷دستخط شخصی، امضا، نمادگذاری  ؛مشق، ممتاز

آثار نوشتاری و گفتاری  ؛۵۸۹، کار ادبی، آفريده، اثر، کتاب نوشته

ط، نامــه، کاغــذ، دســتنویس، نوشــتار، دســتخ ؛▲(اســامی عــام)

نویس، عريضه، مراسله، مرقومه، مکتوب، مطلـب، بیاضـی، پیش

ــت،  ؛مســوده، رقعــه، یادداشــت، یادگــاری، گرافیتــی
ُ

یادداشــت، ن

ــه  ــادبود  ◄[تذکاري ــزارش  ؛]۵۰۵ی ــه، گ ــه، اعالمی ــام  ،۵۲۴بیانی پی

گهی تجاری  ؛۵۲۹ رونوشـت،  ؛۵۴۷خط، امضـا، نمادگـذاری  ؛۵۲۸آ

 ◄حواشــی  ؛۵۸۸نگاری نامــه ؛، استنســیل۲۲ برابراصــل، نســخه

های نوشـــتاری: گونـــه ؛کتابـــت ؛کتیبـــه، لـــوح، لوحـــه ؛۵۸۹مـــتن 

ها، نوشــته ؛محــرر ؛ای، خودمــانیگفتـاری، رســمی، معیــار، محـاوره

 مندرجات

التحرير، مدادوکاغـذ، مرکـب، جـوهر، قلـم، پـر، ، لوازمافزارنوشت

 ؛دفتريادداشـت دفتر، دفترچه، کالسـور، دفترصـدبرگ، ؛گچ، کاغذ

قلــم، خامــه، کلــک، مــداد،  ؛بوردســفید، وایــتســیاه، تختهتخته

نــویس، ِاتــود، مــدادرنگی، ماژيــک، َپــر، خودنــویس، خودکــار، روان

 ؛۵۵۳تــابلوی نقاشــی  ◄مــو، وســائل نقاشــی قلم ؛مــداد نــوکی

ــاق ــم، ف ــز قل ــال، مغ ــوک، ن ــردان، غلطعکس ؛ن ــگیر، برگ ــر، غش گی

 ترانسپارنت  ؛کندوات، کاغذ خشک کن، مدادگیر، مرقع،مدادپاک

ناســخ، محــرر، تحريرکننــده، مــورخ  ،۵۸۹، منشــی، نویســنده دبیــر

 ؛نــویسخطــاط، خوش ؛۵۸۸نویســندۀ نامــه  ،۵۸۹ادیــب  ،۵۴۹

کارمند سیاسی، دبیر اول، دبیـر دوم،  ؛۵۳۷معلم، آموزگار  ؛موبد

ــتاده  ــات، فرس ــه ؛۷۵۴دیپلم ــر خزان ــب، دبی ــوان  ؛محاس ــیس دی ري

 سندۀ وقایعرسالت، نوی

 ؛گیـــریخوانی، غلط، تصـــحیح، ِادیـــت، اصـــالح، نمونـــهویـــرایش

ویراســــتار، مصــــحح،  ؛های ویرایشــــی، عالمــــات تصــــحیحنشــــانه

ویراست، نگارش، نوبت  ؛۵۲۰گیر، مفسر خوان، ادیتور، غلطنمونه

 نمونۀ تصحیح  ؛۵۸۹چاپ، ویرایش، ادیشن، متن 

ــفت] ــی [ص ــته، نوشتهکتب ــ، نوش ــرف، م ــتی، مح ــده، دس دادی، ش

شـده ضبط / شده، ثبـتمرقوم، مکتوب، تحريرشده، مندرج، درج

خـوش خـط،  ؛چسبان ؛شکسته، چسبیده، متصل، منفصل ؛۵۴۸

 بدخط، خرچنگ قورباغه

، مکتوب کردن، نگاشتن، تحريـر کـردن، قلـم زدن، نوشتن [فعل]

یادداشت کـردن، روی کاغـذ آوردن، مرقـوم کـردن، منـدرج کـردن، 

برداشتن، رونویسـی کـردن، پـاکنویس  رونوشت ؛۵۴۸ثبت کردن 

ــتن  ــه نوش ــردن، نام ــردن  ،۵۸۸ک ــا ک ــرح دادن  ؛۵۴۷امض  ،۵۹۰ش

نقل کـردن، گـرفتن،  ؛ویراستن، ویرایش کردن ؛۵۹۱رساله نوشتن 

ــردن، آوردن ــول ک ــل ق ــردن ؛نق ــوظ ک ــردن، ملح ــه ک ــألیف  ؛خالص ت

ــردن، ســرودن  ــدن، تولیــد کــردن ۴۱۰ک شــعر  ؛۱۶۴، ســاختن، آفري

  ۵۹۳گفتن 

⍃ مـواد ۵۸۹، کتـاب ۵۸۸نگاری ، نامه۵۵۸، حرف ۵۴۸شینه پی ،

۶۳۱  

 



 

 

 چاپ 587

فتوکپی،  ،۵۵۵، طبع، افست، لیتوگرافی، چاپ هنری چاپ [اسم]

چـاپ سـنگی، چـاپ سـربی،  ؛انتقالگوتنبرگ، حروف قابل ؛پرينت

ــطح ــاپ مس ــش ؛چ ــر، نق ــد ؛ُمه ــک، اوزالی ــیلم، زين ــاپ  ؛ف ــل چ مراح

ـــه، ـــی، کلیش ـــاژ، کپ ـــوش، مونت ـــربی، رت ـــیدزنی،  س ـــاری، اس تیزابک

سازی، دوخت، عطف، مرقعچسب، تهحکاکی، صحافی، شیرازه، ته

  ۵۸۶نگارش  ؛گیریغلط

های کتابــت، ســنگ، لــوح، لــوح گلــین، ، نمونــهشــدهچاپ مــواد

چینی، چینــی، راســتهحروف ؛۶۳۱پــاپیروس، چــرم، پوســت، کاغــذ 

پردازی، بندی، صــــفحهآوت، صــــفحهلــــی ؛ريــــزی، باســــمهحروف

انگشـتی،  ؛۵۸۹نمونۀ تصحیح، پرينت، ماکت، کتاب  ؛آراییصفحه

 اندکس (اندیکس)، تیتر

ــاپ ــم چ ــازکقل ــیاه، ن ــم س ــا،  ؛، قل ــت، هم ــک، کامپس ــر، ترافی تیت

لوتوس، کوفی، مدیر، نسیم، نازنین، یاقوت، زر، ایرانیک، ایتالیـک، 

 فاصلۀ حروف، پنط  ؛قلم سرب، قلم فرنگی ؛فردوسی، مجید

ین چــاپ روتــاتیو، هلیــوگراور، انتشــارات ، مطبعــه، ماشــچاپخانــه

رومیــزی، فــیلم لیتــوگرافی، حروفچینــی، دســتی، گارســه، ماشــین 

 ؛سـتسطرچین، حروفچینی کـامپیوتری، لیـزری، الینـوترون، کامپ

  ۶۸۷کارگاه  ؛انتشارات

ــاپچی ــروفچ ــاپچین، حروف، ح ــاظر چ ــز، ن ــاراتی،  ؛ري ــر، انتش ناش

 ۶۸۵ویرایش  ◄ویراستار 

 ۵۲۲شده ای، افست، منتشره، اعالمباسمه ،شدهچاپ [صفت]

 ، نقش کردن، ُمهر کردن چاپ کردن [فعل]

⍃  ۵۸۹ ، کتاب۵۵۸، حرف ۵۵۵کاری ، کنده۲۲نسخه  

 

 نگاری نامه 588

 ؛۵۸۶نوشــــته  ◄نامــــه، کاغــــذ  ؛، مکاتبــــهنگارینامــــه [اســــم]

قـبض  ◄تمبـر  ؛پاکـت ؛۵۳۱پستال، ُپسـت، ارتباطـات پسـتی کارت

۵۴۷ 

نویس، نگارنــده، مؤلــف، طــرف مکاتبــه، ، نامــهمــهنویســندۀ نا

 نویس، خبرنگار، مخبرستون ؛نویسای، رقعهدوست مکاتبه

 ای، مکاتبهُپستی(چاپاری) [صفت]

 نگاری کردن، مکاتبه کردن، نامهنامه نوشتن [فعل]

⍃  ۵۸۶، نگارش ۵۳۱، مخابرات ۵۲۴اطالع  

 

 کتاب 589

، مجموعۀ ▼، آفريده، ادبیات، نامه، دفتر، اثر، اثر ادبیکتاب [اسم]

جلـد،  ؛نامـۀ اعمـال ؛▼مقاالت، نشـريه، یادنامـه، مقامـات، دیـوان

ـــه ـــد، مجموع ـــت ؛مجل ـــار، دس ـــویسنویس، پیشطوم ـــاب  ؛ن کت

ــوع ــارات، مطب ــده، انتش ــاهکار ؛منتشرش ــاب  ؛ش ــی، کت ــاب جیب کت

قطع کتاب: جیبی، رقعی،  ؛کتابچه، جزوه، خودآموز ؛شدهصحافی

 ؛رحلـــی، ســـلطانی، پـــالتویی، تیمـــوریخشـــتی، بیاضـــی، وزيـــری، 

مــــواد  ◄پردازی بندی، صــــفحهآوت، صــــفحهآرایی، لــــیصــــفحه

ـــده چاپ ـــامپیوتری، واژه ؛۵۸۷ش ـــۀ ک ـــاربرنام ـــاب،   ؛نگ ـــزيین کت ت

  ۵۸۷ شدهمواد چاپ ◄های کتابت نمونه  ؛۸۴۴تذهیب، تزيین 

اجــــزای مـــتن: مقدمــــه،  ؛۵۸۶، پیکـــره، مقامــــه، نوشـــته مـــتن

، فهرست، فصل، سرفصـل، تیتـر، بخـش، بـاب، گفتار، دیباچهپیش

ــیه،  ــع، حاش ــته)، منب ــانویس، پانوش ــت (پ ــویس، پانوش ــد، زيرن جل

هامش، بازيافت، اهدائیه، پاورقی، ماده، مدخل، مقدمـۀ فصـل، 

نامـه، کتابنامـه، مآخـذ، اینـدکس، ملحقات، استدراک، مؤخره، غلط

 نوبت چـاپ، نگـارش چنـدم، چـاپ، نشـر، نگـارش، ویـرایش، ؛نمایه

موضوع کتاب، ادبـی، تـاريخی،  ؛۵۸۶ویرایش  ◄ویراست، ادیشن 

پیکـرۀ واژگـانی، کورپـوس،  ؛علمی، سیاسـی، کودکـان، فرهنگـی

ــرۀ غنی ــرۀ ساماندهیپیک ــده، پیک ــاه ش ــون، پایگ ــک مت ــده، بان ش

 گسترۀ زبانی ؛های زبان فارسیداده

ثـــار  ؛۵۶۶َســـْبک  ◄ناتورالیســـم  ؛۴۹۰، ادب، فرهنـــگ ادبیـــات آ

  ۵۸۶ گفتاری ادبی (اسامی عام)نوشتاری و 

، ▼، کتاب دانشگاهی، کتاب کالسیک، کتاب مرجعکتاب درسی

راهنمـای  ؛جـزوه ؛خودآموز ؛نامهکتاب راهنما، دستورالعمل، آیین

 گام بهآموزان، کتاب گامدانش

نامه، مأخذ، مرجع، المعارف، فرهنگ، فرهنگ، دایرهکتاب مرجع

واژه، تـزاروس، فرهنـگ بیـان نامه، گنجـواژه ؛▲کتاب دانشگاهی

 ۸۷فهرست  ؛کتاب اثبات ؛۵۵۹ها، فرهنگ لغات اندیشه

، منظومه، کتاب شعر، دیوان شعر، کلیـات، مثنـوی، ُجنـگ دیوان

مجموعــه،  ؛نشــر، نگــارش ؛ادبــی، گزيــدۀ اشــعار، تــذکره، مقامــات

 مجلدات، آثار، منتخبات 

ـــه ـــۀ کتابخان ـــی، کتابخان ـــۀ شخص ـــومی، مجموع ـــۀ عم ، کتابخان

 نویسی کتابداری، سیستم دوی، برگه ؛سمجل

ســـردبیر، ادیتـــور،  ؛، اهـــل کتـــاب، اهـــل ادب، اهـــل قلـــمادیـــب

 ؛۵۸۶ویــــرایش  ◄خوان گیــــر، نمونــــهویراســــتار، مصــــحح، غلط

 ؛کتابــدار ؛خوانــدهدوســت، کتــابخوان، کتابشــناس، کتابکتاب

ـــــر، انتشـــــاراتی  ـــــابفروش، ناش ـــــاعر  ؛۵۲۸کت مؤلـــــف،  ،۵۹۳ش

، ۹۲۴منتقـــــــد  ،۵۲۰، مفســـــــر ۴۴۹فیلســـــــوف  ؛▼نویســـــــنده

  ۵۵۷شناس زبان

ســرا[ی]، نویس، داستان، پدیدآورنــده، مصــنف، رمــاننویســنده

ــــــتان ــــــتانداس ــــــبنویس، داس ــــــم، ادی ــــــحاب قل ، ▲پرداز، اص

- ،۵۹۴نویس نویس، نمایشـــــنامهســـــناريونویس، فیلمنامـــــه

راوی  ؛۵۲۰متـرجم، مفسـر  ؛۴۵۹نگارنده، مؤلـف، محقـق  ؛نویس

ــه ؛۵۹۰ ــار  نویس،روزنام ــه ،۵۲۹خبرنگ ــر  ؛نویسمقال ــی، دبی منش

ـــده، جمع ؛۵۸۶ ـــدهگردآورن ـــاله ؛آورن ـــاعر  ،۵۹۱نویس رس  ،۵۹۳ش

 نویس تذکره ؛۵۴۹مورخ 

 ؛نشرشده، زيرطبع ،۵۸۷شده چاپ ؛شدهصحافی ؛کتابی [صفت]



   
 

 

 جیبی، بغلی، افستی، بیاض، مجلد، جلدشده، مذیل 

⍃  ــت ــر ۸۷فهرس ــر ۵۲۸، نش ــارش ۵۲۹، خب ــاپ ۵۸۶، نگ ، ۵۸۷، چ

  ۵۹۴، تئاتر ۵۹۳، شعر و نثر ۵۹۲، تلخیص ۵۹۱، رساله ۵۹۰روایت 
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، توصـیف، تشــريح، تفصـیل، روایــت، گـزارش، نقــل، وصــف [اسـم]

ــر ــاجرا، تقري ــاف، م ــرح، اوص ــان، ش ــندگی، تذکره ؛بی ــی، نویس نویس

ــل، خالصــه، خالصــۀ مــاجرا، مــاوقع، گــزارش ؛۵۸۶نگــارش 
َ

 ؛۵۲۴َمث

 توجیه [نظامی] ؛▼ستان، روایتدا

، ۹۷۶، حــدیث ▼، نقــل، داســتان، قصــه، حکایــت، رمــانروایــت

م، امثلهمقامه، تفصیل، متل، متلک، امثال، امثال
َ

سایر آثار  ؛وِحک

 ،۵۸۹کتاب مرجـع  ،۵۸۹کتاب درسی  ؛▼، رمان▼ادبی: زندگینامه

ــــوان  ــــاله  ؛۵۸۹دی ــــه  ،۵۹۱رس ــــعر  ،۵۹۱مقال ــــر  ،۵۹۳ش  ،۵۹۳نث

اسامی عام سایر آثـار ادبـی نوشـتاری و  ،۵۹۴نمایش  ◄فیلمنامه 

فســانه، اســطوره، حماســه، تمثیــل،  ،۵۴۳افســانه  ؛۵۸۶گفتــاری 

 ◄واقعــــه، حادثــــه، تــــاريخ، خــــاطره، گونــــاگون، رجــــز، خــــاطرات 

 ؛|قـد.| سـمر ؛۹۷۶روایت مذهبی، سنت، خبر، حدیث  ؛▼زندگینامه

، درونمایـــه، طـــرح، طـــرح داســـتان، موضـــوع، مـــاده، طـــرح، نقشـــه

انشـا،  ؛احساس، رنگ محلی، اشـخاص، نقـش، شخصـیت، کـاراکتر

  ۵۷۹آفرينی، سخنوری سخن ،۵۸۶نویسندگی، نگارش 

ــــه ــــه، زندگینام ــــوگرافی، رزوم ــــت، اتوبی ــــوگرافی، سرگذش ، بی

زمینــه، ســفرنامه، شــرح حــال، تــذکره، خــاطرات، اخبــار، احــوال، پس

الف  رجـز، ؛نامـهخـدمت، تـراجم، معرفی ؛سابقۀ شغلی، سابقۀ کار

دفترچــۀ  ؛۱۱۷نگــاری وقایع ◄نامــه، تــاريخ تاريخچــه، وقایع ؛۸۷۷

 |قد.| کارستان  ؛۱۰۸شیت، برگۀ کارکرد، تقویم خاطرات، تایم

اسـطوره، افسـانه  ؛▲، داستان، قصه، متل، اثر، درام، روایترمان

ـل، جـوک، لطیفـه، داسـتان  ؛حماسه، اساطیر، شـاهنامه ،۵۴۳
َ

َمث

 ◄نمایشـــنامه  ؛پـــاورقی، ســـريال ؛۸۳۹فکـــاهی، کمـــدی، بذلـــه 

تـز،  ،۵۹۱مقالـه  ؛۴۴۵سـینما  ◄فیلمنامـه، سـناريو  ؛۵۹۴نمایش 

سـفرنامه، شـرح  ؛گزارش، شرح ؛▲حکایت، نقل، روایت ؛۵۹۱رساله 

 ؛پنـد و انـدرز، اندرزنامـه، منتخبـات ؛▲حال، سرگذشت، زندگینامـه

ات ادبیـات کودکـان، ادبیـ ؛غمنامه، تراژدی ؛۱۱۷نگاری اخبار، وقایع

 شناسی اسطوره ؛داستانی

ســرای، داستان ؛گویگو، داســتانگو، افســانه، نقــال، قصــهراوی

نویس، افســـانه ؛۵۸۹نویس، نگارنـــده، مؤلـــف، نویســـنده رمـــان

 شهرزاد  ؛سرا)، ناقلپرداز (افسانهافسانه

 ؛گرایانــه، روایــی، وصــفی، طبیعــی، زنــده، واقعتشــريحی [صــفت]

شـده، شده، نقلروی، روایتشده، مشده، توصیفمتصف، وصف

دهنــــده، تکان ،۸۲۱انگیز، مهــــیج برانگیز، مــــؤثر، رقــــتاحســـاس

ای، ای، اســطورهروایــی، افســانه ؛۵۷۱شــدید [کــالم]  ◄شــورانگیز 

مستند،  ؛تاريخی، جنگی ؛رومانتیک ؛اساطیری، تمثیلی، استعاری

 گونه وار، مولویسعدی ؛واقعی

ــل] ــرح دادن [فع ــرش ــیف ک ــردن، توص ــاز ک ــردن، ، ب ــريح ک دن، تش

 ۵۲۰توضیح دادن، بیان کردن، تفسیر کردن 

 ، آوردن، داستان گفتن، قصه گفتن، نقل کردن روایت کردن

 ، آمدن، نقل شدن روایت شدن

⍃  ۵۸۹، کتاب ۵۵۷، زبان ۵۵۱تجسم  

 

 رساله 591

 ؛توضیح المسائل ؛نامهنامۀ دکترا، پژوهش، تز، پایانرساله [اسم]

ـــژوهش  ـــتج ◄تحقیـــق، پ ـــک  ؛۴۵۹و جس ـــفی، متافیزي ـــر فلس اث

  ]۴۴۹ (مابعدالطبیعه) ارسطو [فلسفه

پــاورقی، ســتون،  ؛، پیپــر، مقالــه یــا کــار پژوهشــی، تکملــهمقالــه

  ۵۲۰نقد، مقالۀ انتقادی  ؛یادداشت

پــژوه، شــخص ، دانشــجوی دکتــرا، محقــق، دانشنویسرســاله

  ۴۵۳جستجوگر 

 جدلی [صفت]

ردن؛ مقالـه چـاپ کـردن، از تز خود دفاع ک، رساله نوشتن [فعـل]

  ۵۲۸منتشر شدن 

⍃  ۵۹۲، تلخیص ۵۸۹کتاب  
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، ۵۶۹، ایجــاز ۵۸۶گویی، نگــارش اجمــال، خالصــه، تلخــیص [اسـم]

، تخلــیص؛ خالصــه، مجمــل، ملخــص، ۲۰۴، اختصــار ۶۰۵انتخــاب 

 رئوس مطالب

ــب ــده، منتخ ــی، چکی ــگ ادب ــی، ُجن ــین ادب ــعار، گلچ ــب اش ، منتخ

ص، گزيده، خالصه 
ّ
ل

َ
  و چکیده سخنمخ

 کنندهانتخاب، کنندهتلخیص [صفت]

 شدهشده، موجز، مختصر و مفید، زبدهتلخیص، خالصه

خالصه کردن، تخلیص کردن، جمع بنـدی ، تلخیص کردن [فعـل]

  ۶۰۵کردن، دستچین کردن 

  ۵۶۹بالجمله ، القصه [قید]

⍃  ۵۹۱، رساله ۵۸۹، کتاب ۵۶۹، ایجاز ۲۰۴کوتاهی  
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فـن شـاعری، هنـر شـعر، الهـام شـاعرانه؛ نگــارش ، شـاعری م][اسـ

ســازی؛ نقــد هنــر شــعر، بوطیقــا؛ شــعر، اســتقبال، انشــاد، مسمط

  مشاعره

نظــم، ســروده، ســرود، ترانــه، چکامــه، نثــر مســجع، الفیــه، ، شــعر

ــه، ترکیب ــه، مرثی ــه، مدیح ــات، مدحی ــه، مثلث ــروضبهاري ــد، ع ؛ ▼بن

کتـاب شــعر، منظومــه، ، دیــوان شــعر، ۵۸۹ترانـه، تصــنیف؛ دیـوان 



 

 

کلیــات، مثنــوی؛ دیــوان غزلیــات حــافظ، بوســتان ســعدی، مثنــوی 

معنوی مولوی، کلیات شمس یا دیوان کبیر، دیـوان عطـار، دیـوان 

نظامی، خمسۀ نظامی؛ شعر حماسی، رزمـی، پهلـوانی، شـاهنامۀ 

ــایی،  ــعر غن ــه؛ ش ــومر، چکام ــاد ه ــانی، ایلی ــراژدی یون ــی، ت فردوس

ر نــو؛ مزامیــر داود، غــزل غزلهــای لیريــک، هجــوآمیز، مــدح، شــع

ــع، معلقــه، مقطــع،  ــت، مصــراع، مصــرع، مطل ــلیمان؛ شــعر، بی س

  ؛ چامه، نشید۴۵۲پردازی، موضوع تاريخ؛ مضمون، مضمونماده

قصــیده، غـزل، مثنــوی، ربـاعی، چکامــه، شـعر هجــایی، ، عـروض

االرکــان، ترجیــع، بنــد، مســتزاد، بحرطویــل، مختلفدوبیتــی، ترکیب

ثلـــث، مســـمط، مـــثمن، مخمـــس، مربـــع، مســـدس، بنـــد، مترجیع

  مقطعه

 وزن در شعر، بحر، آهنگ، قافیه، سکته، وزن

ســرا[ی]، متشــاعر، شــاعره، ســرایندۀ ترانــه، نــاظم، مرثیه، شــاعر

ســـرا، مصـــنف؛ فردوســـی، حـــافظ، ســـعدی، ســـرا[ی]، ترانهمدیحه

شـاعر  خوان، رامشگر، خنیـاگر، تصـنیف سـاز،مولوی، رودکی؛ مرثیه

 ؛ نوپرداز، نوگرا۹۶۲له، عطیه، جایزه، احسان، پاداش درباری؛ ص

ـــر ـــارش ، نث ـــندگی، نگ ـــا، نویس ـــر ۵۸۶انش ـــعدی؛ نث ـــتان س ؛ گلس

ــجع؛ ۵۸۶نوشــته  ◄های نوشــتاری گونــه ◄ای روزنامــه ؛ نثــر مس

 ۵۸۹متن  ◄اجزای متن 

شعر، سـروده، مـدرج، مرصـع، مقفـا؛ ؛ منظوم، بهشاعرانه [صفت]

ــراینده، مــتخلص، غزل ســنج؛ ســرا؛ قافیهپرداز، بدیههپــرداز، نــوس

ســـرا)؛ غنــــایی، پرداز (افسانهگوی، افســـانهچامـــه گوی،افســـانه

 ▲شعر ◄ لیريک، هجوآمیز، حماسی، رزمی، پهلوانی

 گونه؛ موزونسعدی، نثرگونه

ــل] ــتن [فع ــعر گف ــه، ش ــرودن ب ــراییدن؛ ۴۱۰نظم درآوردن، س ، س

  ۴۱۰سرودن  ◄ آهنگ ساختن

⍃  ۵۸۹، کتاب ۵۵۷زبان  
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ـــم] ـــاتر [اس ـــه، هنرتئ ـــاتر، تل ـــالی، تئ ـــایش، نق ـــاتر درام، نم تئاتر، تئ

ـــایش  ـــه، نم ـــرا؛ تعزي ـــهر، فرهنگس ـــاتر ش ـــحنه؛ تئ ـــونی، ص تلویزي

ـــــــبیه ـــــــذهبی، ش ـــــــبخوانی؛ خیمهم ـــــــکش بازی؛ بازی، عروس

؛ ۴۴۵بازی، ســـیرک، معرکـــه؛ رقـــص، بالـــه؛ اپـــرا؛ ســـینما شـــعبده

  حوضی؛ روی۴۱۲موسیقی 

ر دراماتیک، فـرم تئـاتری؛ پـرده، صـحنه، پـردۀ ساختا، دراماتورژی

صـــــحنه، خـــــروج؛ دیـــــالوگ، اول، آنتراکـــــت؛ شـــــب اول؛ ورود به

ر، همسرایی؛ علم تئاتر، استانیسالفسکی
ُ

 مونولوگ؛ ک

ــایش، ــران،  نم ــه؛ اک ــناريو، فیلمنام ــیس، س ــنامه، پ ــاتر، نمایش تئ

؛ ســوژه، ژانــر؛ تــراژدی، غمنامــه، کمــدی، ۷۲۵صــحنه آوردن، اجــرا به

ـــا ـــد، نم ـــیاه، تقلی ـــدی س ـــوچ، کم ـــاتر پ ـــودرام، تئ ـــی، مل یش اخالق

بازی، کمدی موزيکال؛ نمایش در یـک پـرده؛ تئـاتر مسخرگی، سیاه

ــانتومیم، الل ــابوکی؛ پ ــتان، ک ــان باس ــویی، یون ــایش رادی ــازی؛ نم ب

ــــونی؛ نمایشــــنامه نویســــان،  ــــتان شــــب، نمــــایش تلویزي داس

یـــک، هـــای تئـــاتر، کالســـیک، رومانت؛ مکتب▼نویسنمایشـــنامه

  رئالیست، مدرن، اکسپرسیونیست

ــو
ُ

بــازی؛ هنرنمــایی؛ ســیرک، تیز؛ آبواريتــه، کابــاره، اســتريپ، ش

  بازیشعبده

آرایی، دکوراســیون، نــورپردازی؛ صــحنه، میزانســن، صــحنه، دکــور

اکران، سن؛ پشت صحنه؛ پرده، اثاثیه صحنه، دکور؛ جای سـوفلور؛ 

 گريم، لباس؛ نورپردازی

لـژ، بـالکن،  ؛تئاتر، سـینما، فرهنگسـراآمفی، تئاتر (سالن تئاتر)

ــاویون ســالن نمــایش،  ؛محــل اجــرای تعزيــه، تکیــه، حســینیه ؛پ

 نمایشخانه، سالن سینما

ــش ، نقــش (بــازی) نقــش، بــازی، ُرل، شخصــیت؛ پــانتومیم؛ نق

اصلی، نقـش اول، نقـش دوم؛ پسـره، آرتیسـته، دختـره، قهرمـان، 

  ی نقش، آرتیست بازیآدم بده، دزده، چارلی؛ ترس ازصحنه؛ اجرا

کتور، ستاره، ستارۀ سینما، آرتیسـت،  بازيگر، هنرپیشه، بازيکن، آ

گـروه تئـاتری، تـروپ،  ؛گروه کـر ؛کمدین ؛کار، بدل، ایفاگرآدم، بدل

ـــته ـــده  ؛دس ـــه ،۵۹۰راوی  ،۵۳۱گوین ـــال، قص ـــعبده ؛گونق باز، ش

 ؛هنرمنـــد خردســـال، هنرپیشـــۀ میهمـــان ؛خـــوارباز، آتشســـیرک

  خوان، مخالفخوانمظلوم

ــه مجــری، ــدین، معرک ــده، دلقــک، کم ــومن، خوانن ــک ش گیر؛ دلق

 گردان دربار، طلخک؛ عروسک

پـرداز، منشـی ، تکنیسین، برقکار، گريمور، چهرهکارصحنهکمک

ـــئول جلوه ـــحنه، مس ـــاتور؛ ص ـــاس؛ انیم ـــدی لب ـــژه، متص ـــای وی ه

 آرا، طراح تزيیناتدکوراتور، طراح صحنه، صحنه

گردان، ســـاز، تولیدکننـــده، بـــازی، فیلم، کـــارگردانمدیرصـــحنه

 مستندساز 

نویس، سناريونویس؛ سوفوکل، ، فیلمنامهنویسنمایشنامه

پید، شکسپیر، مولیر، چخـوف، ایبسـن، برشـت، بکـت، تنسـی اوری

 ویلیامز، پینتر، آرنولد وسکر 

 ، حضار، منتقد، منتقد سینمایی، هوادار سینما سینمارو

مایشــی؛ کمیــک، بــامزه، خنــده دار، ، تراژيــک، ندراماتیــک [صــفت]

مضحک، میمیک؛ لیريک، ملودراماتیـک، ُرمانتیـک، سـانتیمانتال؛ 

کروبات، اکشن موج نو، آوان  گارد؛ پرهنرپیشه؛ آ

ــل] ــحنه آوردنبه [فع ــاحص کردن؛ اجــرا ، روی اکــران آوردن، افتت

 کردن، نمایش اجرا کردن؛ روی اکران آمدن، اکران شدن 

کردن؛ آواز خوانـدن، یـک کـردن، شـرکت ، نقـش بـازیکردنبازی

 دهن آواز خواندن، یک دهن آمدن، آمدن؛ بازی درآوردن 

 ، درنقِش باشرکِت  [قید]

⍃  ۸۳۷، سرگرمی ۵۸۹، کتاب ۴۴۵پدیداری  
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 دو    بخش دو از  –مقوالت 



 

 

 
 

 طبقۀ پنج: اختیار (عمل ارادی)

 

 عام ؛اختیار فردی باب یک:

 
 اختیار ۵۹۵

ــم] ــار [اس ــه اختی ــار داوطلبان ــت، ک ــیت، خواس ــمیم، مش ، اراده، تص

 ؛۵۹۹ارادۀ آهنـین، عـزم  ،۶۱۷عمـد، نیـت، قصـد  ؛۶۸۲تالش  ،۵۹۷

ــیش تعیین ــدگی ازپ ــتور  ،۶۰۸ش ــتیاق) ۷۳۷دس ــل (اش  ؛۸۵۹، می

ـــاب ۷۴۴اســـتقالل  ،۶۰۲ی، خـــودرأیی گیرآمـــادگی تصـــمیم ، انتخ

اختیــار تــام، مســئولیت،  ؛۵۹۷انجام کــار، رغبــت تمایــل بــه ؛۶۰۵

 ؛۷۵۹َعرضــه  ،۶۹۱مشــورت  ◄ســازی تصمیم ؛۶۷۱اقــدام، مبــادرت 

  ۷۳۳، اقتدار ۱۶۰امکان ِاعمال نیت، آزادی عمل، توانایی 

 داوطلبانـه، ؛۶۱۷، ارادی، عمدی، ازقصد، مقصـود اختیاری [صفت]

 مستقل

ـــار ـــاحبمخت ـــّر) ، ص ـــودرأی  ؛۷۴۴اختیار، آزاد (ُح ـــمم، خ  ،۶۰۲مص

  ۶۱۷قصدکرده  ،۶۰۵کننده ، انتخاب۷۳۵مستبد 

، اراده داشتن، اختیـار داشـتن، ۷۳۷، امر کردن کردناراده [فعـل]

، انتخـاب ۷۴۴مخیر بودن، مایل بودن، دلش خواستن، آزاد بودن 

 ؛۸۵۹داشــــتن  آرزو کــــردن، میــــل ،۶۱۷قصــــدکردن  ؛۶۰۵کــــردن 

 ،۵۹۹مصــــمم بــــودن  ؛۴۸۰تصــــمیم گــــرفتن، تشــــخیص دادن 

قاضـی رفـتن، قضـاوت تنهـا به ؛۵۹۷داوطلب شدن، راغـب بـودن 

 کردن 

⍃  ۶۱۷قصد  ،۵۹۹عزم  ،۵۹۷رغبت  
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، الـزام، التـزام، اقتضـا، ناچـاری، ضـرورت، بایسـتی، بایـد، جبر [اسـم]

، وجوب، ازپـیش ▼تقدیر ؛ریناگزي ،۶۰۶، فقدان انتخاب ۷۴۰اجبار 

قــــانون طبیعــــت،  ؛۱۵۴اتفاقــــات، اوضــــاع  ،۶۰۸شــــدگی تعیین

نیروهای طبیعی، حوادث قهری و غیرمترقبه، فـورس مـاژور، مایـۀ 

تکلیـف،  ؛۴۷۸منطـق، نتیجـۀ الزم، اثبـات  ؛۷۴۰اجبـار  ،۶۵۹هالک 

ــاز  ؛۹۱۷وظیفــه  ــرورت، نی ــم  ؛۸۰۱فقــر  ،۶۲۷ض ــزه، ش آش  ؛۴۷۶غري

 کشک خاله 

قسمت، نصیب، بودنی،  ؛۱۵۵، سرنوشت، آتیه، وقایع آتی تقدیر

محشـر، قیامـت، معـاد،  ؛۱۵۹آبشخور، بخت، طالع، اقبـال، شـانس 

فـال  ◄شـگون، طـالع سـعد و نحـس  ؛۹۷۳اصـول دیـن  ◄آخرت 

۵۱۱ 

 ؛۷۴۰، الزامـی، مقـدر، گريزناپـذیر، مجبـوری، اجبـاری جبـری [صفت]

حتمـی، یقـین، قطعـی  ناچـار، ؛۶۲۷الزم، ملزوم، ضروری، مورد نیاز 

 آسمانی ؛خودجوش ؛۴۷۳

گــاه،  ؛۶۰۶اختیــار ، ناچــار، ملــزم، مکلــف، نــاگزير، بیمجبــور ناخودآ

ــه ــزار بی ؛۶۰۹خود خودب ــل، بی ــدون ؛۵۹۸می ــودب  ؛اراده، ازخودبیخ

 ۱۷۵ ، مفعول۹۳۵مظلوم 

ــرارادی ــاری غی ــته، اجب ــزی ۷۴۰، ناخواس ــرض،  ؛۴۷۶، غري ــدون غ ب

 ۶۰۹خود خودبه ،۶۱۸غیرعمدی 

 ؛، مقدر بودن، اقتضـا کـردن، اقتضـا داشـتنایجاب کردن [فعل]

ــردن  ــور ک ــردن، مجب ــل ک ــردن، تحمی ــه ک ــردن، دیکت ــزام ک ، ۷۴۰ال

پافشاری کردن، خواسـتن، نیـاز داشـتن  ؛۱۵۵درشرف وقوع بودن 

۶۲۷  

 ، برآن شدن، ناگزير شدنمجبور شدن

اراده، ناختیار، بـدوبی ؛، ناچار، باید، بایستی، بایستباالجبار [قیـد]

  ۵۹۸میلی بابی ؛ازخودبیخود

⍃  ۹۶۶، موضوعات پرستش ۷۴۰اجبار  ،۶۱۸، اتفاق ۴۷۳قطعیت 
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انجام کاری، ، التزام، تقّبل، داوطلبی، تعهد، تمایل بهرغبت [اسـم]

ــه ــل ب ــی تمای ــادگی، خودجوش ــت، آم ــن ؛۶۰۹قبول زحم ــت،  حس نی

ا، تمایـل، میـل (اشـتیاق) چیزهاشتها، عالقـه بـه ؛۸۹۷نیکخواهی 

، رعایــت، موافقــت، ۴۸۸رضــایت، نظــر موافــق  ؛۱۷۹گــرایش  ،۸۵۹

  ۷۵۸تأیید 

ــــه ــــار داوطلبان ــــان، ک ــــار رایگ ــــار، ک ــــاری، ایث ــــویت افتخ ، عض

خـدمات  ؛، بسـیج، پیشـاهنگی۷۸۱هللا، صلواتی، هدیـه سبیلفی

 ۶۹۳ فرایض، فريضه ؛۸۱۲رایگان 

قاضــی، اهــل، مایــل، ، داوطلــب، نــامزد، کاندیــد، متراغــب [صــفت]

ــی)  ــق (راض ــمم ۷۵۸مواف ــان  ؛۵۹۹، مص ــده،  ؛۷۶۳خواه نامزدش

 ۴۶۱مورد آزمایش 

 ؛۶۰۹خود دريغ، بدون مضایقه، خودبه، نطلبیده، بیداوطلبانه



   
 

 

 ۸۱۲مفتی، رایگان  ؛۶۰۵شده غیر اجباری، انتخابی، انتخاب

، آمـادۀ انجـام کـاری بـودن، داوطلـب بـودن، راغب بـودن [فعـل]

 ؛۵۹۵ن، قبول زحمت کردن، رغبت داشـتن، اراده کـردن تقّبل کرد

 ؛۴۸۸همراهی کردن، رضـایت دادن  ،۶۱۷نظرداشتن، قصد کردن 

 ؛۶۷۱، سعی کردن ۷۵۸مراعات کردن، موافقت کردن، تأیید کردن 

 ۸۵۹آرزو داشتن، مایل بودن، میل داشتن

، چشمباکمال میل [شبه جمله] 
ً
 ، حتما

⍃  ۵۹۵، اختیار ۴۷۳قطعیت 
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، ۷۶۲اعتـراض  ،۸۶۱میلـی ، بی۷۶۰، عدم تمایل، امتنـاع اکراه [اسم]

تحمیــل، اجبــار  ؛۸۷۴عـار، شــرم  ؛۴۶۸، مالحظــات ۴۸۹نظـر مخــالف 

  ۷۰۴ضدیت  ؛۷۰۲، ممانعت، منع ۷۴۰

 ،۸۶۱میــــــل ، بی۷۶۲، معتــــــرض ۴۸۹، مخــــــالف بیــــــزار [صــــــفت]

ـــده امتناع ـــف ۷۶۰کنن ـــاط  ،۸۳۰، متأس ـــمم  ،۸۵۸محت  ؛۶۰۱نامص

 ۷۰۴متضاد  ،۸۶۰واسته ناخ

، اززيرکاری دررفتن، عار داشتن، مورد تحمیل اکراه داشتن [فعل]

، ۷۶۰امتنـــاع کـــردن  ،۸۶۱قـــرار گـــرفتن، اخ کـــردن، میـــل نداشـــتن 

، ۷۶۲، اعتـــراض کـــردن ۴۸۹مالحظـــاتی داشـــتن، مخالفـــت کـــردن 

 ۴۵۸غفلت کردن  ،۶۲۰، اجتناب کردن ۷۰۴ضدیت کردن 

 میلی، ناخواستهباکمال بی میلی،، بابیاکراهبه [قید]

⍃  ۸۶۱میلی ، بی۷۳۸، سرپیچی ۲۷۸آهستگی 
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رأی، ثبـات، همـت،  ،۵۹۵، تصمیم، قصـد، اراده، اختیـار عزم [اسم]

عـزم جـزم، ارادۀ آهنــین،  ؛حــدت ،۶۰۰پافشـاری قاطعیـت، جـدیت، 

ــدم ــات ق ــمیم ؛ثب ــهگیری، تص ــاد ب ــودن  ؛نفساعتم ــال ب ، ۱۷۴فع

 ۶۱۷عمد، قصد  ؛۷۲۵اقدام، انجام، اتمام  مبادرت، ؛۶۷۸فعالیت 

ــد، کلهمصــمم [صــفت]
ُ

ســمج  ،۶۰۲شــق ، راســخ، جــدی، بــااراده، ق

قـدم، اسـتوار باثبـات، ثابت ؛۴۵۵ُبّرا، قاطع، متمرکـز، متوجـه  ،۶۰۰

بســــته، کمرهمت ؛۵۳۲، خـــاطرجمع ۴۷۳متـــین، مطمـــئن  ؛۱۵۳

 ؛۱۷۴فعـال  ،۶۱۷قصـد کـرده  ،۵۹۷راغـب  ؛گرفته، مجدانـهتصمیم

  ۹۰۶بیرحم 

بـرآن شـدن،  ،۵۹۵، عزم کردن، اراده کـردن مصمم بودن [فعل]

بــرآن بــودن، تصــمیم گــرفتن، اتمــام حجــت کــردن، اراده داشــتن، 

ـــردن  ـــد ک ـــان دادن  ،۶۱۷قص ـــام دادن  ،۶۹پای رأی دادن  ؛۷۲۵انج

باخطر مقابله کـردن  ؛۶۰۰پافشاری کردن  ،۵۳۲تأکید کردن  ؛۶۰۵

  ۷۱۱مبارزه طلبیدن به ،۶۶۱

⍃  ۸۵۵شجاعت  ،۵۹۵اختیار 
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، ســماجت، اصــرار، تأکیــد، الحــاح، مــداومت، ِجــّد، پافشــاری [اســم]

ابــــرام، ایســــتادگی،  ؛۵۹۹ثبــــات، ثبــــات قــــدم، ثبــــات رأی، عــــزم 

استقامت، دوام، پایداری، پیگیـری، اسـتواری، قاطعیـت، پشـتکار، 

ش تــال ،۶۷۸فعالیــت  ؛۴۵۵جــدیت، دقــت، توجــه  ؛۶۰۲سرســختی 

 ۱۰۶، تکرار ۱۴۶عدم توقف  ،۸۲۵رنج  ،۶۸۲

، ۱۶۲، تـــوان، توانـــایی، ایســـتادگی، زور، اســـتقامت، قـــدرت بنیـــه

 ۶۸۶کارگر  ،۶۰۲آدم خودرأی  ؛۸۵۵مردانگی 

ناپذیر، ، مقــــاوم، باپشــــتکار، ُمصــــر، خســــتگیســــمج [صــــفت]

دارای فعالیـت  ،۶۰۲شـق قاطع، کله ؛بدپیله ؛کوش، نستوهسخت

ــتکش  ،۶۷۸ ــب ن ؛۶۸۲زحم ــان، مراق ــورده  ؛۴۵۷گهب ــت نخ شکس

 ۵۹۹ ، مصمم۷۲۷

خرج ، پشتکارنشـان دادن، اسـتقامت بـهپافشاری کـردن [فعـل]

ــه دادن، مــأیوس نشــدن، آیــه ازآســمان نــازل شــدن،  دادن، ادام

 ،۸۵۲کن معامله نبودن، ایستادن، اصرار کردن، امیـد داشـتن ول

ودن شق بـکله ،۶۸۲تالش کردن  ،۶۷۱سعی کردن  ،۸۲۵رنج بردن 

ســاز خــودرا زدن  ؛۶۸۲کــار [یــدی] کــردن  ،۵۹۹مصــمم بــودن  ،۶۰۲

 نظر و خواست دیگران توجه نکردن (کوک کردن)، به

⍃  ۶۰۲سرسختی  
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تجدید  ،۶۰۳، تردید رأی، تغییر رویه، تغییر عقیده عزمیبی [اسم]

بزدلـی  ،۶۰۴، تلـون مـزاج ۴۷۴تردیـد  ،۶۰۳ثبـاتی نظـر، دودلـی، بی

آدم دودل،  ؛بنــدکــار نیم ؛۷۳۴نــرمش  ؛۶۷۹دم فعالیــت عــ ؛۸۵۶

 هملت

عزم، مردد، متزلزل، متردد، مذبـذب، ، دودل، بینامصمم [صفت]

ــــکاک  ــــته ؛۴۷۴ش ــــرگردان، سرگش ــــزار  ؛س ــــو  ،۵۹۸بی  ،۸۵۶ترس

کننده ، نرمش۴۷۴غیرقابل اتکا  ،۸۶۰تفاوت بی ،۸۵۴کرده هول

  ۶۰۳طلب ، فرصت۷۳۴

، مکـث ۴۷۴د کـردن، تردیـد داشـتن ، تردیـعـزم بـودنبی [فعل]

دررفتن، اجتناب کـردن  ؛۸۵۸، محتاط بودن ۱۳۶کردن، صبر کردن 

ــردن  ،۶۲۰ ــحبت ک ــو ص ــتن  ،۵۱۸دوپهل ــان داش ــلیم  ؛۳۱۷نوس تس

 ۶۰۳، تغییر عقیده دادن ۷۲۱شدن 

⍃ ۸۵۶بزدلی  ،۶۰۳ ثباتیبی  

 

 سرسختی . یکدندگی  602

ــم] ــختی [اس ــودرأییسرس ــت، خ ــدگی، قاطعی ــت، ، ▼، یکدن لجاج

، عنـاد، ۷۳۸سری، تمّرد، سـرپیچی شقی، خیرهسماجت، اصرار، کله

 ،۵۹۹اراده، عـــزم  ؛۶۰۰بـــازی، لجـــاج، پیگیـــری، پافشـــاری لـــج، لج

ــتادگی  ــت، ایس ــاه ۷۱۵مقاوم ــداوم گن ــه  ؛۹۴۰، ت ــداری  ،۶۰۰بنی پای

ــاه  ؛۱۵۳ ــداوم گن ــذیری، ت ــرویی  ؛۹۴۰اصــالح ناپ ــدان  ؛۸۹۳ترش فق



 

 

 ؛۱۴۴وفــاداری، ثبــات  ؛ا سازشــکاریانعطــاف، تنــدروی، مخالفــت بــ

ثابــت، خرافــات، جانبــداری،  ایــدۀ مــورد سرســختی، وســواس، فکــر

  ۴۸۱گیری جبهه

ــودرأیی ــان ، خیرهخ ــری، اطمین ــداوری ۴۷۳س ــم، پیش ، دگماتیس

 ؛۹۰۶، بیرحمـی ۷۳۳اسـتبداد  ؛۸۷۱، غیـرت، غـرور ۴۸۱، تعصب ۴۸۱

ان اطمینـ ؛۴۳۹، کوری ۴۸۱فکری ، کوته۷۳۵خشونت، سختگیری 

ــت  ؛۴۷۳ ــز ثاب ــی، کهنهتاريک ؛۱۵۳چی ــل اندیش ــتی، جه  ؛۴۹۱پرس

  ۵۰۳دیوانگی 

، راسـخ، ▼دنـده، قـاطع، خـودرأی، سرسـخت، یکشقکله [صـفت]

ــمم  ــمج  ،۵۹۹مص ــده، س ــه ؛۶۰۰بددن ــاد، محافظ ــک، معت کار، خش

 ؛۴۸۱فکر کوتـه ،۶۱۰کرده ناپذیر، فسیل، وسواسی، عادتانعطاف

، اسـتوار ۱۵۳محکم، تغییرناپذیر  ؛۸۹۳نشدنی، عبوس، ترشرو رام

تنــــدرو،  ؛۴۹۱جاهــــل، نــــادان  ؛۷۱۵ناپذیر، مقــــاوم ، تســــلیم۱۵۳

 فدایی  ؛جدی، دقیق، مالنقطی ؛۵۰۴ رادیکال، باز، افراطی

ــــودرأی ــــهخ ــــر، کل ــــتبد  ؛خر، خودس ــــختگیر ۷۳۵مس ، ۷۳۵، س

متمرد، یـاغی، نافرمـان، گـردنکش، وحشـی،  ؛۹۰۶سنگدل، بیرحم 

بـاز، مصـّر، قهرکـرده، و، لجـوج، چمـوش، لججسـتیزه ؛۷۳۸سرکش 

ـــرزه، غیر ؛▲شـــققهـــر، کله ـــئن  ؛۹۴۰تائـــب ه  ؛۴۷۳قـــاطع، مطم

 ؛ازخودراضـــی ،۸۷۱، غیـــور، مغـــرور ۴۸۱خرافــاتی، جـــزم، متعصـــب 

 سرخودخودرأی، آستینآدم ؛۸۹۲مزاج، زودغضب، تندطبع آتشی

، سرســـخت بـــودن، سرســـختی کـــردن، شـــق بـــودنکله [فعــل]

لـج  ؛۴۷۳مطمـئن بـودن  ؛۵۹۹مصمم بودن  ،۶۰۰پافشاری کردن 

ثبـات  ؛۸۹۳کردن، سـر لـج افتـادن، سـماجت کـردن، ترشـرو بـودن 

مســتبد  ؛۹۴۰توبــه نکــردن  ؛۷۱۵، مقاومــت کــردن ۱۵۳داشــتن 

جاهـل بـودن،  ؛، قبـول نداشـتن۷۳۵، سـخت گـرفتن ۷۳۵بودن 

ــودن  ــب ب ــردن ۴۸۱متعص ــداوری ک ــتن،  ؛۴۸۱، پیش ــاف نداش انعط

ــتادن، چســب ــه ســنت ؛یدنمحکــم ایس ــنتی بــودن، ب ــادار س ها وف

ــودن ــدن ؛ب ــیمان نش ــدن،  ؛پش ــلیم نش ــردن، تس ــظ ک ــنگر را حف س

 گوش نکردن، گوش ندادن  ؛تمکین نکردن

 خودسـرانه [قید]
ً
  ؛۶۱۷، دلبخـواهی، مطلـق، عمـدا

ً
، موکـدا

ً
مصـرا

  ۹۰۶بیرحمانه  ؛۷۳۵

⍃  ۶۰۰پافشـاری  ،۵۹۹، عـزم ۴۸۱، تعصـب ۳۲۶سختی و صالبت، 

 ۹۴۰، تداوم گناه ۷۱۵ایستادگی 
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ـــر عقیـــدهثبـــاتیبی [اســـم] ـــر، ▼، بوالهوســـی، تغیی ، تجدیـــد نظ

، ۹۱۸، فقــدان وظیفــه ۹۳۰نادرســتی  ؛۹۳۹ازگذشــته بريــدن، توبــه 

گویى، تنــاقض ؛۶۲۱پوشــی چشم ؛۹۷۸گرایی ، فرقــه۹۳۰خیانــت 

عزمـی بی ،۶۰۴فقدان مسئولیت، تفـنن، بازيگوشـی، تلـون مـزاج 

 ۲۸۲هدفی سردرگمی، سرگردانی، بی ؛مراجعت، بازگشت ؛۶۰۱

، انصراف، حرف خودرا پس گرفتن، تـرک، دبـه، ِجـر، تغییر عقیده

، عــزل ۷۵۲فســخ، لغــو  ؛تجدیــدنظر، بــازنگری ؛۵۳۳ارتــداد، انکــار 

 نشینی عقب ؛۶۰۴هوس  ؛۵۱۸صحبت دوپهلو، ایهام  ؛۷۵۲

رفیق دزد طلب، جاسوس دوجانبه، مرتد، ، فرصتعضوحزب باد

نــامرد  ،۶۰۴دمــدمی  ،۵۴۵و شــريک قافلــه، چــاپلوس، متقلــب 

  ۷۰۷، شريک جرم، همدست ۹۳۰، مزدور ۹۳۸

، ۹۳۰الوقــت، بوقلمــون صــفت، خــائن ، ابنطلبفرصــت [صــفت]

 ،۶۲۱بین، منصرف شده، منصرف دهن ؛۵۴۱، دورو ۹۳۰مرتد، رذل 

ــــــــدمی  ــــــــرافی، دم ــــــــانه  ؛۶۰۴انص ــــــــاپلوس، چاپلوس  ؛۹۲۵چ

 ۶۰۴ولنگار، ول  ؛۶۰۱، نامصمم ۹۱۸ نشناسوظیفه

 ،۶۱۴، معذرت خواستن، بهانـه آوردن تغییرعقیده دادن [فعل]

ــرفتن ــس گ ــه درآوردن، پ ــتن، دب ــودن ، بی▼عذرخواس ــزم ب  ،۶۰۱ع

ـــتعفا دادن  ـــتن ۷۵۳اس ـــردن ۲۸۶، برگش ـــه ک ـــو ۹۳۹، توب ، دوپهل

ــردن  ــحبت ک ــردن  ،۵۱۸ص ــرفنظر ک ــدن، ص ــرف ش ــات  ؛۶۲۱منص ثب

هـرروز یـک سـازی  ؛حتی تحت تأثیر قرار گرفتنرافکری نداشتن، به

 زدن 

، حزب عوض کردن، مرتد بودن، خیانـت کـردن، وفایی کردنبی

، پابرجا نبودن، نقض عهـد ۷۶۹، رعایت نکردن ۹۳۰نادرست بودن 

 کردن 

ــرفتنپس ــیدنگ ــود کش ــدۀ خ ــت ازعقی ــیدن، دس ــت کش  ؛، دس

ــارکردن  ــردن  ،۵۳۳انک ــو ک ــر زدن، لغ ــه درآوردن، ج ــرک۷۵۲دب  ، ت

 ۲۸۲کردن، منحرف شدن 

⍃ ۷۵۲عزل  ،۶۰۱عزمی بی 

 

 تلون مزاج . هوس 604

ثباتی فکـری ، تفنن، بوالهوسی، بازيگوشی، بیمزاجتلون [اسم]

رفتــار غیرعاقالنــه،  ؛▼ولنگــاری ،۸۳۷عیاشــی  ،۶۰۱عزمــی بی ،۶۰۳

 ؛۱۵۲پـــذیری تغییر ؛۴۸۱، پیشـــداوری ۴۸۱گیری جانبـــداری، جبهـــه

ــــاقض ــــئتن ــــدان مس ــــمیم ؛ولیتگویى، فق ــــتبداد، تص گیری اس

ـــودرأیی  ـــانی، خ ـــدطبعی  ،۶۰۲ناگه ـــار  ؛۸۹۲تن ـــودن، رفت ـــب ب غري

رفتـار غیرمنتظــره  ؛۴۵۶پريشـانی خیــال  ،۵۰۳آنرمـال، شــوريدگی 

 ] ۵۰۸، عدم انتظار ▼هوس ◄[

چیـز  ؛۴۹۷امـر محـال  ؛۵۱۳، هـوا، ویـار، ویـر، خیـال، وهـم هـوس

ـــر  ـــازوادا ؛الس ؛۱۵۲متغّی ـــی ( ؛ن ـــمیم آن ـــرخش، تص ـــانی)، چ ناگه

ــــی  ــــره  ؛۶۰۹خودجوش ــــار غیرمنتظ ــــدم انتظــــار  ◄[رفت  ؛]۵۰۸ع

 ؛حملــه ؛۴۸۱گیری جانبــداری، جبهـه ،۵۰۳وسـواس، غريــب بـودن 

 صفرا  ؛۸۱۷، عواطف، خوی ۵مشرب، خلط 

 ؛۴۵۸انگاری، غفلــت مســامحه، ســهل ؛۸۳۷، عیاشــی ولنگــاری

ـــــیختگی، آزادی  ـــــرانه، افسارگس ـــــار خودس ـــــتبداد، ۷۴۴رفت ، اس

 غرابت ؛۷۳۴آسانگیری، نرمش  ؛۸۹۲تندطبعی 

بـاز، تفننـی، ، بوالهوس، بلهـوس، متلـون، هوسدمدمی [صفت]

ــــازيگوش، بی ــــنن، ب ــــئولیت، سبکمتف ــــر مس ــــار، بی ؛۴۵۶س ع



   
 

 

انگیــــزه، جبلــــی، هــــدف، بیبی ؛۹۳۰وفــــا، خــــائن عفــــت، بیبی

ــر ۱۵۲ثبــات بــین، بیدهن ؛بالتکلیــف، پنطــی  ؛۱۵۲، همــواره متغّی

انضــباط، ، بی۴۹۷حساســاتی، نــامعقول ا ؛۶۰۳عضــو حــزب بــاد 

مزاج، تنـدطبع صـفرایی ،۶۰۲تربیت، خودسـر، خـودرأی نظم، بیبی

 ؛]۴۹۱نــــادان  ◄[عقــــل، بینــــی، ســــبک، بیغیرقابــــل پیش ،۸۹۲

ـــوريده  ـــخت ؛۵۰۳هیســـتريک، ش ـــد، وسواســـی، س گیر، اهـــل م

 ؛مزاجخیالبـــاف، خیـــاالتی، غريـــب، دمـــدمی ؛۸۶۲پســـند مشکل

  ۶۰۳طلب بوقلمون صفت، فرصت

 ؛۵۰۴افراطــی  ؛۸۹۲ســلیطه  ؛، آزاد، ولنگــار، هواپرســت، یلــهول

ــرف  ــال، منح ــب، آنرم ــاش الس ؛۲۸۲غري ــو، عی تقــوا بی ؛۸۳۷الس

 ۹۵۱هرزه  ؛۹۸۰

بینـــی، غیرمنتظـــره آمیز، غیرقابـــل پیش، هـــوسازروی هـــوس

 دلبخواهی، خودسرانه، مستبدانه، متناقض، ناجور  ،۵۰۸

ــل] ــلیبه [فع ــس تس ــهای نف ــدنخواهش ــتن، م ش ، ول گش

 ؛شــهوترانى کــردن، افــراط کــردن، آزاد بــودن ،۸۳۷عیاشــی کــردن 

  ۹۸۰تقوا بودن بی ؛۸۶۲پسند بودن وسواس داشتن، مشکل

، تحـت تـأثیر قـرار گـرفتن، تغییـر عقیـده ثبات فکـری نداشـتن

بازی درآوردن، احمقانه رفتار کردن،  ؛۶۰۱عزم بودن بی ،۶۰۳دادن 

بایـک غـوره سـردیش شـدن  ؛ی بـودندمـدم ؛۴۹۷احمقانه بودن 

ــردن، سربه ؛... ــوخی ک ــتن ش ــر گذاش ــتن  ◄[س ــخن گف ــف س ظري

بـاچیزی الس زدن، بازيچــه عــوض کــردن، هرلحظــه بــاچیزی  ؛]۸۳۹

 ۱۵۲جایی بند نشدن، متغیر بودن  ؛سرش زدنبه ؛مشغول بودن

⍃  ۸۳۷، سرگرمی ۱۵۲تغییر پذیری 

 

 انتخاب 605

، گزينش، خیـار، تـرجیح، گـرایش پسند ،۵۹۵، اختیار انتخاب [اسم]

ــزم ۱۷۹ ــمیم، ع ــاذ تص ــاذ رأی، اتخ ــاذ، اتخ ــاب  ؛۵۹۹، اتخ  ؛۷۵۱انتص

مبنای انتخاب، قوۀ  ؛۸۵۹، عالقه ۴۸۰تشخیص  ؛بری، نامزدیناف

ــــز  ــــز ۴۶۳تمی ــــدم تمی ــــلحت ۴۶۴، ع ــــاب،  ؛۶۴۲، مص ــــوۀ انتخ نح

، فقـدان انتخـاب ۹۱۴عـدالتی ، بی۴۷۴تردیـد  ،۸۶۲پسندی مشکل

ــزينش  ،۶۰۶ ــهگ ــر، ب ــاب، تصمیم ؛گزينبهت ــرای انتخ ــه ب ــازی، ارائ س

امکــان  ؛۴۶۹امکــان  ◄نتیجــۀ انتخــاب: گزينــه، شــق  ؛۷۵۹َعرضــه 

 انتخاب، آزادی عمل 

انتخابـــات، نظرخـــواهی،  ؛، رأی مخفـــی، رأی علنـــی۴۸۵، نظـــر رأی

گیــری، پرســی، نظرســنجی، رفرانــدوم، مشــورت بــا مــردم، رأیهمه

 دمکراسی ؛ورقۀ رأی ؛جلسۀ علنی، غیرعلنی ؛شمارش آرا

 ؛حـوزۀ انتخابیـه ؛، شهروند، مردم همیشه درصـحنهدهندهرأی

 مبارزۀ انتخاباتی

دهنـده، تمیزدهنـده گیرنده، رأی، تصمیمکنندهانتخاب [صفت]

  ۵۹۵مختار  ؛۹۲۳، تأییدکننده، مؤید ۴۶۳

، برگزيـده، ممتـاز، عـالی، اخـص، ویـژه، اختصاصـی، شدهانتخاب

ــب ــتچین، منتخ ــرجح، دس ــب ؛۵۹۲ م
ُ
ــامزد،  ؛ل ــد، ن ــوردنظر، کاندی م

منصــوب،  ؛۴۶۱شــده، مــورد آزمــایش عقدشــده، رزروشــده، تعیین

ترجیحی، دلبخواهی،  ،۵۹۵شونده، اختیاری انتخاب ؛مقرر، معین

شده، نماینـدۀ مجلـس، شخص انتخاب ؛۶۴۴ممتاز  ،۶۴۲مقتضی 

 وکیل، خبره، نخبه

ردن، تــرجیح ، گزيــدن، برگزيــدن، اختیــار کــانتخــاب کــردن [فعــل]

، ۴۶۳، تمیز دادن ۴۸۰، تشخیص دادن ۱۷۹دادن، گرایش داشتن 

ــودن مشکل ــردن  ؛۸۶۲پســند ب ــد ک ــامزد کــردن، عق ــند  ،۸۹۴ن پس

صالح دانستن، خوش داشتن، اراده کـردن  ؛۹۲۳کردن، پسندیدن 

  ۷۵۱منصوب کردن، گماشتن  ؛۵۹۵

، ۴۶، گلچین کردن، برداشتن، چیدن، جدا کردن دستچین کردن

 ؛۹۲۳پســندیدن  ،۵۴۷کــردن، الــک کــردن، عالمــت گذاشــتن ســوا 

 ۷۰۳لطف کردن  ؛۵۹۲تلخیص کردن 

ــویب رأی دادن ــداختن، تص ــندوق ان ــردن، رأی درص ــاال ب ــت ب ، دس

  ۶۰۷رّد کردن  ؛۵۹۹تصمیم گرفتن، مصمم بودن  ؛کردن

⍃  ۵۹۵، اختیار ۴۶۳قوۀ تمیز 

 

 فقدان انتخاب . بیچارگی 606

اختیـاری، ناچـاری، گی، نـاگزيری، بی، بیچـارفقدان انتخاب [اسم]

، ۷۴۰نـاعالجی، مجبـوری، اجبـار  ؛۵۹۶فقدان گزينه، ضـرورت، جبـر 

 ؛آش کشـــک خالـــه، نـــاتوانی در انتخـــاب ؛۶۲۷اضـــطرار  ،۶۲۷نیـــاز 

 ؛۴۶۴آیـــد، عـــدم تمیـــز هرچـــه پیش ؛۷۲۸وامانـــدگی، درمانـــدگی 

الســویه بــودن، تســاوی، برابــری علی ؛▼طرفــیفقــدان تــرجیح، بی

عــدم برگــزاری انتخابــات، رد صــالحیت،  ؛۴۷۴م قطعیــت عــد ؛۲۸



 

 

ــراج ــات، اخ ــرکت در انتخاب ــرایط ش ــراز ش ــدم اح ــالحیت، ع ــلب ص  ؛س

 گیری، استعفا تفویض، کناره  ؛۵۹۶سرنوشت محتوم، تقدیر 

بـازی، اسـتثنا قائـل نشـدن، عـدم پارتی ؛، فقدان ترجیحطرفیبی

، احساســـیعــدم تعهــد، بی ؛۹۱۳انتخــاب اصــلح، انصــاف، عـــدل 

ــه، بی ــدان عاطف ــردی، فق ــاوتی خونس ــات،  ؛۸۶۰تف ــدان اخالقی فق

ــذهبی بی ــذهبی)، الم ــی (م ــی اخالق ــادگی شــنیدن  ؛۹۷۴طرف آم

رأی ممتنـع،  ؛۴۷۴دودلی، تردیـد  ؛پیشنهادات، فقدان پیشداوری

، عـدم صـراحت، ۷۴۷تحريم انتخابات، اجتنـاب، امتنـاع، خـودداری 

ز ؛۵۹۸طفـره، صـرفنظر، اکـراه  گیری ادفکـری، آسـانآزاداندیشـی، آ

، مالیمــت ۹۴۲روی، اعتــدال میانــه ؛۶۰۱عزمــی رأی شــناور، بی ؛۷۳۶

 ▲فقدان انتخاب ؛۷۲۰گری میانجی ؛۱۷۷

ــفت] ــاربی [ص ــا اختی ــاب ی ــق انتخ ــروم ازح ــاب، مح ــاتوان درانتخ ، ن

بـدون گزينـه، ناچـار، مجبـور  ؛اختیار، بیچـاره، مأمورومعـذور، نـاگزير

ــــدون رای، ؛۵۹۶ ــــق رأی، ب ــــوق  فاقــــد ح ــــق رأی (حق محــــروم ازح

  ۶۲۷محتاج  ؛شهروندی)

، فاقد ترجیح، خنثی، خنثا، غیرمتعهد، ناوابسـته، بامـدارا طرفبی

، ۴۷۴آمادۀ شنیدن، تصمیم نگرفته، مردد، دودل، شـکاک  ؛۷۳۶

ــمم  ــه ؛۶۰۱نامص ــم میان ــی، بی ؛۱۷۷رو، مالی ــال راض ــه، درهرح عالق

 ؛۴۶۴سـلیقه یبـدون سـلیقۀ خـاص، ب ،۸۶۰تفـاوت انگیزه، بیبی

غیرمتعصـب،  ؛۹۷۴بدون اخالقیات، المـذهب  ؛روغیرصريح، طفره

  ۵۹۸ بیزار ؛۹۱۳غرض، منصف، عادل بی

 دروضــعیت فقــدان انتخــاب:صــفت عمــل یــا نتیجــۀ کــار 

ــر ــری  ؛۵۹۶ارادی غی ــروری، جب ــد  ؛۵۹۶الزم، ض ــات، فاق ــد امکان فاق

ــته  ــه، ناخواس ــادل علی ؛۸۶۰گزين غیرمشــخص،  ؛۲۸الســویه، مع

 ممتنع  ؛۴۷۴یرقطعی، نامعلوم، نامعین غ

، انتخاب (کردن) نتوانستن، اختیار نداشـتن، بودنبیچاره  [فعل]

واگــذار  ؛۵۹۶مــأمور بــودن، نــاگزير (مجبــور) بــودن، مجبــور شــدن 

 کردن، تسلیم شدن، گذشتن 

، انتخـاب خاصـی نداشـتن، رأی ممتنـع دادن، رأی بودنطرفبی

 ،۶۲۰دن، کنار رفتن، طفـره رفـتن ندادن، امتناع کردن، صرفنظر کر

ــردن، دم به ــخص نک ــتن، مش ــراحت نداش ــدادنص ــه ن ــرایش  ؛تل ب

تردیـد داشـتن  ؛۴۶۴تفاوت بـودن، تمیـز نـدادن فرقی نکردن، بی

نظــر (تــرجیح)  ؛۹۱۳جانــب کســی را نگــرفتن، عــادل بــودن  ؛۴۷۴

 ؛۲۸السویه بـودن، مسـاوی دانسـتن خاصی نداشتن، برایش علی

  ۷۲۰گری کردن میانجی

  ۵۹۶ایجاب کردن 

یـک، هیچکـدام، نـه ایـن و نـه آن، هیچ ؛۵۹۶، باالجبـار ناچـار [قیـد]

 بی ؛۴۷۴هرکدام 
ً
  ۹۱۳طرفانه، انصافا

⍃  ۸۶۰تفاوتی بی ،۶۲۰اجتناب  ،۵۹۶، جبر ۴۶۴عدم تمیز  

 

 رّد . عدم انتخاب 607

، حذف، عدم پـذیرش، عـدم {عدم انتخاب یک یا همۀ شقوق}، رّد  [اسم]

گـزينش، بررسـی  ؛۵۳۳، انکـار ۹۲۴پا، تخطئه، تقبیح پشتقبول، 

ـــالحیت، رّد  ـــایت  ؛~ص ـــدم رض ـــندی، ع ـــنودی، ناخرس  ،۸۲۹ناخوش

منــع،  ؛مــذمت، عــدم تصــویب، عــدم تأییــد، واخــواهی، نارضــایتی

ســازی، اقالــت (اقالــه)، فســخ، باطل ؛۷۶۰دفــع، جلــوگیری، امتنــاع 

انتقــاد  ؛ســلب مســئولیت ؛، ِجــر۴۷۹، ابطــال ۷۵۲فــک، الغــا، لغــو 

ــده  ؛۹۲۴ ــر عقی ــر، تغیی ــدم بی ؛۶۰۳ِج ــتن، ع ــار گذاش ــایی، کن اعتن

دسـتچین، پـاالیش،  ؛۴۸۹نظر مخـالف  ◄مخالفت  ؛۶۷۴استفاده 

بیـــرون  ◄، اســـتثنا ۵۷، محرومیـــت ۹۱۹معافیـــت ≠، ۴۴زدایـــش 

رد  ؛۳۰۰ حـذف، طـرد ؛۷۵۲ريـزش، عـزل  ؛۴۸۶شـّک  ؛۵۷گذاشتن 

 ؛انتخــاب نشــدنشــدن توســط آرای عمــومی، شکســت انتخابــاتی، 

 فروش، ريجکت، کاالی ناباب چیز رّدشده: محصول غیرقابل

ــفت] ــردود [ص ــذموم م ــده، م ــده،  ؛۹۲۴، رّدش ــتی، مستردش برگش

ناشایسـته،  ؛۲۵نابـاب، نامناسـب  ؛۹۲۴برگشت خورده، نکوهیده 

قبول، انتخـــاب نشـــده، فاقـــد شـــرایط (صـــالحیت) الزم، غیرقابـــل

ـــته  ـــروط ؛۸۶۰ناخواس ـــده، ر ؛مش ـــول نش ـــوزه، بازنـــده قب ، ۷۲۸ف

ــتثنی  ؛۷۲۸نــاموفق  ــاف، مس ــدی، مع ــی، تبعی ــوخ ۵۷اخراج ، منس

ــده تکذیب ؛۷۵۲ ــده ۴۸۹ش ــه)  ؛۵۳۳، انکارش ــع (دارای دافع داف

افتاده، جاافتاده، حـذفی، برکنـار، شده، ازقلممحذوف، حذف ؛۲۹۲

 ؛۶۴۳نشــــــــــده غیرمقتضــــــــــی، توصیه ؛شــــــــــدهکنارگذاشته

ده، برکنار  ،۶۷۴نشده استفاده
َ
مطـرود، رانـده  ؛۶۷۴(فرسوده) واز

  ۷۰۲ موقوف، ممنوع ؛۹۲۱احترامی ، مورد بی۷۵۲معزول  ،۸۸۳

منصــرف شــده،  ؛۷۶۰کننــده ، تخطئــه کننــده، امتناعرّدکننــده

ــــت ــــالف  ؛۶۰۳طلب فرص ــــخ  ؛۴۸۹مخ ــــاری  ؛۷۵۲ناس  ؛۵۷انحص

 کننده حذف

ــل] ــردن [فع ــردن رّد ک ــاع ک ــذیرفتن، امتن ــول) ۷۶۰، نپ ــد (قب ، تأیی

پا زدن، مــردود دانســتن، ذف کــردن، نخواســتن، پشــتنکــردن، حــ

تصویب نکـردن، ابـرو بـاال انـداختن، مشـروط کـردن، تقبـیح کـردن 

راه ندادن، معاف کردن، بیرون گذاشتن،  ؛۹۶۱، محکوم کردن ۹۲۴

 ؛۵۷رســـمیت نشـــناختن، قبـــول نداشـــتن، مســـتثنی کـــردن به

 ، نفـی کـردن،۳۰۰صرفنظر کردن، صحبت آنرا نکردن، طـرد کـردن 

شـک کــردن  ،۵۳۳ازخـود سـلب کـردن، منکـر شـدن، انکـار کـردن 

منصـرف  ؛۷۵۲هم زدن، جر زدن، لغـو کـردن فسخ کردن، به ؛۴۸۶

باطل کردن، بطـالن  ؛مجاب کردن ؛۶۰۳شدن، تغییر عقیده دادن 

 ◄رأی منفـی دادن  ؛۷۲۷، شکسـت دادن ۴۷۹را ثابت کردن چیزی

تـــرک اســـتفاده دور انـــداختن،  ؛۵۲۶افشـــا کـــردن  ؛۶۰۵رأی دادن 

مصلحت  ◄مصلحت ندانستن  ؛۶۷۴استفاده نکردن  ،۶۷۴کردن 

ـــودن  ـــم  ؛۶۴۳نب ـــداختن، ازقل ـــتن، ان ـــار گذاش ـــردن، کن ـــذف ک ح

، قبـول نداشـتن ۴۸۹مخالفت کردن  ؛۴۵۸انداختن، توجه نکردن 

ــــردن  ؛۴۸۹ ــــزل ک ــــردن، ع ــــتچین ک ــــردن، دس ــــزينش ک  ؛۷۵۲گ



   
 

 

یـل نگـرفتن، دیگـری را تحو ،۸۸۵ادب بودن اعتنایی کردن، بیبی

ــردن  ــتقبال نک ــتن،  ؛۸۸۳اس ــود دانس ــأن خ ــتن، دون ش ــار داش ع

، قابل ندانستن، مسخره ۹۲۲دماغ خودرا باال گرفتن، خوار شمردن 

  ۸۵۱کردن 

لغـو شـدن  ؛۷۲۸، موفـق نشـدن ۷۲۸، شکست خوردن رّد شدن

 حذف شدن، انداخته شدن  ؛۷۵۲

  ۴۸۹، نه! خواهمنمی [شبه جمله]

⍃  ۵۳۳، انکار ۴۷۹، ابطال ۳۰۰رد و دفع ، ط۵۷بیرون گذاشتن، 

  ۹۲۴، سرزنش ۷۶۰، امتناع ۷۵۲الغا 

 

 شدگیازپیش تعیین 608

قـرار، قـرار  ؛۵۹۶جبـر  ،۵۹۶، تقـدیر شدگیازپیش تعیین [اسم]

نـامزدی،  ؛۵۹۹عزم  ،۶۱۷هدف  ؛۱۴۱، نوبت ۱۵۵مالقات، وقایع آتی 

 آسمانها  عقد در

ــفت] ــیش تعیین [ص ــدهازپ ــرر، ش ــدر، مق ــمانی، ، مق ــب، آس مترت

ــوم  ــین، نــامزد، انتخاب ؛۷۶۴موعــود  ،۶۱۰معهــود، مرس ــده مع ش

  ۵۹۶جبری  ؛۶۰۵

، مقــدر بــودن، مقــرر بــودن، قــرار ازپــیش تعیــین کــردن [فعــل]

تخصــیص دادن، درنظــر گــرفتن، ســهم دادن، تســهیم  ؛گذاشــتن

  ۵۹۶ایجاب کردن  ؛۷۸۳کردن 

⍃ ۶۲۳برنامه  ،۶۱۷قصد  ،۵۹۶جبر 

 

 خودجوشی 609

بداهـــه،  ؛خودی، خـــودانگیختگی، خودبـــهخودجوشـــی ][اســـم

بـــدون  ؛۲۱نــوآوری  ،۵۱۳خالقیــت، تخیــل  ؛ســراییبدیهــه، بدیهه

غريـزه، شـم  ؛۵۹۵ اختیـار ؛امپرامتو ؛تصمیم قبلی، برخورد موردی

  ۸۰ویژگی  ؛۳۱۶تکامل  ؛۱۵۹شانس  ؛۶۷۰فقدان آمادگی  ؛۴۷۶

مختار  ؛اسرنویس، بدیههگو، بداهه، بدیههنویسالبداههفی

  ۶۷۰فاقد آمادگی، ناآماده  ؛۵۱۳، خالق ۲۱مبتکر، نوآور  ؛۵۹۵

ــفت] ــه [ص ــه، خلقخودخودب ــوش، خودانگیخت ــاعه، خودج  ؛الس

بــدون اندیشــۀ قبلــی،  ؛باطیــب خــاطر ،۵۹۶ارادی اختیــار، غیــربی

، بالبداهـــه ۴۷۶نیندیشـــیده، ناانـــدیش، شـــمی، غريـــزی 
ً
، بـــداهتا

 ؛۱۵۹ســــبب ، بی۱۵۹اقی اتفــــ ؛۸۰مــــوردی، خــــاص  ؛(بالبدیهــــه)

 بدون سابقۀ قبلی  ؛۶۷۰بدون آمادگی، ناآماده  ؛۲۱تقلید غیرقابل

، ازپـیش خودسـاختن، تجربـه کـردن، اراده بداهـه گفـتن [فعل]

خالق بـودن،  ؛۶۷۰آماده نبودن  ؛البداهه سرودنفی ؛۵۹۵کردن 

  ۲۱نوآوری کردن 

⍃  (غريزه) ۶۷۰، فقدان آمادگی ۴۷۶شم 

 

 # ۶۱۰عادت  610

 ؛▼سـنت، رسـم، عــرف ؛، قلـق۹۴۹، آشـنایی، اعتیـاد عـادت [اسـم]

مصرف، استعمال، استخدام، کـاربرد  ،۶۷۳استفاده  ؛انس، الفت

 ؛۹۴۹معتـــاد  ؛۱۷۶، شـــیوع ▼عـــادت دادن ◄مـــدام، رواج، تـــرویج 

 اهل، مشتری ؛۱۹۲پاتوق 

، رســم، ســنت، تجربــه، عمــل، آداب، آداب و رســوم، هنجــار، عــرف

، ۹۵۳مقــررات، قــانون  ؛نهــاد ؛۸۴۸، ُمــد ۸۳نــاموس، مــدل، الگــو 

 ۸۱آیین، یاسا، ناموس، ضابطه، قاعده 

ــادت دادن ــوزش ع ــارآموزی، آم ــط،  ؛۵۳۴، ک ــار، بس ــرویج، انتش ت

 ؛۱۷۶، شــیوع ۷۹اشــاعه، پراکنــدن، تــداول، رواج، کــاربرد، عمومیــت 

دیگری آشنا کردن، مأنوس کردن، آموخته کردن کسی (چیـزی) بـه

ــش کــردن ــز دیگــر)، پخ ــر کــردن، رواج دادن، معمــول (چی ، منتش

 ممارست، تمرين، تجربه  ؛▼کردن

، معمول، متعارف، متداول، بـاب، رایـج، مصـطلح، مرسوم [صفت]

 ؛نهادینه، جاافتـاده ؛▼مقرر، همیشگی، معهود، روتین، مأنوس

عرفی، متعـارفی، همیشـگی، دارای کـاربرد، مسـتعمل، کـاربردی، 

  ۷۹عمومی، عام  ؛۶۷۳مورد استفاده 

ــنتی، مــأنوس ــادی، معمــولی، س ــرفی، طبیعــی، ع ، مــألوف، مص

  ▲مرسوم

دکردهعادت
َ
  ۹۴۹معتاد  ؛مشتری ؛، آشنا، اهل، َبل

کار، کاردیده ، باتجربه، پرتجربه، کارآزموده، کارکشته، کهنهمجّرب

  ۱۳۱پیر  ؛دیدهشخص مجّرب، گرگ باران ؛۴۶۱مجّرب  ◄

ــتن  ــادت داش ــل] ع ــردن[فع ــدا ک ــادت پی ــ ؛، ع ــه گ رفتن، ريش

  ▼رسم شدن ◄نهادینه شدن، معمول بودن 

خت شدن، خوگرفتنعادت کردن
ُ
آبدیـده شـدن، تجربـه پیـدا  ؛، ا

 کردن، استخوان خرد کردن، پیراهن پاره کردن 

، متداول کردن، پراکندن، رواج دادن، باب کردن، معمول کردن

آشـنا کـردن، مـأنوس  ؛مرسوم کردن، عادت دادن، آموختـه کـردن

دیگری (چیـز دیگـر)، پخـش ه کردن کسی (چیـزی) بـهکردن، آموخت

 کردن، منتشر کردن

ريشـه گـرفتن، نهادینـه  ؛، سنت شدن، سابقه شـدنرسم شدن

 شدن، معمول بودن، تداول داشتن، رایج بودن 

ــد]   [قی
ً
ــا ــادت، بهعرف ــب ع ــرف، برحس ــب ع ، برحس

ً
ــوال ــورت ، معم ص

 متداول و رایج 

⍃  ۹۴۹ مستی ،۶۸۸، رفتار ۱۷۹، گرایش ۸۳تطبیق 

 

 ترک [عادت] 611

تـرک اسـتفاده، عـدم اسـتعمال، برکنـاری،  ؛، ترک عادتترک [اسـم]

ــتفاده  ــدم اس ــی، زوال  ؛۶۷۴ع ــدم  ؛۶۵۵ویران ــتن، ع ــرين نداش تم

 ترک اعتیاد، بازپروری  ؛۶۹۵مهارت 

وعـادت، شـده [عـرف] ، دور ازعرف، کنارگذاشتهنامتعارف [صـفت]

 ؛۱۲۵ر، نـامرعی، گذشـته غريب، نامتداول، نامرسوم، نارایج، مهجـو

 آب نکشیده  ؛موقوف، حرام



 

 

  ۶۷۴نشده ، استفاده۱۲۷، ناباب، قدیمی ۷۷۹، متروک برکنار

 نیافتهتمرين ؛غريب، ناآشنا ؛نامعهود

، ازشیر گرفتن، درمان کردن، شفا دادن ترک عادت دادن [فعل]

۶۵۶ 

ـــافتن برکنـــار بـــودن ـــروک بـــودن، زنـــگ زدن، زوال ی  ؛۶۵۵، مت

 دنشده بوترک

 پا زدن، دل برداشـتن، پشـتپشت ؛، ترک عادت کردنترک کردن

صـرفنظر  ؛چیزی کردن، ازسر چیزی گذشتن، ترک تعلقـات کـردنبه

 شانه خالی کردن  ؛کردن

⍃  ۶۷۴عدم استفاده 
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ــزه}،، انگیــزه [اســم] ــرای انگی ــف ب محــرک، ســبب حرکــت،  {معــانی مختل

، ۱۵۶شش، عامل، باعث، منشـأ موجب، مشوق، وسیله، مسبب، ک

ــت  ــک۱۵۶عل ــت  ؛، تحري ــادی حرک ــات م ــب ◄موجب ــروی  ؛▼موج {نی

ــده:}  ؛۸۵۹، داعیــه، غــرض، اراده، آرزو، میــل (اشــتیاق) (روانــی) انگیزن

 ؛۹۱۷، وجــدان ۹۱۷وظیفــه  ؛۶۲۲آرمــان، امــر معــروف، آرمــان زنــدگی 

اغراض، اغـراض  ؛۶۰۹قوۀ محرک، الهام، تصمیم آنی، خودجوشی 

، ۹۲۳، ابــراز احساســات ۹۲۳ســتایش  ؛۹۳۲ودخــواهی شخصـی، خ

تحريک، اصرار، پافشـاری، خـواهش  ؛۹۲۵چاپلوسی  ؛۹۲۳تحسین 

امیـد  ؛۸۸۹نـوازش  ؛۴۸۵ایمان، خودباوری، بـاور  ،۵۹۷رغبت  ؛۷۶۱

کالهبــرداری  ،۵۴۲وعــده، قــول، وعــدۀ انتخابــاتی، فريــب  ؛۸۵۲

گهـــی  ؛۵۴۲ گهـــی تجـــاری  ◄تبلیـــغ، آ م،  تـــأثیر غیرمســـتقی ؛۵۲۸آ

اشـتها   ؛۵۳۵بـدآموزی   ،۵۳۴اشاره،  تلقین،  راهنمایی، آمـوزش 

  ۹۴۹ اعتیاد  ؛۸۵۹

، مشـوق، {موجبات مادی حرکت و انگیزۀ [مـادی]، انـواع انگیـزه:}، موجب

مشوق مادی، محرک، فشار، اعمال نفوذ، مضیقه، اجبـار، تحريـک، 

ــطرار ــرورت، اض ــت، ض ــه،  ؛فوري ــالق، ترک ــه، ش ــز، تازيان ــر، مهمی تلنگ

ــیلۀ ــیخونک، وس ــیخ، س ــوب، س ــه  چ ــد ۹۶۴تنبی ، داروی ۹۰۰، تهدی

، جذبـه، کرشـمه، ۹۸۳، افسـون، طلسـم ۹۸۳جـادوگری  ؛▼محّرک

رشوه، هدیه  ،۸۰۴انعام، پرداخت  ؛۵۴۲طعمه، فريب  ؛۲۹۱جاذبه 

  ▲انگیزه ◄نیروی (روانی) انگیزنده  ؛۹۶۲، پاداش ۷۸۱

 ،۸۲۱ ، تهیــیج۹۲۳، تحريــک، ترغیــب، تشــویق، تحســین انگیــزش

امــــر  ؛۱۷۸فشــــار، تـــأثیر  ،۵۴۲وسوســـه، اغـــوا، تطمیــــع، فريـــب 

 ؛۶۱۳نهـی ازمنکـر، نهـی، بازداشـتن  ؛۷۳۷معروف، امـر، دسـتور به

وشوی مغـزی، شست ؛۴۷۸اثبات  ،۶۱۰ترویج، اشاعه، عادت دادن 

فريبی، تلقین، القا، اعمال نفوذ، روابـط مغزشویی، تحمیق، عوام

ــومی  ــواهش  ؛۵۲۸عم ــاس۷۶۱خ ــازات  ؛۷۶۱ ، التم ــه، مج  ؛۹۶۳تنبی

ــده  ــی) انگیزن ــروی (روان ــزه ◄نی ــه  ؛▲انگی ــتعداد انگیخت دارای اس

  ▼پذیر بودنتشویق ◄شدن 

 ،۵۹۷نــرمش، رغبــت  ؛۸۲۲پــذیری ، تحريکپذیر بــودنتشــویق

آموز) بــودن، رام (دســت ؛۴۸۷بــاوری زود ،۸۱۹حساســیت روحــی 

  ۸۲۲شده حالت تهییج ؛۱۸۰آمادگی آموختن، استعداد 

گی، ســختی، شــدت، گی، زننــدگی، گزنــد، ُبّرنــدتنــدی [محرکهــا]

 نفوذ، نافذ بودن، نیشداری 

مواد نیروزا، مواد دوپینگ، مادۀ تقویـت  ؛، محرکداروی محّرک

 کاتالیست، کاتالیزگر ؛مادۀ محرک، نشادر، کوکائین ؛کننده

گروه فشار، البی،  ؛۶۹۱، رابط، مشوق، رایزن، مشاور فرد انگیزنده

ــــغ،  ؛وکیــــل مــــدافع ،۵۷۹خطیــــب، ســــخنران  ؛۱۷۸وذ بــــانف
ّ
مبل

 ؛۵۲۸چی، پروپاگاندیست، مرّوج، مسئول روابـط عمـومی تبلیغات

، اغواکننـــده، ســـاحره ۹۸۳جـــادوگر  ؛۵۴۲فريبکـــار  ؛دهنـــدهرواج

الهۀ شـعر و موسـیقی (مـوز، کـالیوپ،  ؛۹۶۹، مفسد، شیطان ۹۸۳

ــده ــام دهن ــو)، اله ــه ؛کلی ــت، برنام ــنهاد  ؛۶۲۳ريز استراتژيس پیش

معـــاون  ؛۶۹۰سردســـته، مـــدیر  ؛دهنـــده، ارائـــه کننـــده، ســـوفلور

 هیپنوتیسم کننده  ؛(شريک) جرم

ـــفت] ـــده [ص ـــرکانگیزن ـــوق، مح ـــه، ▼، مش ـــب توج ـــب، جال ، جال

انگیز، وسوسـه ؛۸۸۷داشتنی دوست ،۸۵۹انگیز، مطلوب هوس

شـیطانی  ،۵۴۲کش، دلربـا، فريبنـده گر، عاشقاغواکننده، عشوه

 ؛۶۱۰، مـــــأنوس ۹۴۹آور نــــده، اعتیــــادآور، مســــتیمعتادکن ؛۹۶۹

ـــایند، دلدل ـــواه، خوش ـــز، دلخ ـــز، دالوی ـــوب انگی ـــب، خ  ؛۶۱۵چس

گاهی خواســتار  ؛۸۵۲آســان کننــده، امیدوارکننــده  ؛۶۶۴دهنــده آ

آور الــزام ؛۹۲۳مؤیــد  ؛۴۷۸کننــده مــروج، اثبات ؛۷۶۱، ملــتمس ۷۶۱

۹۱۷  

، ســوزان، ســخت، ، تنــدوتیز، ُبرنــده، گزنــده، زننــده، ســوزآورمحــّرک

مأنوس  ؛شدید، آتشین، نافذ، موثر، نیشدار، تند، جگرسوز، مهلک

 مبرم  ؛۶۱۰

، القایی، تشویقی، مصنوعی، ایجادشده، منتجه انگیخته شده

 ،۸۲۱شــــــده تهییج ؛الهــــــام شــــــده، ملهــــــم ؛۱۷۴فعــــــال  ؛۱۵۷

راغب  ◄انگیخته، برانگیخته  ؛۷۲۱شده تسلیم ؛۹۸۳شده افسون

  ۸۵۹رسنه ، گ۴۸۵معتقد  ،۵۹۷

ـــرانگیختن  ـــل ب ـــک  ◄قاب ـــل تحري ، ۳۶۹رام، اهلـــی  ؛۸۲۲قاب

ــــــتعد ۴۸۷بــــــاور پذیر، زود، تشــــــویق۷۰۱شــــــدنی رام  ؛۱۸۰، مس

  ▲پذیر بودنتشویق

، برخیزانـــدن، بـــرانگیختن، برانگیزانـــدن، بیـــدار انگیخـــتن [فعــل]

 ؛سـبب شـدن ؛۶۳۸کردن، بلند کـردن، فعـال کـردن، مهـم بـودن 

ازخـواب بیـدار  ؛▼کردنداشـتن، تحريـک نفوذ درآوردن، برآنتحت

 زنده کردن  ؛▼نیرو دادن ؛کردن، خاراندن، غلغلک دادن

ــک ــردنکردنتحري ــه ک ــرارکردن، ▼، وسوس ــدن، اص ــب ش ، موج

نهیـب زدن، آنتريــک کـردن، ترغیــب کـردن، تشــویق کـردن، آفــرين 

 ؛۷۶۱، التمــاس کــردن ۷۶۱خواســتن  ؛۸۵۲امیــد دادن  ؛۹۲۳گفــتن 

 ؛نفوذ درآوردن، برآن داشـتن، وادار کـردنتحت ؛۹۱۷مکلف کردن 

افسـرده  ،۸۶۱[منفی:] عالقه را ازبین بردن  ؛۸۵۹میل ایجاد کردن 



   
 

 

  ۶۱۳ساکت کردن، آشتی دادن، بازداشتن  ،۸۳۴کردن 

 ؛۴۹۵، اغـوا کـردن، تطمیـع کـردن، گمـراه کـردن وسوسه کردن

نمایش گذاشـتن، عرضـه کـردن پیشنهاد کردن، نمایش دادن، بـه

، قـانع ۴۷۸ین کردن، باورانـدن، قبوالنـدن، اثبـات کـردن تلق ؛۷۵۹

ــردن  ــه ؛۷۰۱آســان کــردن  ؛۴۸۵ک فــريفتن،  ،۵۴۲دام انــداختن ب

 شیفتن، مسحور کردن 

 ۹۶۲، خريدن، پاداش دادن رشوه دادن

 ۱۶۲، قوت بخشیدن، تقویت کردن نیرو دادن

راغب بودن  ؛۸۲۲زده بودن هیجان ◄انگیخته بودن / شدن 

، ۷۲۱، تســلیم شــدن ۴۸۵قــانع شــدن  ؛۴۸۵شــتن بــاور دا ،۵۹۷

قابـل تحريـک بـودن، مسـتعد بـودن  ؛۷۵۸پذیرفتن، تأیید کـردن 

 ، خاريدن ۱۸۰

 ۸۲۲ بیصبرانه ؛۴۷۸البته!  ؛۹۲۳، آفرين هورا [شبه جمله]

⍃  ۹۶۲پاداش  ،۸۲۱، تهییج ۷۵۹، عرضه ۱۷۸، تأثیر ۱۵۶علیت 
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ــم] ــتن [اس ــربازداش ــرف ک ــذیر، منص ــیح ، تح ــیۀ ۹۲۴دن، تقب ، توص

ــار  ــدار، اخط ــردن، هش ــرد ک ــه، دلس ــع  ،۶۶۴علی ــوگیری، ۷۰۲من ، جل

مالمـت، نکـوهش، سـرزنش  ؛ممانعت، قدغن، تحريم، ممنوعیت

راهنمایی، تذکر، نهی، اعتـراض  ؛۸۵۴تضعیف روحیه، ارعاب  ؛۹۲۴

ــت ۷۶۲ ــر مخــالف  ◄، مخالف ــت، ایســتادگی  ؛۴۸۹نظ  ؛۷۱۵مقاوم

ایجاد تزلزل (تردید)،  ؛۸۶۱میلی بی ،۵۹۸اکراه  ؛۱۴ضدیت، قطبیت 

حکـم توقیـف (توقـف،  ؛۱۷۷دعوت به صـبر، مالیمـت  ؛۴۷۹ابطال 

مایۀ انصراف (چیـز  ؛بازداشت)، پروتست، واخواست، شکایت، ایراد

، قیـد ۷۰۲کننـده مـانع، چیـز ممانعت ،۶۶۵بازدارنده): عالمت خطر 

 ؛، پسـا۱۴مغـایرت  ◄کننده ، قرائن وشواهد نفی۷۰۲(مسئولیت) 

 ۶۲۱پوشی چشم ◄انصراف ≠ 

 ،۶۶۴، بازدارنده، دلسردکننده، اخطارآمیز کنندهمنصرف [صفت]

، ۷۰۲مـانع  ؛کننـده، سـرکوبگررام ؛۹۲۴، انتقـادی ۷۶۲آمیز اعتراض

ــرض  ــکاک  ؛۷۶۲معت ــدگمان، ش ــاوم  ؛۴۷۴ب ــده، مق ــت کنن مقاوم

، مــذموم ۴۷۹، باطــل ۷۰۲ممنــوع  ؛۸۶۱میــل بی ،۵۹۸بیــزار  ؛۷۱۵

 ؛۸۵۴میخکوب کننده، ترسناک  ؛۸۶۱، مکروه ۹۲۴، نکوهیده ۹۲۴

 ۱۴مغایر  ؛۸۳۴کننده دلتنگ ،۸۵۳نومیدکننده 

افسـرده  ◄دکوراژه، دلسـرد  ؛رام ،۶۲۱منصرف  ◄شده منصرف

 ۸۵۴کرده هول ◄میخکوب، ترسیده  ؛۸۳۴

، برحـذر داشـتن، بازداشـتن، اخطـار دادن منصـرف کـردن [فعل]

، ۹۰۰، تهدیـــد کـــردن ۷۰۲نـــع کـــردن م ؛۷۶۲اعتـــراض کـــردن  ،۶۶۴

راه دیگـر هـدایت کـردن، رانـدن، بـه ؛۸۵۴مرعوب کردن، ترساندن 

مانع حرکت شـدن،  ؛۶۱۱ترک عادت دادن  ؛۲۸۲بردن، منحرف کردن 

، وادار ۷۱۵، مقاومـت کـردن ۷۰۲مانع شـدن  ؛۷۴۷بازداشت کردن 

ــه عقب ــردنب ــینی ک ــتن  ؛نش ــراه داش ــتن  ،۵۹۸اک ــل نداش  ؛۸۶۱می

رد کـردن،  ؛ن، َسـر جنبانـدن، لـب گزيـدن، عتـاب کـردندست گـرفت

تزلــزل ایجــاد کــردن، شــک  ؛۴۷۹اثبــات خــالف کــردن، باطــل کــردن 

ــداختن، به ــردن، دردلــش ان ــد ک ــک و تردی ــداختن، دچــار ش ــک ان ش

آب پـاکی بـر دسـت کسـی ريخـتن، دلسـرد  ؛۴۸۶شک ایجاد کردن 

تعـدیل کـردن،  ؛۸۳۴افسـرده کـردن  ،۸۵۳کردن، مأیوس کـردن 

ــک ــردن تس ــم ک ــاکت  ؛۱۷۷ین دادن، مالی ــردن، س ــردن، آرام ک رام ک

کردن، سـرکوب کـردن، فرونشـاندن، خفـه کـردن، عقـب نشـاندن، 

 ؛۹۲۴، تــوبیخ کــردن ۹۲۴تقبــیح کــردن  ؛۲۸۰برگردانــدن، پــس زدن 

 ۱۴مغایر بودن  ؛(ازخواب غفلت) بیدار کردن

 ۵۹۸اکراه بااکراه، به ؛نحو بازدارندهبه [قید]

 ۶۶۴ اخطار! ؛! منصرف شوید! ایست!گردیدبر [شبه جمله]

⍃  ۶۲۱پوشی ، چشم۷۶۲اعتراض  
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ــم] ــه [اس ــتبهان ــاهری، دس ــزۀ ظ ــک، انگی ــۀ  ؛آویز، مستمس مطالب

 ،۵۳۲، اظهـــار، تأکیـــد ۹۱۶اســـاس، ادعـــا، مـــدعا، فقـــدان حـــق بی

 ؛۹۲۴اتهام، ایـراد، اشـکال، انتقـاد  ؛۴۴۵، تظاهر ۷۳۷درخواست 

 ؛۶۲۹وسـیله  ؛۶۶۷راه گريز، مفّر، فرار  ؛۹۲۷آتو، توجیه، حمایت  عذر،

 ۱۳۶ تراشی، تعلل، تأخیرتراشی، مانععذرتراشی، بهانه

متعـــذر، دارای عذروبهانـــه،  ؛ای، ظـــاهری، بهانـــهصـــوری [صـــفت]

 ؛اسـِم بهانۀ، ظـاهراً بـرای، بهبه ؛جانببهنما، حقعذرآورنده، موجه

 ۹۲۴تراش، منتقد گیر، ایرادگیر، اشکالبهانه

، اما آوردن، تعلل کردن، عـذر و دلیـل آوردن، بهانه آوردن [فعل]

اززيـر کـار دررفـتن، فريـب دادن  ؛۹۲۷دلیل تراشیدن، توجیه کردن 

 ۸۵۰تظاهر کردن، وانمود کردن، ادا داشتن  ،۵۴۲

، ۹۱۶، کرکــری خوانــدن، یللــی خوانــدن، حــق نداشــتن ادعــا کــردن

 ۷۳۷، طلبیدن ۹۱۵دن مطالبه کر ،۵۳۲اظهار کردن 

⍃  ۹۲۷حمایت  ،۶۹۸زيرکی  ،۶۶۷فرار  

 

 ِخیر . سعادت 615

ــم] ــر [اس ــلحت ِخی ــت، مص ــاره، درس ــالج، چ ــواب، ع ــالح، ص  ؛۶۴۲، ص

های دنیـا و محـیط، سـعادت، توفیـق، دولـت، اقبـال، آنچـه خوبی

بخت، نعمت،  ،۸۲۴، برخورداری ۷۳۰رفاه، خوشبختی  ؛خوب است

 ؛یمنی، تبـرکخـوش ؛۸۹۷نیکخـواهی  ؛راه درسـت، رای ؛۱۷۱برکت 

 ؛۶۵۸صـحت، درمـان  ،۶۵۲خوبی، مزۀ خوش، مرغوبیـت، گـوارایی 

 ] ۶۴۴خوبی  ◄[صفات خوب انسانی 

نیکـویی، برتـری،  ،۶۴۴، امتیاز، مرغوبیت، خوبی ۳۴، مزيت ُحْسن

، بهبــود ۷۷۱بهــره، ســود، درآمــد  ؛۶۴۰تفــوق، ســودمندی، فایــده 

منزلـت، شـأن، ارج،  ؛۲۷درجـه  قـدر، مرتبـه، ؛۸۹۷نیکخواهی  ،۶۵۴

 ۸۰۹بها، ارزش، قیمت  ؛۸۶۶مقام، اعتبار 

ــفت] ــوب [ص ــدخ ــب، مفی ــت، غري ــو، مثب ــت، نیک ــر و برک  ؛، دارای خی



 

 

، نفــــیس، مرغــــوب، ▼اســــتثنایی، ممتــــاز، اعلــــی ،۸۵۹مطلــــوب 

نغـز،  ؛۸۲۶لذیـذ، مطبـوع، لـذتبخش  ؛۶۳۸، قابل توجه ▼ارزشمند

مبــارک، خجســته،  ؛تردیدهتر، پســنخــوبتر، نیکــوتر، شایســته ؛بــدیع

دلپســـند،  ؛۵۱۱یمن، متبـــرک، همـــایون، میمـــون فرخنــده، خـــوش

ـــر، دل
َ
انگیـــز، دالویـــز، دلخـــواه، خواســـته، دلنشـــین، خوشـــایند، ت

باصـفا، دلگشـا،  ؛۶۱۲چسب، دلپرور، دلکش، انگیزنـده دلپذیر، دل

ـــاز  ـــیع  ◄دلب ـــال ؛۱۸۳وس ـــتودنی،  ؛باح ـــندیده، س ـــته، پس شایس

  ۸۲۴وشبخت، خرسند خ ؛۶۴۴مرضیه، نیکو 

ــال ــهاع ــاز، درج ــتثنا، ممت ــتثنایی، اس ــی، اس ــک، ، اعل ــرازاول، ت
َ
یک، ت

باشکوه، مجلل،  ؛همتا، خیلی عالی، غایِت خوبی، احسن، عالیهبی

باال، بلند، غريـب،  ؛معرکه ؛تابناک، مشعشع ؛ایسلطنتی، افسانه

  ۳۴برتر  ؛بهینه ؛مرضیه ،۸۵۹متعالی، مطلوب 

ــمند ــا ارزش ــادر،  ،۸۱۱، گرانبه ــلطنتی، ن ــاخر، س ــیس، ف ــی، نف قیمت

مایه، ارزنده، نازنین، باارزش، بهادار، ُپرمایـه، مغتـنم، پـرارزش، گران

  ۶۴۴[عمل و صفات انسانی:] ارزنده  ؛مرغوب

بهداشـتی، مرغـوب، مقـوی، مفیـد  ،۶۵۲، سالم، گوارا پرمنفعت

۶۴۰  

ــــل ــــل تحم ــــافی قاب ــــول، ک ــــل قب ــــتثنایی،  ،۶۳۵، قاب غیراس

 ضرربی ؛۳۰ه، متوسط السویعلی

، برکت داشتن، خوبی رساندن، فایده داشتن، خیر داشتن [فعل]

حســن داشــتن، مزيــت داشــتن، مفیــد بــودن، نــافع بــودن، لطــف 

ـــردن،  ـــوردار ک ـــوهبتی برخ ـــتن، ازم ـــی داش ـــعادت ارزان ـــردن، س ک

 درخدمت بودن

، ازنعمات برخوردار بودن، پررونق بودن، سعادت بودن کامیاب

شـکوفا شـدن، بالیـدن، رشـد کـردن، کامیـاب  ؛شتن(دولت، ...) دا

 مند شدن شدن، توفیق یافتن، بهره

⍃  ـــده ـــلحت  ،۶۴۰فای ـــبختی  ،۶۴۲مص ـــوبی ۷۳۰خوش  ،۶۴۴، خ

  ۶۵۸درمان  ،۶۵۲گوارایی 
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بـدی، مفسـده، قـبح، تبـاه، پلیـدی،  بـدیهای دنیـا و محـیط،، شـرّ  [اسـم]

زور  ◄ظلـم، سـتم  ؛زشتی، کثافت، فساد، خرابی، ضرر، گزنـد، عیـب

بـال، بالیـای طبیعی،مایـۀ  ،۶۵۹زهـر  ؛۹۱۴عدالتی ، اجحاف، بی۷۳۵

، درمانــدگی، رنــج ۷۳۱مصــیبت، نکبــت، ادبــار، فالکــت  ،۶۵۹هــالک 

 ؛۷۳۱بـدبختی  ،۸۲۷مزاحمت، دردسر، ناراحتی  ؛۸۲۵نگرانی  ،۸۲۵

گنـاه  ؛۸۲۹، عدم رضایت ۷۷۲، خسران ۱۶۵پایان بد، تراژدی، ویرانی 

]: شـیطنت، خباثـت، ۶۴۵بـدی  ◄[صفات بـد انسـانی  ؛۹۳۶بزه  ◄

، تبهکــــاری، ۹۳۰، بدجنســــی، بــــدخویی، نادرســــتی ۹۳۴شــــرارت 

  ۶۴۵بدی  ◄گری موذی

بـد، تبـاه، خـراب،  ؛، اهريمنی، شیطانی، زشـت، لعنتـیپلید [صفت]

 ◄مـوذی، تبهکـار، خبیـث  ؛▼ناخوشایند ،۸۲۷زيانآور، آزاردهنده 

 ۶۴۵َبد 

آزارده، ایــذایی  ؛۳۶۲ســموم، کشــنده ، م۱۶۵، ســوء، مخــرب مضــر

 مفرط  ؛۸۹۸

انگیـز، دافـع ، نـامطبوع، ناپسـند، ناپسـندیده، نفرتناخوشایند

آور، مشـمئزکننده، تهــوع آور، ، بـدنما، زننــده، چنـدش۲۹۲[دافعـه] 

ــروه   ؛آمیزقبــیح، مســتهجن، تــوهین ؛۸۸۸نفــرت انگیــز  ،۸۶۱مک

 رغوب معیوب، نااصیل، بدجور، بازاری، نام ؛۸۵۴ترسناک 

ــد  ــانی [ ۲پلی ــد انس ــفات ب ــرزه،  ]:۶۴۵ ◄ص ــدکار، ه ــدذات، ب ــق، ب فاس

، مــــوذی، تبهکــــار، خبیــــث، دارای ۹۳۴بــــدرگ، بــــدجنس، شــــرور 

ــاجنس،  ــاجوانمرد، ن ــاه ، ن ــدطینت، آبزيرک ــده، ب ــاقال، َب ــوءنیت، ن س

  ۶۴۵ملعون 

شامل بدیهای محیط و دنیای خارج از فرد اسـت. در مـورد صـفات بـد  ۶۱۶[

 رجوع شود.]  ۶۴۵انسانی به 

⍃  ۸۴۲ زشتی ،۶۵۳ناگوارایی  ،۶۴۵، بدی ۷۳۱فالکت  
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 ؛۵۹۹، هوا، آهنـگ، عمـد، عـزم ▼، نیت، غرض، هدفقصد [اسم]

 ۶۰۸شدگی مندی، ازپیش تعیینهدف

مقصـود، منظـور، خواسـت،  ؛، مقصد، نهایت، غایت، پایـانهدف

ــان ــیت، آرم ــته، اراده، مش ــرام، آرزوخواس ــد  ؛، م ــزل، مقص  ؛۲۹۵من

صـید، کـام، مطلـب، میـوۀ ممنـوع،  ؛قبله، قبلۀ آمال، قبلـۀ آرزوهـا

اغــراض،  ؛آرزوی دورودراز، مقتضـا، خــواهش ؛۸۵۹وسوسـه، مــراد 

 گراییغایت ؛۲۸۱راستا، جهت  ؛اهداف

ــفت] ــدکرده [ص ــمم قص ــر، مص ــدف،  ؛۵۹۹، درفک ــد، باه هدفمن

 متعمد  ؛۸۵۹عازم، آرزومند، مایل  ،۵۹۷راغب 

 ؛۶۰۸، عمــدی، عمــد، تعمــدی، ازپــیش تعیــین شــده مقصــود

  ؛▲هدف
ً
  ▼عمدا

 ؛، قصد داشـتن، عمـد داشـتن، غـرض داشـتنقصدکردن [فعل]

آمـدن، تصـمیم  ؛عمدی درکار بـودن ؛درنظر داشتن، خیال داشتن

 داشتن، برآن بودن، آهنِگ کسی (چیزی) کردن (داشـتن)، آهنـگ

 کاری کردن (داشتن)

گـرفتن، در نظـر گـرفتن، درجهـت چیـزی شـانه ، نهدف داشـتن

ـــردن  ـــتن، تعقیـــب ک ـــدف مشخصـــی داش  ،۶۱۹حرکـــت کـــردن، ه

 ۲۸۱نشانه گرفتن  ،۸۵۹میل داشتن  ،۶۷۱کوشیدن، سعی کردن 

  [قیــد]
ً
 عمــدا

ً
، مخصوصــا

ً
خاطر، منظور، جهــِت، بــراِی، بــهبــه ؛، عامــدا

 بابِت 

⍃  ۸۵۹میل  ،۵۹۵اختیار 

 

 اتفاق . قمار  618

نشـدگی، عـدم قطعیـت، ريسـک، ، تصـادف، تعیییناتفاق [اسم]

ــت،  ؛۶۰۹غريــزه، خودجوشــی  ؛۱۵۹شــانس  ،۶۶۱خطــر  قســمت، بخ

 بانک  ؛۵۹۶تقدیر  ،۵۱۱، فال ۱۵۴واقعه 

آزمایی، التاری، کشی، بختبندی، بردوباخت، گرو، قرعه، شرطقمار

ــانس  ــاالت ۱۵۹ش ــبۀ احتم ــازیبورس ؛۱۵۹، محاس ــایش  ؛ب ، ۴۶۱آزم

ــت  ــدم قطعی ــال  ؛۴۷۴ع ــک، ف ــه، پش ــاس، قرع ــیرياخط، ط  ،۵۱۱ش

 ؛۸۳۷ای بازی تختـه ،۸۳۷بازی ورق  ،۸۳۷، بازی قمار ۷۱۶مسابقه 

 مراهنه  ؛۷۷۰گاوبندی، تبانی، سازش 

 ، کازينوقمارخانه

، بورس اوراق بهادار، بورس فلزات، بورس کشـاورزی، بـازار، بورس

، حجـم معــامالت، شـاخص ســهام ؛کـارگزار، دبیرکــل ؛بـازار ســرمایه

ريسـک، بـازده، نسـبت بـازدهی، پورتفـوی، سـبد  ؛رکود، رونق بازار

عرضـۀ سـهام،  ؛گذارگذاری، سهامدار، سـرمایهسهام، سبد سرمایه

ــاد ــایی نم ــارکت ؛بازگش ــهام، اوراق مش ــرکت پذیرفته ؛س ــده، ش ش

 کارگزاری، مدیريت پورتفوی، سبدگردانی ؛نماد

 ۶۷۲مأمور  ؛باز، ماجراجو، بورسقمارباز

، ۱۵۹اتفـاقی  ،۶۰۹خود خودبـه ،۵۹۶ارادی ، غیریرعمدیغ [صفت]

 تصادفی 

 ؛۵۱۵، سـهوی ۱۵۹سـبب ، بالتکلیف، بـدون برنامـه، بیهدفبی

  ۲۸۲ازهدف دورشده، منحرف 

ــی، رانــدومشانســی ــی، آزمایش ــاطره ؛، الک ــه، آمیز، بورسمخ بازان

  ۴۷۴نامعین 

 ؛بندی کـردن، قرعـه کشـیدن، بازی کردن، شـرطقمارکردن [فعل]

 ۷۹۱بازی کردن سفته ؛پشک انداختن

⍃  مبـارزه  ،۶۷۲مأموريـت  ،۵۹۶جبر  ،۵۱۱، پیش بینی ۱۵۹شانس

 ۸۳۷، سرگرمی ۷۱۶
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ادامـه،  ؛۴۵۹جـویی، جسـتجو، پرسـش ، طلـب، پیپیگیـری [اسم]

 ۶۲۲اشتغال  ،۶۷۲دنبال بودن، مأموريت پشتکار، به

 ؛۸۳۷سـرگرمی ، ▼، شـکار۷۱۶، تعاقب، پیگـرد، مسـابقه تعقیب

 رباییآدم

 ؛، شــکار چارپــا (شــکار بــزرگ)، مــاهیگیری، شــکار پرنــدگانشــکار

ــه ــا: کول ــکار چارپ ــل ش ــین مراح ــد، دورب ــردن، دی ــاق ک ــاد چ کش، ب

کشـــیدن، پـــاک کـــردن، تیرانـــدازی، کـــول کـــردن، پوســـت کنـــدن، 

افـراد  ؛تاکسیدرمی، خیکـی، خیکـی کامـل، پخـت، پخـت چارسـنگ

موضـوع شـکار،  ؛، بلـد، راهنمـا▼کننده در شکار، شـکارچیشرکت

شکار بزرگ، چارپا، کل، بز، قوچ، میش، گوزن، آهو، جبیر، پرنـدگان، 

ســیاه، فاختــه، کبــک، کبــک چیــل، تیهــو، قرقــاول، بــاقرقره، سینه

محل شـکار،  ؛شدهکبوتر، مرغابی، غاز، شکار ممنوع، شکار حمایت

ظــت شـکارگاه، نخجیرگــاه، مقــررات شـکار، پروانــۀ شــکار، ادارۀ حفا

 ؛شــده، فصــل شــکارمحــیط زيســت، شــکاربانی، منطقــۀ حفاظت

وسایل شکار، لباس شکار، لباس خاکی، چاقو، کارد، تفنگ گلوله، 

دوربین، تلسـکوپ، گلولـه، فشـنگ، گـرين فشـنگ، سـرب، نقـاب 

ــس، تفنــگ ســاچمه ــرُپر، تــهزنی، خردهم ُپر، کــالیبر، ســگ زنــی، س

النسـه، سـوزن،  مـاهیگیری، ؛شکاری، پوینتر، ستر، بـو دادن سـگ



 

 

 پشه، قالب

پرندگان شکاری، باز، شاهین، عقاب  ؛گیر، صیاد، ماهیشکارچی

ــدگان  ◄ ــازپرس  ؛۳۶۵پرن ــاه، ب گ ــازيکن ۴۵۹کارآ ــداز  ،۸۳۷، ب تیران

  ۳۶۲، قاتل ۲۸۷

ــتجوگر [صــفت] ــال، پرســان جس ــیاد،  ؛۴۵۹، طالــب، دنب ــر، ص ردگی

 شکاری، شکارچی 

 ؛۲۸۴، دنبال کردن ۴۵۹گرفتن، جستن ، پیکردنتعقیب  [فعل]

 ادامه دادن، پیگیری کردن 

دام ، مـاهی گـرفتن، صـید کـردن، تـور انـداختن، بـهشکار کردن

 ۶۸۱تفريح کردن  ؛۷۸۶گرفتن  ،۵۴۲انداختن 

⍃  ۶۸۱، مجال ۷۱۲، حمله ۴۵۹پرسش  
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، احتـــراز، حـــذر، دوری، اعـــراض، انصـــراف، عـــدول، اجتنـــاب [اســـم]

تبــــّرا، تحاشــــی،  ؛۷۳۸یان، ســــرپیچی روگردانــــی، تخطــــی، عصــــ

، پرهیـــز، امســـاک، ۷۴۷خـــودداری  ،۶۲۱پوشـــی چشم ؛گیریکنـــاره

ــــدال  ــــوگیری، اعت ــــت، جل ــــت، رياض ــــاری ۹۴۲قناع ، ۹۳۳، پرهیزگ

، پسـرفت ۲۸۰نشـینی فرار ازسـربازی، پس ؛۱۷۷روی، مالیمت میانه

 ؛۵۹۸خجالــــت، عــــدم تمایــــل، اکــــراه  ؛۱۹۹دوری  ،۶۶۷فــــرار  ؛۲۸۶

 ؛دبـه ؛۵۲۷باشک، اختفـا موشک، قایمقایم ؛۷۰۲نع جلوگیری، م

خودداری ازحرف زدن، طفره،  ؛۶۷۴عدم استفاده  ؛خودسانسوری

ایســت،  ؛بهانــه ؛فروگــذاری، تقیــه، کتمــان، غمــض کــالم، مالحظــه

 ؛ســرکوب امیــال، فرونشــانی ؛۸۰۵نکــول، عــدم پرداخــت  ؛وقفــه

  ۷۶۰مضایقه، دريغ، ِابا، استنکاف، تحاشی، امتناع 

زن، آدم اززيرکـار دررو، کننده، طفره، شخص دوریگريزپای آدم

ــه ــاگرد مدرس ــای، ش ــل گريزپ ــدباز، طف ــبترفن ــۀ مکت گريز، گريز، بچ

آدم ترسـو  ،۵۴۵متقلب  ؛۹۴۲سرباز فراری، خوددار، آدم پرهیزگار 

 ؛۶۶۷، شخص فـراری ۹۱۸نشناس وظیفه ،۶۷۹شخص تنبل  ،۸۵۶

 ۹۴۲ممسک  ؛۵۱۳آدم رویایی 

گردان، احترازکننـده، کننده، حذرکننده، روی، اجتنابفراری [صفت]

گشــــته، در، پنهانمتــــواری، دربــــه ؛۶۲۱منصــــرف  ؛گرفتــــهکناره

 فارغ، خالص ؛▲گريزپای ؛۵۴۵متقلب  ؛۵۲۷شده پنهان

 ، قابل جلوگیریپذیراجتناب

ــــل] ، دوری کــــردن، روگــــردان بــــودن، روی کردناجتنــــاب [فع

دوری جسـتن، نادیـده گـرفتن،  گردانیدن، احتراز کردن، حذر کردن،

فاصـله گـرفتن  ،۸۸۳اجتماعی بـودن طرف دیگررا نگاه کردن، غیر

عزم بـودن بی ؛کناره گرفتن، کنار کشیدن ؛۵۹۸، اکراه داشتن ۲۹۰

 ۶۲۱صرفنظر کردن  ؛۶۰۱

، اززير کار دررفتن، شـانه خـالی کـردن، اهمـال کـردن طفره رفتن

بـاززدن، ازسـر بـاز  ردن، سـرتله ندادن، فرار کردن، ترک کـ، دم به۹۱۸

 ۶۶۷کردن، بهانه کردن، ناز کردن، دررفتن 

⍃  ۹۱۸فقدان وظیفه  ،۶۶۷فرار 
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 ،۶۰۳، انصـــراف، صـــرفنظر، تغییـــر عقیـــده پوشـــیچشم [اســـم]

تـرک  ؛نشـینی، بازگشـت، عقب۲۹۶، خـروج ۳۰۰تخلیه  ؛۶۲۰اجتناب 

 اسقاط  ؛۶۷۴عدم استفاده  ؛۶۱۱

حال خـود شده، به، تخلیه۷۷۹متروک  ،۶۰۴ ، ولرهاشده [صـفت]

 ، افتاده ۷۷۹رهاشده، واگذارده 

ــرف ــرافمنص ــیداده، چشم، انص ــرف پوش ــاکرده، منص کرده، ره

 ؛۷۵۳مستعفی  ؛۶۰۳طلب فرصت ،۶۰۴شده، انصرافی، دمدمی 

گرفتــه، گــردان، احترازکننــده، کنارهکننــده، حذرکننــده، رویاجتناب

  ۶۲۰فراری 

ــل] ــ [فع ــرفنظر ک ــدن، ، چشمردنص ــرف ش ــردن، منص ــی ک پوش

بازگشتن، ول کردن، رها کردن، واگـذار کـردن، بريـدن، تـرک کـردن 

امان خـــدا بـــاقی گذاشـــتن، واگذاشـــتن، بـــه ؛نادیـــده گـــرفتن ؛۶۱۱

  ۶۰۳انصراف دادن، تغییر عقیده دادن  ؛گذاشتن (ول کردن)

⍃  ۸۹۶، طالق ۷۷۹، عدم نگهداری ۷۵۳استعفا 

 

 اشتغال 622

ــم] ــت [اس ــبغالاش ــت، کس ــاش، معیش ــرار مع ــت، ام وکار، ، فعالی

 ؛▼، صـنعت، هنـر، شـغل۷۹۱وکار، تجـارت کارمندی، کسب، کسـب

ــتخدام، خــدمت ــراز ؛اس ــه ؛۷۸۶اخــذ  ؛اح  ◄کارگماری، اســتخدام ب

  ۷۵۱ انتصاب

، مسـئولیت، ۹۱۷، مأموريت زندگی، رسالت، وظیفه آرمان زندگی

 ؛معــاش، حرفــه ها، یارودیــار،زنــدگی، دلبســتگی ؛تکلیــف، تعهــد

 ؛۸۵۹داعیـه، غـرض، اراده، آرزو، میـل (اشـتیاق)  ؛۹۱۲حرص، غبطـه 

ل، مدینــۀ فاضــله، اهــداف، هــدف زنــدگی، کمــال مطلــوب، ایــده آ

 شهر آرمان

وکار، صــنعت، هنـــر، ، پیشــه، کــار، حرفـــه، کســب، کســبشــغل

 ؛، اســتخدام، خــدمت▲اشــتغال ؛۶۷۸مشــغله، وظیفــه، فعالیــت 

آمـارگری، آهنگـری،  ؛۶۸۲[تولیـدی]  شغل آزاد، شـغل دولتـی، کـار

ـــه ـــاری، آین ـــاری، عص ـــدگی، عط ـــالی، رانن ـــزازی، بق ـــاربری، ب کاری، ب

گیری، معمــاری، مســگری، بندی، مــاهیعکاســی، عالفــی، ماســت

ــوارد بیشــتر  ــاه ۷۹۶فروشــگاه  ◄معمــاری، مکــانیکی، ... (م ، کارگ

  ۶۷۶فعل  ،۶۷۶عمل  ؛، ...)۵۹۴ ، تئاتر۷۹۴کسبه  ،۶۸۷

وظیفه، سمت، پسـت، مقـام، مرتبـه، رتبـه، صـالحیت، ، کارحیطۀ 

حیطــۀ کــاری، قلمــرو کــاری، حــوزۀ وظــایف، حیطــۀ وظــایف، حیطــۀ 

ـــدار  ـــۀ اقت ـــارات، حیط ـــئولیت، اختی ـــدار، مس ـــۀ اقت ـــارات، حیط اختی

ــازمانی  ــب  ◄س ــایی ۷۳۳منص ــدار جغرافی ــۀ اقت ــازمان  ◄، حیط س

 بندی مشاغلاشل، طرح طبقه ؛۷۳۳سیاسی 

فعالیت اقتصادی، بخـش  ؛تقسیم درآمد ، علم اقتصاد،اقتصاد



   
 

 

اشـتغال،  ؛۶۲۷، تقاضـا، نیـاز ۷۵۹َعرضه  ؛خصوصی، بخش دولتی

اقتصـــــاد آزاد، اقتصـــــاد متمرکـــــز،  ؛گذاریکـــــارآفرينی، ســـــرمایه

ــه ــابرنام ــین قیمته ــادی، مالیات ؛ريزی، تعی ــت اقتص ــدی، سیاس بن

ـــره ـــرخ به ـــانکی، ن ـــود ب ـــرخ س ـــولی، ن ـــت پ ـــاخص ؛سیاس های ش

ناخــالص ملـی، درآمــد ناخـالص ملــی، تـورم، نــرخ  اقتصـادی، تولیـد

 اندازتورم، نرخ اشتغال، نرخ پس

، ۷۹۱، کاسـبکارانه، تجـاری اشتغال و کسـبمربوط به [صـفت]

 ؛بین، رســمیبینانــه، جــدی، واقــعای، واقعحرفــه ؛تولیــدی، بــازاری

دایـر، برقـرار،  ؛زا، شغلی، اسـتخدامیاشتغال ؛آزاد ؛۶۹۴کارآ، ماهر 

 فعالیت، پادار باز، درحال

دارای شـغل، باکـاره،  ،۶۷۶، مشغول، فعال، مشغول کـار شاغل

ــــــــــــتکش  ،۶۷۸ســــــــــــاعی  ،۶۷۸دارای فعالیــــــــــــت   ؛۶۸۲زحم

 شده شده، استخدامکارگرفتهبه

کار مشــغول شــدن، اســتخدام ، بــهمشــغول کــار شــدن [فعـل]

 ،۶۸آغــاز کــردن  ،۶۸وکار راه انــداختن، بنیــاد نهــادن کســب ؛شــدن

آقــای خــود و  ؛۷۹۳، فروشــنده شــدن، فــروختن ۷۹۱تجــارت کــردن 

  ۷۵۱گماشتن  ◄استخدام کردن  ؛نوکرخود بودن

، خدمت کردن، انجام وظیفـه کـردن، اشـتغال اشتغال داشتن

 ؛۶۸۲کار یدی کردن، کار کـردن  ؛داشتن، عمل کردن، کفالت کردن

  ۶۷۲دار شدن مأمورشدن، عهده ؛دراستخدام بودن

  ۷۵۱گماشتن  ◄استخدام کردن 

⍃  ۷۹۱تجارت  

 

 برنامه 623

ــم] گذاری، ريزی، سیاســتبرنامــه ؛▼، طــرح، سیاســتبرنامــه [اس

نویس، طرح، الیحه، پیش ؛چینیسازماندهی، ساماندهی، اسباب

 بودجه  ؛مانیفست

ــت ــتراتژی، خطسیاس ــتورالعمل، اس ــار، روش، دس ــی، راهک  ؛مش

دوراندیشـی،  ؛۷۳۳نحوۀ اداره، دانش حکومت کـردن، حکمرانـی 

  ▼تدبیر ◄دیپلماسی  ؛شناسی، متدلوژیروش ؛۵۱۰نگری دهآین

، راه چاره، چاره، روش، وسیله، مصلحت، اقتضا، انتخاب، راه، تدبیر

 ؛۴۴۹اندیشـــی، درایـــت، اندیشـــه تمهیـــد، چاره ؛حـــلتکنیـــک، راه

وچـاه، متـد، نحـوۀ سیاسـت، شـگرد، دیپلماسـی، نکـات خـاص، راه

ـــارت  ـــل، مه ـــمه ؛۶۹۴عم ـــیوۀ ع ؛کرش ـــین، ش ـــار آی ـــل، رفت  ،۶۸۸م

وروش، قواعــد، رویــه، شــیوه، طريقــه، نحــوه، طــرز، طــور، َســْبک راه

کتابچــۀ  ؛هنجــار، رویــۀ معمــول، روال کــار، مقــررات، ضــوابط ،۵۶۶

نامـــه، نظامنامـــه، روشـــها، دســـتورالعمل، کتـــاب راهنمـــا، آیین

آزمـــون، روش  ؛نامـــۀ داخلـــی، کتابچــۀ مقـــرراتنامه، آییناســاس

 سنجش 

 ؛سـازیپـاپوش، پرونده ؛شـه، دسیسـه، آنتريـگ، طرح، نقتوطئه

ــب لطایف ــر، فري ــه، مک ــل، حیل ــده،  ؛۵۴۲الحی ــای خزن ــا، کودت کودت

ـــــرم، ~ ـــــی~ن ـــــی ؛مخمل ـــــابگری، سیاس ـــــیحس  ؛کاری، دیپلماس

  ۷۷۰ سازی، تبانی، سازشزمینه

ـــه ـــذار، استراتژيســـت، ريزبرنام ـــانی، بنیانگ ـــازنده، طـــراح، ب ، س

 سیاسیون ؛ارگیر، بنیادگذاری ؛کارشناس ؛گذارده، سیاستسازمان

دار، بابرنامه، ، سازماندهی شده، برنامهريزی شدهبرنامه [صفت]

 مند، قانونمند، متدیکروش ؛طبق برنامه

 ؛، باتــدبیر، مــدّبر، سیاســتمدار، ســازمانده، طــراح، سیاســیکــاردان

ــــه ــــهتوطئ ــــهگر، دسیس ــــتچین، دسیس ــــابگر، باز، سیاس باز، حس

 آدم  ؛بیناندیش، مصلحتتمصلح ؛۶۹۸جو، زيرک منفعت

غیرقــانونی،  ؛۵۲۵مخفــی  ،۵۲۳، پنهــانی، نهفتــه آمیزتوطئــه

  ۹۳۰کارانه، خائنانه خیانت

تعیـین  ؛، طـرح کـردن، فازبنـدی کـردنريزی کردنبرنامه [فعـل]

 سیاست کردن، سیاستگذاری کردن، طرح دادن، برنامه دادن

دام ، بـه۱۷۸، نقشه ريختن، اثر داشتن، تأثیر داشتن تدبیرکردن

ــداختن  ــیدن، دسیســه کــردن  ؛۵۴۲ان ــردن، نقشــه کش توطئــه ک

ـــردن  ـــک ک ـــتن، تحري ـــری دوخ ـــرای دیگ ـــاپوش ب ـــدن)، پ  ؛۶۱۲(چی

 اندیشی کردن، یافتن چاره

⍃  ۹۳۰، نادرستی ۷۱۳دفاع  ،۶۹۸زيرکی  ،۶۸۸رفتار  ،۶۶۹آمادگی 

 

 راه 624

 ؛۲۶۷، ره، طريـــق، ســـبیل، صـــراط، خـــط ســـیر ▼، مســـیرراه [اســـم]

 ،۶۸۸رفتــار  ،۵۶۶روش، شــیوه، نحــوه، طــرز، َســْبک  ؛▼، رّد ▼جـاده

 ؛۶۹۴فن،شــگرد، انحــا، تکنیــک، مهــارت  ؛۲۴۳شــکل  ،۶۲۳تــدبیر 

راه  ؛۴۸۵بینی طريقـــت، جهـــان ؛۲۸۲غیـــر راه، بیراهـــه، انحـــراف 

 وزارت راه، شبکۀ راههای کشور، راهدارخانه، راهداری ؛شیری

 ۷۳۷ر) ، حق آب، دستیابی، اجازه، مجوز (دستودسترسی

پل هـوایی،  ؛پل ورسک ؛، پل معلق، پل هوایی، پل عابر پیادهپل

 ۲۶۴کننده بند، سد، بسته ؛پل عابر پیاده

 ؛، راه▼، راهرو، باريکه، جهت، طرف، جاده۳۵۱، مجرا، کانال مسیر

 ؛میــانُبر ؛بانــد فرودگــاه، پیســت اســکی، کــورس ؛▼ممـر، َمعَبــر، رّد 

 ۲۹۶ج خرو ◄راه خروج، خروجی، دررو،  ؛مدار

رو، راهـرو، باريکـه، کوچـه، راه، پیـاده، کـوره۳۰۵، َمعَبر، گذرگاه َرّد 

 ◄راه باريک، گردنه، کتل، تنگـه، گلوگـاه  ؛بیراهه ؛باغکوی، کوچه

 ۲۵۵حفره  ◄مجرا، سوراخ  ؛۲۰۶گردن 

، بزرگـراه، جـادۀ اصـلی، جـادۀ خـاکی، جـادۀ اسـفالته، جـادۀ جاده

اتوبان، شـاهراه،  ؛ابان، کوچهبلوار (بولوار)، خی ؛شوسه، کمربندی

 ۳۰۵کنترل ترافیک  ؛باند ؛جادۀ ابريشم ؛شارع، آزادراه

 آهن، ريل، راهخط آهن

فیبر  ؛، کانال تلویزيون، موج رادیو، میکروویوخطوط مخابراتی

 خط تلگراف، خط تلفن ؛نوری

 ؛، اینترنت، شـبکۀ جهـانی، شـاهراه اطالعـاتیبزرگراه اطالعاتی



 

 

  سایتدفترجهانی، وب

دريا، خطوط دريایی  ؛۳۵۰، رودخانه، نهر ۳۵۱آبی، کانال ، راهآبراه

کـــارون، ارونـــدرود، بهمنشـــیر، تنگـــۀ هرمـــز،  ؛۳۴۳اقیـــانوس  ◄

، خلـیج ۳۴۶، درياچـه ۳۵۱آب راه ؛۶۴۹گنداب  ◄آب فاضل ؛دانوب

۳۴۵  

، وسائط نقلیۀ سـنگین، بولـدوزر، گريـدر، ماشینهای راهسازی

ــانیکی، ــل مک ــک، بی ــودر، غلت ــۀ  ل ــیلۀ نقلی ــامیون، وس ــل، ک جرثقی

 ۲۷۴، وسیلۀ نقلیۀ عمومی ۷۲۳جنگی 

 ، پرآمدوشد، شلوغ، پرترافیکمواصالتی [صفت]

 ، منتهی شدن، خوردنراه داشتن [فعل]

 توسِط، ازقبِل  ،۶۲۹وسیلۀ ، بهازطريِق  [قید]

⍃  دور تمام ۳۵۱، کانال ۳۰۵، گذر ۲۶۷، مسافرت زمینی ۱۹۲منزل ،

۶۲۶ 

 

 نهراِه میا 625

وســـط راه، میانـــۀ راه،  ؛۲۴۹، میـــانُبر، مســـتقیم راِه میانـــه [اســـم]

ـــانگین  ـــاده، خطکشـــی۳۰می  ؛جانـــب اعتـــدال ؛، خـــط وســـط ج

 ۹۴۲، اعتدال ۷۷۰، سازش ۱۷۷روی، مالیمت میانه

خنثـا،  ؛۹۴۲، معتـدل ۷۷۰کار ، غیرافراطی، سـازشرومیانه [صفت]

گرفتــه، تصــمیم ن ؛۶۰۶طـرف بی ◄خنثـی، غیــر متعهـد، ناوابســته 

  ۲۲۵راهی، مرکزی میان ؛۶۰۱نامصمم 

⍃  ۷۷۰سازش 

 

 دور تمام 626

راه کمربنـــدی، راه مـــداری،  ؛۲۵۰َدَوران  ؛، مـــداردور تمـــام [اســـم]

 ، دور افتخار، دور برگردان ۷۲۴دورکامل، دور ورزشگاه، میدان 

 ای، کمربندی، برگشتی، دایرهمداری [صفت]

ر چرخیـــدن، برگشـــتن، ، دور گشـــتن، درمـــدا۲۵۰دور زدن  [فعـــل]

  ۲۵۱پیچیدن 

⍃  ۶۲۴، راه ۳۱۴، حرکت انحنادار ۲۸۲انحراف 

 

 نیاز 627

کمبـود،  ؛، احتیاج، خواست، خواسـته، حاجـت، نیازمنـدینیاز [اسم]

ـــرورت، جبـــر  ؛۶۳۶کمیـــابی  ـــزوم، ض ـــفارش،  ؛▼اضـــطرار ،۵۹۶ل س

احتیاجــات، مایحتــاج،  ؛تقاضــا، مصــرف ؛درخواســت، ســیاهۀ خريــد

الزم، نیازهـــا، نیازمنـــدی، مـــایلزم، مقتضـــا،  چیزهـــای ضـــروری و

  ۶۴۲ ، مصلحت۲۴مناسبت  ؛۶۳۸مهمترين بخش 

، بحـران ۷۴۰اجبـار  ،۸۰۱، اقتضا، ایجاب، واجب بودن، فقر اضطرار

 ۵۹۶ ، لزوم، جبر▲، ضرورت، نیاز۱۳۷

، الزم، واجـــب، ضـــروری، فـــوتی، مورداحتیـــاج، موردنیـــاز [صـــفت]

 ،۶۳۸مهــــــم  ،۸۵۹احتیــــــاجی، اجبــــــاری، مســــــتلزم، مطلــــــوب 

ــدهخواسته ــب  ؛ش ــلی  ؛۱۹۰غای ــوط ۴۹۴اص ــاط، مرب ــد ۹، باارتب ، مفی

  ۶۴مقدم  ،۶۴۰

 ۸۰۱، نیازمند، مشتاق، آرزومند، تهیدست محتاج

، احتیاج داشتن، تقاضا داشتن، تقاضـا کـردن، نیازداشتن [فعـل]

نیـاز  ؛ضروری بودن ،۵۹۶اقتضا کردن، ایجاب کردن  ؛۷۶۱خواستن 

چیزی، احتیـاج شـدن، نیازمنـد شـدن، احتیـاج  پیداشدن، الزم شدن

 پیدا کردن، محتاج چیزی (کاری) شدن، ناگزير شدن ازچیزی (کاری)

، باالجبار ازروی ضرورت [قید]
ً
، لزوما

ً
  ۷۴۰ناچار  ،۵۹۶، ضرورتا

⍃  ۸۵۹، میل ۷۷۴عدم مالکیت  ،۶۳۶عدم کفایت 

 

 وسیله بودن 628

ۀ ابزاری، عاملیـت ، قابلیت استفاده، استفادوسیله بودن [اسم]

ســودمندی، یــاری، مســاعدت، امــداد،  ؛۱۷۸، تــأثیر ۱۵۶، علیــت ۱۷۳

لـت دسـت،  ؛۷۳۹، اطاعـت ۷۰۶پشـتیبانی، همکـاری  ؛۷۰۳کمک  آ

معلـول  ؛۱۷۵انفعـال  ؛۶۳۰ابـزار  ،۶۲۹بازيچه، دستخوش، وسیله 

۱۵۷  

 ؛خودکــار ؛۱۶۰، ُبــّرا، قدرتمنــد، توانــا ۱۷۳، کــارآ، عامــل کــاری [صــفت]

ــی 
ّ
 ؛۶۴۰کاره، کارآمــد، ســودمند، مفیــد چنــدمنظوره، همــه ؛۱۵۶ِعل

  ۷۰۳کار، یاور خدمتکار، کمک

لــت دســت بــودن، بازيچــه بــودن، مفیــد وســیله شــدن [فعــل] ، آ

عمل کردن، انجام دادن، آوردن، کارکردن [دسـتگاه]،  ؛۶۴۰بودن 

 ۷۰۳خدمت کردن، کمک کردن  ،۶۷۶، کردن ۱۷۳عمل کردن 

 ◄ ۶۲۴کمک، توسـِط، ازطريـِق ه از، بـه، بااسـتفادوسـیلۀبه [قید]

 ۶۲۹وسیلۀ به

⍃  ۷۴۲، خادم ۷۰۳کمک  ،۶۳۰، ابزار ۱۵۶علیت 

 

 وسیله 629

، منبع، اسباب، منـابع، امکانـات، مـواد اولیـه، مـواد وسیله [اسم]

لت، لوازم، ابـزار  ؛۶۳۱ الت، وسـایل، ماشـین ؛۶۳۰افزار، سازوبرگ، آ آ

الت، ، اســــــباب۲۷۴نقلیــــــه  ، وســــــیلۀ۷۲۳مصــــــالح، اســــــلحه  آ

 ؛۶۱۴دستاویز، بهانـه  ؛۷۲۳حربه، سالح  ؛اثاثهاثاثیه، اسباباسباب

علـل، سـرنخ،  ؛۶۳۳تهیـه  ؛۱۶۰استطاعت، توانایی، استعداد، توان 

تأمین مالی، منابع مـالی،  ؛۶۸نقطۀ آغاز  ◄کلید، ماشه، آغازکننده 

نیــروی انســانی، منــابع ســازمانی، منــابع  ؛۷۷۷دارایــی  ،۸۰۰ثــروت 

 وسیله کردن، توسل ؛یعیطب

ــل] ــردن [فع ــیله ک ــردن وس ــتفاده ک ــودبردن  ،۶۷۳، اس  ؛۷۷۱س

تـدبیر  ؛۷۵۱، منصوب کردن، گماشتن ۱۶۰اختیار دادن، توان دادن 

وســیله قــرار دادن، توســل جســتن (کــردن)، متشــبث  ؛۶۲۳کــردن 

  ۷۵۱استخدام کردن، گماشتن  ؛(متوسل) شدن، پناه بردن

  ۶۶۹آماده کردن  ،۶۳۳یه کردن ، تحویل دادن، تهتأمین کردن

 ۶۲۴کمِک، با، توسِط، ازطريِق ، بااستفاده از، بهوسیلۀبه [قید]



   
 

 

⍃  ۶۳۳تهیه  ،۶۳۱مواد  ،۶۳۰ابزار 

 

 # ۶۳۰ابزار  630

ــم] ــزار [اس ــیله اب ــت، وس ل الت، ادوات،  ،۶۲۹، آ ــدام، آ ــه، ان ــزار، مای اف

دل، وسیلۀ مکانیکی، وسیلۀ برقی، اهرم، هن ؛ادات، لوازم، سالح

آهنـی، ، عروسـک، مهـره، روبـات، آدم۷۴۲بـرده، خـادم  ؛▼ماشین

اسـباب، افـزار، سـازوبرگ،  ؛ابزار ماقبل تاريخ، پیکـان سـنگی ؛ربات

ــار ؛۶۲۹وســیله  ــر، آچ ــت، انب الت، ابزاردس ــزارآ ــزار: اب ــواع اب ، ▼، اره▼ان

ــره  ــازه، ۲۱۸گی ــپیل، غ ــمبه، اش ــنبه، س ــده، س ــوهان، رن ــش، س ، چک

ازل، قلم، کمانه، متـه، سـرمته، فرچـه، مـواد ماتريس، ماله، مغار، ن

 ۳۷۰ابزار کشاورزی  ؛▼مصرفی

ــار ــار پیچآچ ــد، آچ ــار ، کلی ــو، آچ ــار چهارس ــو، آچ ــار دوس ــتی، آچ گوش

لـن، اف، آچار فرانسه، آچـار زنجیـری (تسـمهاف خـت، آ
َ
ای، شـالقی، ت

 باريک انبرقفلی، انبرکالغی، انبردست، دم ؛گوش، رينگی)شش

 ُبر، ارۀ عمودُبرُبر، ارۀ کالفی، ارۀ فارسیآهن بری،، ارۀ آهناره

خزينه، مشته، مشتک، مشتو، : پرچ، میخ پرچ، متهمصرفی مواد

الت، واره، ورق، ســــنگ، ســــنباته، الماســــه، یــــراق، یــــراقمشــــت آ

الت، اتصاالت، اسبابآهن الت آ  آ

 گیر گیر، قیچی، خطکش، آتش، ناخنابزار خانگی

ــدگی ــوزن، جاســابــزار دوزن ــت، س ــدانه، وزنی، انگش دانه (انگش

دار یــا انگشـتانه)، قرقــره، نـخ، جاســنجاقی، قیچـی، قیچــی دندانـه

 زيگزاگ، قیچی برش، چرخ خیاطی، الگو، صابون، رولت

وسـیله نقلیـه  ؛، مکانیسم، دستگاه، موتور، اتوماسیونماشین

اهـرم، دنـده، قرقـره،  ؛۲۷۴فرقون، دوچرخـه  ؛۲۷۴اتومبیل  ؛۲۷۴

پمـپ، تلمبـه  ؛جرثقیل، جرثقیـل زنجیـری ؛ار، بازودرام، سطح شیبد

الت معــدنی ، ماشــین۳۴۱آبیــاری  ◄ بادامچــه،  ؛۳۰۴اســتخراج  ◄آ

بادامک، بازویی، بازوی محرک (کارگر)، بازوی مقـاوم (ایسـتادگی)، 

بــادبزن، آپــارات، بتــونیر، اســکريپر، الکتروپمــپ، ویبراتــور،  ؛اســپارک

ژيـر، دربـازکن  ؛ابزار، ان.سی.وینچ، ماشین برقـی، آیفـون، آرمیچـر، آ

ريسی، عصاری، وسائل مکانیکی: چرخ ريسندگی، چرخ (نخ ؛آپارات

 خیاطیگوشت، چرخگری)، چرخکوزه

، مهندســــی، مکانیــــک، کنتــــرل اتوماتیــــک، علــــم مکانیــــک

 ؛ایســـتایی ؛اتومکانیـــک، اســـتاتیک، ارگونـــومی، الکترومکانیـــک

 شینیزم فنآوری، تکنولوژی، اتوماسیون، مکانیزاسیون، ما

ــین آالت ــانبیماش ــات ج ــات، تأسیس ــاه  ؛، تأسیس ــه، کارگ کارخان

 کوره، دیگ بخار  ؛گذاریغیرجاری، سرمایه ~دارایی ثابت،  ؛۶۸۷

 ،۶۸۶، اپراتــور، مکانیســین، تکنیســین، صــنعتگر فــرد مکانیــک

کــار، کش، جوشــکار، مونتاژلولــه ؛مهنــدس، اســتادکار، مکانیــک

چی، ابزارمنـد، وربند، آپـاراتی، آپـاراتساز، برقکار، آرماتآهنگر، کانال

 الکتريکی 

 ، آچارکشی، تعویض روغن، تعمیر موتوراعمال مکانیکی

، اسباب منزل، وسـائل منـزل، یخچـال، جـاروبرقی، وسیلۀ برقی

ماشین لباسشـویی، ماشـین ظرفشـویی، اجـاق برقـی، تلویزيـون، 

 ،۵۴۹ضـبط  ، سیسـتم پخـش، وسـیلۀ۴۱۵شـنوایی  رادیو، وسـیلۀ

اف، اف ؛بی، بشـقاب مـاهواره، دیـشانویدئو، ريسیور، ال پخش

القـاگر، الکتروموتـور، المنـت، بـوبین،  ؛۵۳۱تلفن، موبایـل و تلفـن 

اورهـد،  ؛۴۶۵گیری اندازه ، وسیلۀ۱۶۰پیچ، الکتريسیته پیچه، سیم

ــور ــفورمر،  ؛پروژکت ــرانس، ترانس ــفورماتور، ت ــور، ترانس ــدل، آداپت مب

  ۱۶۰الکترونیک 

میزنهـارخوری،  ؛، اثاث، اثاثیه، مبلمان، اسباب، ساماننزلاثاثۀ م

 ۲۱۸، بوفه، تختخواب ۲۱۸، کاناپه، صندلی ۲۱۸میز 

ـــفت] ـــانیکی [ص ـــک، خودکـــار، اتومـــات، مک ، ماشـــینی، اتوماتی

 صنعتی ؛ُبربادی، پنوماتیک، آهن ؛ابزارمند ؛مکانیزه

⍃  ۷۷۷ ملک ،۶۲۹وسیله  ،۶۲۸، وسیله بودن ۱۶۰توان 

 

 مواد 631

کاال، اجنـاس،  ؛۶۲۹، مواد اولیه، منابع، عوامل، وسیله مواد [اسم]

، ۳۰۱مواد غذایی، آذوقه، خواربار، ارزاق، غذا  ؛مصالح، ارقام، اقالم

ــات  ــذای حیوان ــه، غ ــا  ؛۳۰۱دانــه، علوف ــدنی، کانیه ــواد مع  ؛۳۵۹م

 اشانتیون  ؛۷۲۳مهمات  ؛۲۲۲، منسوج ۲۰۸الیاف، فیبر 

خشت خـام، سـنگ، موزاییـک،  ، آجر، خشت،مصالح ساختمانی

 ◄بلــــوک، بلــــوک ســــیمانی، تیرچــــه بلــــوک، کاشــــی، ســــرامیک 

ژند، سنگ، سـیمان، بتـون،  ؛۳۸۱گری سفال مالط، آهک، ساروج، آ

گـل، انـدود، بادی، پوکـه، کاهآرمه، گچ، تیرآهن، ماسه، ماسـهبتون

آجر، خشت پخته، آجـر کـف، آجـر فشـاری، آجـر  ؛۴۷ماستیک، چسب 

سنگ چینـی، تـراورتن، مرمـر، گرانیـت،  ؛، آجر نسوزسفالی، آجر قرمز

پزی، آهـِک سـاروج، آهـک زنـده (نشـکفته)، آهـک آهک ؛سابآب

شته (شکفته، مرده)
ُ

 نخاله ؛ک

 ؛نامه، صحیفه، طومـار ؛، مقوا، کارتن، ورق، ورقه، برگ، برگهکاغذ

انواع کاغـذ: پارشـمینه، کتـانی، واترمـارک، نـازک هـوایی  ؛پاپیروس

، تحريری (معمولی)، ماشینی، چـاپ افسـت، چـرک، (پوست پیازی)

ــذ آ ــوکپی، کاغ ــذ فت ــاهی، کاغ ــه، ک ــه، گالس ــذ ۴روزنام ــار، کاغ ، آ.چه

کالــــک، کاغــــذ پوســــتی، کاغــــذ روغنــــی، کاغــــذ صــــافی، کاغــــذ 

 ؛واحد شمارش: بند کاغـذ، بنـد، اوراق ؛کن، کاغذ دیواریخشکآب

ــــــه ــــــت نمون ــــــواد چاپ ◄های کتاب ــــــده م ــــــک،  ؛۵۸۷ش بیبلی

 کن خشکمرکب

 ؛گیررو، آفتـاب، آجـری، آجرنمـا، آفتـابصـفات سـاختمان [صفت]

 نبش، دوبر، دودهنه دونبش، سه

⍃  ۵۸۶، نگــارش ۳۳۱، ســاختاريافتگی ۲۲۶، پوشــش ۲۱۸پایــه، 

 ۶۲۹وسیله 

 



 

 

 انبار 632

انبـار، دپـو، تانـک، کـانتینر، منبـع آب، ، مخـزن، منبـع، آبانبار [اسم]

تـوده،  ؛]۱۶۰الکترونیـک ◄[ازن، آبگیر، بانک، بانک خون، انباره، خـ

خـرمن،  ؛۲۶بقچـه، دسـته، مقـدار محـدود  ؛۷۴کومه، بار، انباشـت 

اســتوک، بــار،  ؛۷۷۱انباشــت، تکــاثر، اکتســاب  ؛۱۹۵کومــه، تــوده 

صـندوق، گــاو  ؛، موجـودی، ســرمایه۷۷۷، دارایــی ۷۹۵التجـاره مال

سـپرده،  ؛۵۲۷، محل اختفا ۷۹۹داری خزانه ◄صندوق، خزانه، گنج 

 ۲۷۲بارانداز، اسکله، پایانه  ؛یره، اندوخته، ودیعهذخ

 ؛۶۶۰حفاظـــت  ،۶۶۶، حفــظ ۷۴، نگهــداری، گـــردآوری انبــارداری

 ۷۹۹داری بانکداری، خزانه ؛احتکار

لبوم، گردآورده، بایگانی مجموعه ، گنجینه، کلکسیون، آرشیو، آ

 ؛۶۲کـاردکس، قفسـه، بایگــانی  ؛مـوزه، دفینــه ؛۵۴۸پیشـینه  ،۶۲

ــره، اند ــهذخی ــلطنتی ؛وخت ــواهرات س ــۀ ج ــه  ؛مجموع ــنج، خزان  ◄گ

، آشـــغال ۷۴، گردآورنـــده ۴۹۲نظر کلکســـیونر، صـــاحب ؛▲انبـــار

 کن جمع

 ؛، موجود، احتکارشده۵۴، انباشته، اندوخته، ُپر انبارشده [صفت]

 انباری، ذخیره، پستایی 

ــل] ــردن [فع ــار ک ــردن انب ــع ک ــدوختن، جم ــردن، ان ــره ک ، ۷۴، ذخی

 ۶۳۳، تهیه کردن ۳۷۰کاشتن  ؛کردن پستایی ؛۱۹۳گنجاندن 

⍃  جویی ، صرفه۷۹۹، خزانه داری ۷۲۳سالح  ،۶۶۶حفظ  ،۶۳۳تهیه

۸۱۴ 

 

 تهیه 633

ـــه [اســـم] ـــدارک تهی ـــانس، ت ـــتیبانی، اردن ـــتیک، پش  ،۶۶۹، لوجیس

ـــات، آذوقه ـــگ، سورس ـــش، کیترين ـــع، پخ ـــدمات، توزي ـــانی، خ رس

 ۲۷۲یانه بارانداز، اسکله، پا ؛بارگیری، آبگیری ؛خدمات تهیۀ غذا

ــدهتهیه ــده ، انتقالکنن ــخص دهن ــده، ش ــنده  ؛۷۸۱دهن فروش

ــــده، توزيع، تأمین۷۹۳ ــــش سراســــری، کنن ــــده، شــــرکت پخ کنن

مـــادرخرج،  ؛کـــارپرداز ؛۷۸۴دهنـــده شـــخص وام ،۸۰۲بســـتانکار 

 کنندهپشتیبانی ؛آور خانواده، پدر، دایهنان ؛۷۹۸دار خزانه

در، خـــانم چی، صـــاحب رســـتوران، مـــا، مهمانخانـــهغذادهنـــده

 دارخانه

عاريه دادن،  ؛۷۸۱، آوردن، انتقال دادن، دادن تهیه کردن [فعل]

فـراهم  ؛توزيع کـردن، پخـش کـردن ؛۷۸۴قرض دادن، وام دادن 

 کردن، تدارک دیدن، راه انداختن

، دوبـاره پـر کـردن، جبـران کـردن، پرکـردن، تجدید محتوا کردن

 بار کردن
ً
 آب انداختن  ؛باک را پرکردن، مجددا

⍃  ۷۹۳فروش  ،۶۶۹آمادگی  ،۶۳۲انبار  ،۶۲۹، وسیله ۳۰۱غذا 

 

 اتالف 634

، تضـــییع، اســـراف، تفـــريط، اســـتهالک، فرســـایش، اتـــالف [اســـم]

 ،۶۵۵آسـیب  ؛۸۱۵ولخرجی  ؛۶۵۵، اضمحالل ۷۷۲سایش، خسران 

 فاضالب، اگزوز  ،۶۴۱ضایعات، زباله، آشغال  ؛افساد ؛۶۵۵زوال 

 ؛کننده، هدردهنــــدهضــــایعآمیــــز، ، افراطکننــــدهتلف [صــــفت]

ـــراف ـــرج اس ـــاینده  ؛۸۱۵کار، ولخ ـــاینده، فرس ـــده، تلف ؛۶۵۵س ش

 ۶۵۵یافته زوال ◄ضایعاتی 

، ضایع کردن، هدر دادن (کردن)، ازبـین بـردن، تلف کردن [فعل]

بـاال کشـیدن،  ،۶۷۳مصرف کردن، استفاده کـردن  ؛۱۶۵تباه کردن 

ــوردن  ــرد ؛۳۰۱خ ــريط ک ــتن، تف ــردن، دور ريخ ــی ک ــت ولخرج ن، وق

 ۶۵۵مستهلک کردن، ساییدن، فرسودن  ؛کشتن

، هدر رفتن (شدن)، ازبین رفتن، ضـایع (تبـاه) شـدن، تلف شدن

 ۲نیست شدن  ،۶۵۵زوال یافتن 

⍃  ۸۱۵، ولخرجی ۷۷۲خسران  ،۶۷۵سوء استفاده  ،۶۷۳استفاده 

 

 کفایت 635

مقـدار  ؛ضـرورت ؛، بسـندگی، کفـاف، تکـافو، اکتفـاکفایـت [اسم]

انـدازۀ نصاب، حداقل مـورد نیـاز، بـس، به ۀ کافی، حددرست، انداز

، خودکفــایی، اســتغنا، رضــا، ۸۶۳نیــازیبی ؛نمــرۀ قبــولی ؛ضــروری

ــایت  ــایت ؛۸۲۸رض ــباب رض ــت، اس ــزاواری،  ؛مقبولی ــتگی، س شایس

 ؛۲۴مناسـبت  ،۶۹۴اسـتعداد  ،۶۹۴ارزش، قابلیت، لیاقـت، مهـارت 

 ۶۳۷فراوانی، وفور 

انـدازه، به ؛۵۴تکمیـل، کامـل ، بس، مکفی، وافـی، کافی [صـفت]

بخش، کننـده، رضـایتقابـل قبـول، قانع ؛فـول، تـاِخرِخره ؛بسنده

ــی ــل  ،۸۲۸کننده راض ــل تحم ــد  ؛۶۴۴قاب ــاد، زائ ــایگان،  ،۶۳۷زي ش

ــاحش  ــت، ف ــغ، هنگف ــبع، بلی ــل۳۲مش ــا ؛، جزي ــراوان  ؛بس  ،۶۳۷ف

  ۶۳۷وافر

، بــس بــودن، کفایــت کــردن، جــواب دادن، کــافی بــودن [فعــل]

را فـراهم کـردن، نصـاب رسـیدن، حـداقل الزمبه ،۸۲۸ن راضی کرد

ــدن به ــل ش ــودن، کام ــل ب ــودن، تکمی ــدازه ب ــولی ۵۴ان ــرۀ قب ، نم

 آوردن، امتیاز آوردن

، بســنده کـردن، بیشـتر نخواســتن، اختصـار کــردن، اکتفـا کـردن

 ۸۲۸راضی شدن، سیر شدن، ُپر شدن، راضی بودن 

ــد] ــافیبه [قی ــدر ک ــافی، به، بهق ــدازۀ ک ــداان ــدار دکافی، بهتع مق

 مقدار الزمباید، بهآنقدر، آنقدر که ؛قدر کفایتکافی، به

⍃  ۸۰۰ثروت  ،۶۳۷وفور 

 

 عدم کفایت 636

، فقـــدان، ۱۰۵، نقـــص، کمبـــود، قلـــت عـــدم کفایـــت [اســـم]

ـــم  ـــی، مقـــدار ک ـــت، کم ـــدودیت، اف ـــایتی، عـــدم بی ؛۳۳مح کف

 ۶۷۰فقدان آمادگی  ؛۶۹۵صالحیت، ناشیگری، عدم مهارت 

قحطـی، خشکسـالی،  ؛۱۰۵تنگی، نایابی، فقدان، قلـت  ،کمیابی

  ۶۲۷احتیاج، نیاز  ؛۱۷۲نابارآوری 



   
 

 

بیکفایت، نـاالیق،  ؛، ناکافی، نامکفی، نامناسبغیرکافی [صفت]

 ۶۹۵ناکارآمد، ناشی 

، نــامجهز، زپرتــی، آمــاده نشــده، مبلمــان نشــده، تجهیــز نشــده

تنها، دســت ؛پوشــیده، پرپــرو، خــالی، لخــتوپتی، کمخلــوت، لخــت

کـار، خالی، نامسلح، بدون آمـادگی قبلـی، صـفرکیلومتر، تازهدست

 سازمان نیافته، نامنسجم ؛مبتدی

روزه دار  ،۸۵۹زده، گرسنه مانده، قحطی، گرسنهشدهتغذیهکم

 ۲۰۶نان، باريک ، تکیده، الغر، الغرو، الغرومردنی، حیِف ۹۴۶

 ۱۹۰لی کم جمعیت، خلوت، خا ؛۱۰۵، نایاب، نادر، قلیل کمیاب

، کم آوردن، کم داشتن، مجهـز نبـودن، نیـاز کافی نبودن [فعل]

کــم آوردن، بــاکمبود  ؛کــم بــودن، تکــافو نکــردن ؛۶۲۷داشــتن 

 سوزی افتادن روغنتِه دیگ خوردن، بهمواجه شدن، کفگیر به

توقـع زيـادی  ؛، گرسنگی دادن، جیره بنـدی کـردنکم گذاشتن

 داشتن

⍃  ۸۰۱فقر  ،۶۲۷نیاز 

 

 وفور 637

، افزونـی، فراوانـی، فراخـی، تکثـر، ▼، بسـیاری، زيـادتوفور [اسـم]

طغیـان،  ؛، خیروبرکـت۱۷۱نعمـت، برکـت  ؛، اشـباع۱۰۴کثرت، تعـدد 

بـــیش  ؛۹۴۳روی، پرخـــوری، عـــدم اعتـــدال افـــراط، زيـــاده ؛ســـیل

ـــرورت ـــی  ؛ازض ـــاال ؛۸۱۲ارزان ـــه، ب ـــوه، انبوه ـــافه ؛بودانب تولید، اض

 دامپینگ

ــادت ــادی،زي ــودن، زي ــد ب ــی،  ، زائ ــی، بیش ــی، افزون ــافی، فزون اض

 مبالغه ،۵۴۶اغراق  ؛زایده، مازاد ؛اشباع، پربودن، سرريز ؛حشو

مفـــرط،  ؛۵۴، پربـــار، ســـرريز، تمـــام، ُپـــر ۱۰۴، بســـیار وافـــر [صـــفت]

، عدیـده، متعـدد، ▼بسیار، خیلی، زيـاد، فـراوان ؛▼ازحد، زائدبیش

 اندازه، عظیم، ماالنهایت حد، بیشمار، کثیر، بیبی

ــدزا ــازاد، بیشئ ــاده، م ــافه، زي ــافی، اض ــادی، اض ــرط، ، زي ــد، مف ازح

غیرضـــروری، غیــــرالزم،  ؛۶۳۴کننــــده آمیـــز، تلفآمیـــز، اتالفافراط

 فزون، مزيد، مضاف، سرريز  ؛تجملی، لوکس

، ۱۰۴بسـیار  ؛▲، زائـد▲، ُپر، زياد، بابرکت، انبوه، بس، وافـرفراوان

 ؛د، معتنابـه، خیلــیحـنهایـت، بیشــمار، بیزيـاد، عدیـده، کثیـر، بی

شـایگان، جزيـل، مشـبع، بلیـغ، هنگفـت، گـزاف، فـاحش  ؛متراکم

 مثل ريگ ؛۳۲

، فراوان بودن، پرجمعیـت بـودن، پربـار بـودن، وافر بودن [فعل]

ازآسمان ريختن (باريـدن)، مضـاف برچیـزی بـودن، برکـت داشـتن، 

ــدن  ؛۱۷۱میــوه دادن  ــودن، کامــل ش ــودن، تکمیــل ب  ؛۵۴اشــباع ب

 ؛۸۶۳سـیرکردن  ؛۳۵۰سیل آمدن، جريـان داشـتن طغیان کردن، 

 بار داشتن، مضاف برچیزی بودن 

 ۳۲افراط، بسیاری، خیلی ، بسا، بهبسی [قید]

⍃  ۸۶۳نیازی بی ،۸۰۰ثروت  ،۶۳۵کفایت 

 



 

 

 اهمیت 638

ــم] ــت [اس ــودن، تمــایز، رجحــان، اهمی ــت، جــدیت، جــدی ب ، اولوی

مرتبــه،  قــدر، ارزش، ارج، شــکوه، ابهــت، بهــا، عظمــت، ؛ارجحیــت

تــاثیر  ؛بایســتگی ؛۲۷، درجــه ۳۲بزرگــی  ،۸۶۶منزلــت، شــأن، اعتبــار 

اهمیـت  ؛۶۴۰فایـده  ،۸۶۶نـامی ، خوش۳۴برتـری  ،۶۴، تقـدم ۱۷۸

 دادن، ترجیح 

، اصـل کـار، مهمتـرين چیـز، نگرانـی عمـده، مسـئلۀ مطلب مهـم

ــــئلۀ مرگ ــــاتی، مس ــــدگیحی ــــه ؛وزن ــــتورکار، دستورجلس روزِ  ؛دس

بحـران  ؛سوزآش دهن ؛۵۰۵ودک، یادآوری ، روز جهانی ک-جهانِی 

  ۸۷۶روز مخصوص  ،۶۷۶فعل  ،۵۲۹، خبر ۱۳۷

ــاالهماالهم ــزء ف ــش، ج ــرين بخ ــار، مهمت ــل ک ــار، اص ــاس ک ، اس

ــان  ؛۳۲، قســمت عمــده ۵اساســی  ــود  ،۶۴۴خبرگ بهتــريِن نــوِع خ

ــوع  ؛۶۴۴ ــب، موض ــّب مطل
ُ
ــی ۴۵۲ل ــاز  ؛۵۱۴، معن ــاب  ،۶۲۷نی انتخ

۶۰۵  

رهبــر  ؛۷۴۱، بــزرگ، مهتــر، ســاالر، اربــاب ، اســتثنا، ســرورفــرد مهــم

شـراف ۳۴برتـر  ،۸۶۶مرد نکونام  ،۶۹۶متخصص  ،۵۰۰دانا  ،۶۹۰
َ
، ا

 کاری  اصل ؛ستاره، سوپرمن ؛۸۶۸

، ۴۹۴، بااهمیت، حیاتی، جدی، فوتی، ضروری، اصلی مهم [صفت]

ممتـــاز، معتبـــر،  ؛، بســـزا، مخصـــوص۳۲عمــده، شاخص،برجســـته 

 ؛۶۴۴ما، امهـات، اهـم، عالیـه، عـالی گرانبها، گرانمایه، معظم، عظ

ــته ــده ؛بایس ــت، ارزن ــیم، آی ــاريخی، تعیین ؛عظ ــاس، ت ــده، حس کنن

باارتبـاط،  ؛۳۴، برتـر ۳۴، ارجح، اولی، برتـرين ۱۳۷موقع به ؛اساسی

ـــوط  ـــی  ؛۹مرب
ّ
ـــزی ۱۵۶عل ـــاالترين ۲۲۵، مرک ـــروری، الزم،  ؛۲۱۳، ب ض

  ۶۴مقدم  ؛۵۱۴دار معنی ،۶۴۰مفید  ،۶۲۷فوتی، مورد نیاز 

ــه ــل توج ــه، بهقاب ــا، معتناب ــل اعتن ــمگیر، قاب ــدنی، ، چش یادمان

پایــه، صــاحب شــأن، بلند ؛مغتــنم ،۵۰۵یادمانــده ، به۳۲برجســته 

گرانبهــا،  ؛۱۷۸معتبــر، بــانفوذ  ،۸۶۶نــازنین، ارجمنــد  ،۶۴۴ممتــاز 

 گرانمایه

ــل] ــودن [فع ــم ب ــتن، بهمه ــت داش ــه، اهمی ــدن، وزن ــمار آم ای ش

 ؛اشتن، معتبـر بـودن، اعتبـار داشـتنبودن، عددی بودن، ارزش د

، معنــی ۱۷۸تــأثیر داشــتن  ،۶۱۲یاد مانــدن، انگیخــتن بــه ؛بایســتن

 ،۶۴، مقــدم بــودن ۳۴برتــر بــودن  ؛۹مربــوط بــودن  ،۵۱۴داشــتن 

  ۴۵۵، جلب توجه کردن ۹۲۰جلب احترام کردن 

حساب آوردن، باخط زرنوشـتن، جـدی گـرفتن، ، بهاهمیت دادن

ــردن  ــد ک ــت ،۵۳۲تأکی ــادادن  ؛دادن اولوی ــدرنهادن، پربه ، ۴۸۲ق

بـزرگ کـردن  ؛۸۷۶گذاشتن، تجلیل کـردن، سـالروز نگهداشـتن ارج

احترام  ،۵۴۶اغراق کردن  ،۵۲۸اعالن کردن  ؛۱۹۷منبسط کردن  ◄

 ترجیح دادن  ؛۹۲۰گذاشتن 

 ، دارای ارزش و اهمیت شدن، اعتبار گرفتن اهمیت یافتن

⍃  ۷۴۱رئیس 

 

 عدم اهمیت 639

 ~اهمیتی، فقـدان ارجحیـت یـا اولویـت، ، بیهمیتعدم ا [اسم]
ــرورت ــری بی ؛ض ــدری، کهت ــایی ، بی۳۵ق ــوهری بی ،۵۱۵معن ، ۴ج

  ۱۰ربطی بی ،۸۱۲، ارزانی ۹۲۲، خواری ۳۳کوچکی 

چیز کم بهـا، پشـیز، پـول سـیاه، غـاز، قـاز، مبلـغ نـاچیز،  ؛چیزجزيی

و چیزهای نادرست  ؛هوا باد ؛اندک، پاپاسی، پول خرد، پنی، فلس

ــه ــوده و ب ــغال، آتدردبیه ــیلون، نخور، آش ــل، اپس ــغال، اباطی وآش

 پوش 

لت دستبازيچه  اسباب دست  ؛نوچه، نوکر، پادو ؛، ملعبه، آ

ــخص بی ــتش ، بیکــاره، طفیلــی، مــرد پوشــالی، کهتــر، اهمی

شـخص تنبـل  ◄انگل، پارازيت، سربار  ؛مرئوس، نوچه، نوکر، پادو

۶۷۹ 

ــفت] ــتبی [ص ــاهمیــت، بی، کماهمی ــوده مق اثــر، ، بی۴دار، بیه

بـازاری، آبگوشـتی،  ؛، قابـل اغمـاض۳۳الکی، نامحسـوس، نـاچیز 

 ؛ارزشکــم ،۸۷۲الســویه، مختصــر، حقیــر ، علی۳۳کوچــک  ؛ولــش

دستخوش، درمعرض، دچـار، مغلـوب، تحـت  ؛معنیمحتوا، بیبی

 فاقد ارجحیت یا اولویت، غیر ضروری ؛۱۷۵سیطره، منفعل 

ارزش، مقـدار، بـی، آشـغال، آبکـی، بی، ناچیز، جزيـی، هـیچناقابل

 اعتبار، َپست، غث بها، بی، بی▲اهمیتغیرمهم، بی

پشیزی نیارزيـدن، اهمیـت نداشـتن، مهـم ، بهناچیزبودن [فعل]

مـالی نبـودن، نـاخن کوچکـۀ کسـی نشـدن،  ؛خـوار بـودن ؛نبودن

ــودرا  ــت خ ــودن، ارزش و اهمی ــی ب ــاِی کس ــاِک پ ــادن، خ ــار افت ازاعتب

  ۸۷۲قیر بودن ازدست دادن، ح

لـت ، ناچیز شمردن، بها ندادن، بهاهمیت ندادن بازی گـرفتن، آ

 دست قرار دادن، خوار داشتن

⍃  ۷۴۲، خادم ۷۰۱، آسانی ۳۵، کهتری ۳۳کوچکی 

 

 # ۶۴۰فایده  640

، سودمندی، خاصیت، مطلوبیت، نفع، سود، فـیض، فایده [اسم]

اسـتعمال،  ؛۱۷۸تـاثیر  ،۶۳۸خواص، خاصیت، اثر، اهمیـت  ؛انتفاع

ـــتفاده  ـــرف، اس ـــودن  ،۶۷۳کـــاربرد، مص ـــیله ب  ،۶۲۸غنیمـــت، وس

 ؛۶۷۳کارگیری، قابلیـت اسـتفاده حیز انتفاع، امکـان بـه ؛مناسبت

صـرفه، نفـع،  ،۸۰۳ربـح، سـود، بهـره  ؛۱۵۷حاصل، نتیجه، معلول 

ــرمایه  ــزایش س ــت، اف ــره ؛۷۷۱منفع ــدبه ــرد، عوای ــه،  ؛وری، ُب افاض

 گرایی مطلوبیت ؛اقه، افادهفایده رساندن، فیض رساندن، اف

ــارکمک [صــفت] ــتیبان، کمکک ــاری، پش ــددکار، ی ــار، کننــده، م گر، ی

 ۶۷۰رسان، یاری۷۰۳یاور  ◄خدمتگزار 

ــــد ــــودبخش، مفی ــــوثر، س ــــافع، م ــــازده، ن ــــودمند، دارای ب ، س

ــه ــازدهنتیج ــت ؛بخش، زودب ــودآور منفع ــا ؛۷۷۱دار، س  ؛دارای مزای

ه، کارآمد، کاری، ُپربـار، مثبـت، کارچندمنظوره، همه ؛۱۷۳موثر، کارآ 

  ۶۳۸ ، مهم۷۰۳یاور  ؛مثمر



   
 

 

، فایده داشتن، خاصیت داشتن، نفع داشتن، مفیدبودن [فعل]

 ؛۷۴۲، خـدمت کـردن ۷۰۳اثر بخشیدن، اثرگذاشـتن، کمـک کـردن 

 ؛۶۴۴خوردن، خوب بـودن دردیسود رساندن، منفعت آوردن، به

بهــره داشــتن،  نــافع شــدن، افــاده کــردن، افاقــه کــردن (داشــتن)،

بار نشسـتن، بـار پربـار بـودن، بـه ؛مثمر ثمر بودن، سودمند شـدن

 دادن

⍃  ۷۴۲، خادم ۷۰۳کمک  ،۶۷۳استفاده  ،۶۴۲مصلحت  ،۶۱۵ِخیر 

 

 فایده بودنبی 641

، عدم استفاده، فقدان استفاده، زيـادت فایده بودنبی [اسم]

ــی، بیبی ،۶۳۷ ــودگی، نتیجگ ــف، بیه ــت، تکل ــالف وق ــلی، ات حاص

اضــرار،  ؛۶۳۴تضــییع، اتــالف  ؛۶۳۶عــدم کفایــت  ؛۴۹۷مرمحــال ا

  ۷۷۲خسران 

شی، وقت۷۲۸، شکست شدهتلفوقت
ُ

احتـراق  ؛بندکار نیم ؛ک

 ناقص 

ماند، نخاله، ، ضایعات، خاکروبه، زباله، تفاله، دورريز، پسآشغال

ل ؛۶۴۹، کثافــت ۴۱ُدرد، باقیمانــده   ؛وآشــغالوآشــغال، آتآخــال، آ

 ؛قراضـــــــــهآهن ؛داندانی، زبالـــــــــهغالدان، آشـــــــــآشـــــــــغال

 کن آشغال جمع ؛۶۳۴اتالف  ؛چیزدورانداختنی، النگ[و]دولنگ

موضوع، بیجا، بیهوده لطف، بیمصرف، بی، بیفایدهبی [صفت]

ــه۴ ــاوه، بی ؛دردنخور، ب ــت، ی ــل، یامف ــل، مهم ــث، الطائ ــی عب معن

ــا)(بی ــی ؛معن ــکه، بیارزش، بیب ــر، بیس ــه، ثم ــیت، مذبوحان خاص

 ؛لغــو ؛۵۰۹، دلســرد کننـده ۷۲۸نتیجـه َبـر، هــدر، بیحاصـل، بیبی

ــــرزه  ــــه، آشــــغالی، بالاســــتفاده،  ؛۹۵۱ه آشــــغال، بنجــــل، نخال

ازکارافتــاده، اســقاط، اســقاطی، آنتیــک، دورانــداختنی، نــامرغوب، 

  ۷۷۲ضایع شده 

صـرفه، وفایـده، بینفعآور، بی، بدون سود، ضـررده، زيـانزيانده

 ۷۲۸ناموفق  ؛۱۷۲ بایر، بی ثمر ؛سکهبی

، اسـتفاده نداشـتن، وقـت را تلـف کـردن، فایده بودنبی [فعل]

دردی دردنخوردن، بـــهبـــه ؛۱۷۲کمکـــی نبـــودن، بیحاصـــل بـــودن 

 ؛۶۳۴زحمـت بیخـودی کشـیدن، هـرز رفـتن، تلـف شـدن  ؛نخوردن

  ۱۷۲ سترون بودن

، وقت خودرا تلف کردن، بیهوده تالش کـردن، وقت تلف کردن

ن، زحمـت بیخـودی کشـیدن، تـالش مذبوحانـه آب درهاون کوبیـد

و  کــردن، ضــایع شــدن، زحمــت بیخــودی کشــیدن، کــار بیهــوده

نتیجه کردن، آهـِن سـرد کـوفتن (کوبیـدن)، آفتابـه خـرج لحـیم بی

کــردن، آفتابــه خــرج لولهنــگ کــردن، زحمــت بیخــودی کشــیدن، 

را تلـف وقـت دیگـری ؛دوغ زدنتاريکی زدن، بخیه به آبسنگی به

 ال (پِی) نخودسیاه فرستادن کردن، دنب

⍃  ۷۲۸ شکست ،۶۹۵عدم مهارت  ،۶۷۴عدم استفاده 

 

 مصلحت 642

صـواب، عـالج،  ،۶۱۵، اقتضا، سیاست، صـالح، ِخیـر مصلحت [اسم]

، وجــود حــق ۲۴مناســبت  ؛۶۵۸درمــان  ،۶۴۰چــاره، درســت، فایــده 

ــر  ؛۹۱۵ ــوب، جب ــاب، وج ــرورت، ایج ــا، ض ــت،  ،۵۹۶اقتض ــزوم، حاج ل

ــاج، نیــاز  صــالحدید،  ؛مقتضــا ،۶۲۷، اضــطرار ۷۴۰اجبــار  ،۶۲۷احتی

ــــلحت ــــواب، مص ــــوابدید، استص ــــاب ص ــــع  ؛۶۰۵بینی، انتخ مجم

 تشخیص مصلحت نظام 

شـده، مناسـب آمیز، مصـلحتی، توصیه، مصلحتمقتضی [صفت]

ــــه۲۴ ــــری  ؛۹۱۳حق ، ب ــــته، جب ــــب، بایس ــــروری، واج الزم،  ؛۵۹۶ض

ز، آمیسیاســـــت ،۶۰۵شـــــده سیاســـــی، انتخاب ؛۶۲۷موردنیـــــاز 

 ؛بین، باسیاسـتمصـلحت ؛صـواب ؛کننـدهاستصوابی، چاره، عالج

، خیراندیشـانه، بنابه
ً
اقتضای موقعیت، برحسب موقـع، اسـتطرادا

 مستلزم 

، مصــلحت اقتضــا کــردن، صــالح بــودن، مصــلحت بــودن [فعــل]

شرایط ایجـاب کـردن، نتیجـه دادن، ضـروری بـودن، اقتضـا کـردن، 

آدم خــود را  ؛۶۲۷داشـتن  نیــاز ،۵۹۶اقتضـا داشـتن، ایجــاب کـردن 

 باسیاست رفتار کردن  ؛شناختن

⍃  ۷۲۷کامیابی  ،۶۷۳استفاده  ،۶۴۴خوبی  ،۶۴۰فایده  ،۶۱۵ِخیر  

 

 عدم مصلحت 643

ناشایسـتگی  ؛۲۵، نامناسـبت، ناسـازگاری عدم مصـلحت [اسم]

 ؛آوری، زيــــان۱۳۸مـــوقعی بــــدَوقتی، بی ؛۶۹۵عـــدم مهـــارت  ◄

 ۷۷۲زيان، ضرر، خسران  ؛بینیفکری، کوتهسیاستی، بیبی

ناشایست،  ؛۹۲۴، خالف مصلحت، مذموم توصیه نشده [صفت]

هنگام نابــه ؛۲۵، ناســازگار ۲۵، نامناســب ۹۱۶ناسـزاوار، بــدون حــق 

  ۶۰۷غیرمقتضی، مردود  ؛۹۱۶نامستحق، فقدان حق  ؛۱۳۸

، ۴۹۹خـرد بین، بینیاندیش، بیفکر، کوتـه، مصلحتسیاستبی

ه 
َ
بل

َ
 ۶۹۹تزویر ، بی۴۸۱فکر ، کوته۴۹۹ا

، درست نبـودن، شـرایط اقتضـا نکـردن، مصلحت نبودن [فعل]

 ؛۶۴۱فایده بـودن صحیح نبودن، اثری نداشتن، کمکی نکردن، بی

دردسر انداختن، سخت گرفتارکردن، به ،۶۴۵ضرر زدن، بدی کردن 

  ۶۰۷ مصلحت ندانستن، تصویب نکردن، رّد کردن ؛۷۰۰بودن 

⍃  ۷۳۱، فالکت ۷۰۲، ممانعت ۷۰۰دشواری 

 

 خوبی: صفات خوب انسان 644

 ،۸۶۶نـامی ، خوش۷۶۶شهرت  ،۸۶۶، نیکویی، اعتبار خوبی [اسـم]

مکــارم، محاســن، خوبیهــا،  ؛ُحسـن، تعــالی، صــفات خــوب انسـانی

، ۷۸۱نیکی، احسان، بخشش، کرم، لطف، دهـش  ؛الطاف، کرامات

خیـر و  ◄[خوبیهای دنیا  ؛۸۹۷، نیکوکاری، نیکخواهی ۷۰۳کمک 

کیفیــــت،  ،۶۱۵]، دولــــت، اقبــــال، ســــعادت، خیــــر ۶۱۵عادت ســــ

ــن  ــت، ُحْس ــت، مزي ــت، لطاف ــی لذت ؛۶۱۵مرغوبی ــت  ؛۸۲۶بخش مزي



 

 

  ۳۴، برتری ۳۴

، نخبگان، برگزيدگان، منتخبین، زبدگان، اعیان، عجایب، خبرگان

 ؛۸۶۸طبقـۀ حاکمـه  ،۶۳۸گروه ویژه، مردمان عالیرتبـه، فـرد مهـم 

 کاهن ؛علوی، سید ؛دهگزيده، برگزي ؛۹۳۷انسان واال 

ــود ــوِع خ ــريِن ن ــوش، بهت ــاگرد اول، تیزه ــه، ش ــه، اعجوب ، نابغ

نمونـۀ کمـال  ،۶۳۸استثنایی، فوق العاده بااستعداد، فـرد مهـم 

ــز  ؛۶۹۴شــاهکار  ،۶۴۶ ــت، عزي ــروش، ُب ــورددار، پرف ــکن، رک رکوردش

ــــوان ؛۸۹۰ ــــان پهل ــــوان، جه ــــب ؛پهل ــــادره، ابوالعجای ــــه، ن  ؛طرف

  ۶۳۸ش مهمترين بخ ؛نورنورعلی

، حســنه، ۹۲۳ســتوده، پســندیده  ؛۳۴، خــوب، برتــر نیکــو [صــفت]

، ۹۲۹بزرگ، سلطنتی، شريف  ؛خوش، مستحسن، نکو، نیک، نیکو

هژيـر، بـر،  ؛بـاکالس ؛۸۲۴خوشـبخت، خرسـند  ؛۹۳۳واال، پرهیزگار 

 ،۶۱۵عالی، نغز، درجه یـک، اعلـی  ؛۹۳۳، پرهیزگار ۹۳۵گناه بی ؛به

خر، مرغـوب، مطبـوع، بـدیع، خـوب ، نفـیس، فـا▼استثنایی، ممتـاز

 بهتر، اولی، خوبتر، نیکوتر ؛۶۱۵

بــاال، اســتثنا،  ؛، اســتثنایی، ممــدوح، متعــالی، غایــِت خــوبیممتــاز

 ؛ســــاالر ؛▲حســــابی، خـــوب، نیکــــو ؛۸۵۹بلنـــد، تــــک، مطلـــوب 

  ۳۲برجسته  ؛۵۲۸معروف  ،۸۶۶شده، مشهور شناخته

گزيـــده، نخبـــه، زبـــده، برگزيـــده،  ؛، قهرمــان، رکـــوردداربهتـــرين

بهینـه، بـی  ؛بـاکالس، نـادر ،۶۰۵شـده منتخب، دسـتچین، انتخاب

 همتا

اســـتثنایی،  ؛مایـــه، نـــازنین، ارزشـــمند، نـــادر، نـــادره، گرانارزنـــده

ـرازاول ، درجه▲ممتاز
َ
[محـیط انسـان:] ارزشـمند  ؛۶۱۵اعـال  ◄یک، ت

۶۱۵  

 ۳۰، قابل قبول، غیر استثنایی، متوسط قابل تحمل

 ؛ن فراوانـی داشـتن، نیکـویی کـردن، محاسـخوب بـودن [فعـل]

کیفیـت داشـتن،  ؛۳۴ازآسـمان افتـادن، برتـر بـودن  ؛قبـول شـدن

 ۹۱۵حق بودن  ؛۶۱۵مرغوب بودن، مزيت داشتن، ِخیر داشتن 

خــوبی کــردن، لطــف  ؛، تهــذیب کــردن، ارتقــا دادنخــوب کــردن

کیفیـت را بـاال بـردن، بهتـر کـردن  ؛۸۹۷کردن، حسن نیـت داشـتن 

۶۵۴  

⍃  گرانی ۷۲۷کامیابی  ،۶۹۶کارشناس  ،۶۹۴مهارت  ،۶۴۲مصلحت ،

 ۸۹۷نیکخواهی  ،۸۶۴شگفت  ،۸۴۶سلیقگی خوش ،۸۴۱زيبایی  ،۸۱۱

 

 بدی: صفات بد انسان 645

شـیطنت، خباثـت، شـرارت  [صـفات بـد انسـانی]: ؛، پستیبدی [اسم]

، بدجنسی، بدخویی، موذیگری، بدکاری، تبهکاری، نادرسـتی ۹۳۴

ی، فحاشی، هرزگی، سوءنیت، نـاقالیی، ، بددهانی، ناسزاگوی۹۳۰

 ◄بــدطینتی، نــاجوانمردی، ناجنســی، دافعــه، فرومــایگی، رذالــت 

ــارت  ــردن ؛۸۷۲حق ــدی ک ــائه، ب ــیط  ؛اس ــدیهای مح ــر  ◄[ب ]:، ۶۱۶ش

مضــرت، ضــرر، گزنــد،  ،۶۵۵زشــتی، کثافــت، فســاد، خرابــی، آســیب 

 بدآمد  ؛۶۱۶شر  ◄عیب 

ــفت] ــد [ص ــد ب ــت، فاس ــیس ۹۳۴، َپس ــه، خس ــق،  ،۸۱۶، فرومای فاس

شـکن ، مـوذی، تبهکـار، قانون۹۳۴بدذات، بدکار، بدجنس، شرور 

، خبیث، دارای سوءنیت، ناقال، بدطینت، آبزيرکاه، نـاجوانمرد، ۹۵۴

 ؛۸۴۷تربیـت ادب، بیبی ؛َبده ؛، ناجنس، بدرگ، بدذات۹۳۸نامرد 

 ۶۱۶وباطل، مضر عاطل

ــــوع آور، وقناخوشــــایند ــــز ، وقــــیح، ته  ،۸۸۸زده، نفــــرت انگی

 ۸۵۴ترسناک  ؛۸۶۷آور، بدنام چندش

شــده، مســتحق تــوهین، ، لعنتــی، لعــین، نفرينســزاوار لعنــت

 شده ملعون، رجیم، رانده

، ضرر زدن، صـدمه زدن، آسـیب رسـاندن، آزردن بدی کردن [فعـل]

کسـی، بـد آهنِگ کسی (چیزی) کردن (داشتن)، بد کـردن به ؛۸۲۷

ــردن ــیب  ؛ک ــردن، آس ــروح ک ــی، مج ــرای کس ــودن ب ــد ب  ،۶۵۵زدن ب

ــردن  ــارج ک ــی خ ــکل طبیع ــردن  ؛۶۵۵ازش ــد ک ــیطنت  ؛۹۵۱فاس ش

را بــدی کســی ،۸۲۷، عــذاب دادن ۹۱۴کــردن، مــورد ظلــم قــراردادن 

  ۸۹۸خواستن 

 ،۶۵۵، بــرایش بــد بــودن، مجــروح کــردن، آســیب زدن بــد بــودن

 ؛۸۱۱خرج برداشـتن، گـران بـودن  ؛۶۵۵ازشکل طبیعی خارج کردن 

  ۶۴۱دن ای نداشتن، بیفایده بوفایده

⍃  ۸۹۸بدخواهی  
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ل، معصـومیت، خطاناپـذیری، بلـوغ، پختگـی، ، ایـدهکمـال [اسم] آ

نقص بــودن، کامــل و بــی ؛رشــد، رســایی، اســتغنا، واالیــی، تمــامی

ــری  ــت، برت ــرژی، تمامی ــله،  ؛۳۴فرارســایی، ب ــفات فاض ــی، ص فرزانگ

 ،۶۹۴مهـارت  ؛۴۹۸معرفت، فضل، حکمت، بینش، فضـیلت، خـرد 

 اعلی درجه ؛۸۴۱زيبایی

 ؛شاهکار آفرينش ؛۹۳۷، اسوه، ابرمرد، انسان واال نمونۀ کمال

 ؛۲۳سرمشق، الگو، مدل، استاندارد، الگـوی نخسـتین، سرمشـق 

 ۸۶۴العاده کار خارق ،۶۹۴شاهکار 

تمام معنا، عـالی، درجـه ، کامل،تمام و کمال، بهعیارتمام [صفت]

ــال، تــامیــک، درمنتهــای کمــال، بــه ــه، پخ ؛غایت کم تــه، بــالغ، بالغ

ل (ایــده ؛۶۶۹رســیده  ل)، آرمــانی، کالســیکایــدآ معصــوم، منــزه  ؛آ

 ؛۵۲، تمـــام، دســـت نخـــورده ۴۴مطلـــق، خـــالص، ســـاده  ؛ازگنـــاه

  ۸۶۴آور شگفت

ونقص، سالم، درست، صحیح، یکجا، عیبنقص، بی، بیعیببی

 منزه، پاکیزه، پاک، تمیز  ؛پخته ؛هنجاربه ؛۵۲نخورده دست

تکمیـل کـردن،  ؛حـد کمـال رسـاندن، بهمال رساندنکبه [فعـل]

ــه ــردن، ب ــام ک ــردن، تم ــل ک ــام دادن کام ــاندن، انج  ؛۷۲۵پایان رس

  ۶۶۹ رسیده کردن، آماده کردن

عیـب شـدن، کامـل ، پاک شدن، بری شـدن، بیکمال رسیدنبه



   
 

 

کمـال داشـتن، منـزه بـودن، آخـر  ؛شدن، کمال یافتن، منـزه شـدن

 چیزی بودن

⍃  ۹۳۷انسان واال  ،۸۶۴شگفت  ،۸۴۱يبایی ز ،۶۵۰تندرستی 

 

 نقص: فقدان کمال 647

ــم] ــص [اس ــال، خطــا نق ، ۵۵، خدشــه، نقصــان ۴۹۵، فقــدان کم

شــائبه،  ؛حــد کمــال نرســیدنکاســتی، نارســایی، اشــکال، ایــراد، به

عـدم  ،۶۲۷نیـاز  ،۶۷۰ماندگی ، عقب۱۷ناهمگنی  ؛▼نقیصه، عیب

د، کمـی، کامـل کـاهش، کمبـو ؛خرابی، خرده، صدمه ؛۶۳۶کفایت 

  ۳۵کهتری  ؛۶۶۱پذیری آسیب ؛۵۵نبودن، نقصان 

ــب ــود، عی ــت، کمب ــه، عل ــه، خدش ــایبه، نقیص ــائبه، ش ــص، ش ، نق

ــش، خـــراش، ســـاییدگی، خـــوردگی،  ؛۴۹۵نــامیزانی 
َ

ـــَرک، مـــو، خ
َ
ت

 ؛۸۴۲ننگ، چیز زشت  ؛۶۴۹لک، رنگ، چرک  ،۸۴۵لکه  ؛۲۰۱شکاف 

 عیوب  ؛ازمندینی ؛۶۵۱جراحت، آسیب، صدمه، خرده، خرابی، زخم 

دار، مخـــدوش، ناصـــاف، ، بـــدون کمـــال، خدشـــهنـــاقص [صـــفت]

ـــوراخ،  ؛۱۷نـــاهمگن  ـــام، نیمـــه تمـــام، س معیـــوب، عیبنـــاک، ناتم

خورده، زده، دســـتدســـت ؛۶۶۱آســـیب پـــذیر  ؛۶۹۵شـــده سمبل

دیده، داغـــان، آســـیب ؛شـــده، مســـتعملاستفاده ؛۸۴۵دار لکـــه

 ؛ناپختـــه ؛خطـــاجایزال ؛۶۵۵فرســـوده  ،۶۵۵یافتـــه ســـاییده، زوال

 ؛پـوک، خـالی، پـوچ ؛۷۲۶معلـق، ناتمـام  ؛االعضا، علیل، ابترناقص

ــق بی ــدون ح ــوم، ب ــیرت، مظل ــربه ؛۹۱۶س ــامیزان، ض ــگ، ن ن
َ
دیده، ل

 ۵۵ناقص  ◄ناکامل  ؛۲۴۶ريخته همنامتقارن، به

، عیب داشتن، نـاقص بـودن، جـای بهبـود نقص داشتن [فعـل]

وایراد داشـتن، ، عیـب۷۲۶داشتن، اشکال داشتن، ناتمـام مانـدن 

 ؛نــاقص شــدن، خــط برداشــتن، خراشــیده شــدن ؛۳۰۷کــم آوردن 

 ۵۵نبودن، کسری داشتن، نقصان یافتن کامل

 ۸۴۵معیوب کردن  ◄ناقص کردن 

⍃  ۵۵ناقص  ◄نقصان (کامل نبودن)  ،۸۴۵لکه  
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ــم] ــاکیزگی [اس ــازگی، پ ــفا، ت ــاکی، ص ــزی، پ ــارت، تمی ــت، طه ، نظاف

 ؛۹۵۰طهــارت، عفــت  ؛ســفیدی، صــیغل ؛، تنظیــفنزهــت، تطهیــر

 بری پلشت ؛۶۵۸بهداشت، پیشگیری  ؛۴۴خلوص 

زدایــی، تکانی نــوروز، گردگیــری، چرک، پاکســازی، خانــهشستشــو

ــت ــارو، ُرف ــی، جاروپ ــرفتن، جاروکش ــاد گ ــدزدایی، ب ــر،  ؛وروگن تطهی

تصـفیه،  ؛استريل کـردن ؛تنقیه ؛غسل، تغسیل، تصفیه، پاالیش

ــــاب  ◄ش پاکســــازی، گــــزين ــــالی،  ؛شــــوییخشک ؛۶۰۵انتخ آبم

 ۸۴۳تنقیح، پیرایش، زيباسازی  ؛ماشین لباسشویی ؛آبکشی

وضــو، مســح، غســل، تطهیــر،  ؛، آبتنــی، حمــام، دوشاســتحمام

ــت ــیممدس ــس، ت ــتبرا ؛نماز، م ــره، اس ــام، محــل  ؛آبمــالی، غرغ حم

  ▼شستشو

زن، ، حمــــام، گرمابــــه، ســــونا، جکــــوزی، آبمحــــل شستشــــو

حمـــام عمـــومی، خزينـــه،  ؛۶۴۹آب بهدســـتدستشـــویی، توالـــت، 

 تابخانه

کننده، مادۀ شوینده، دیترجنت، شامپو، پـودر ، مادۀ پاکصابون

محلــول ضــدعفونی کننــده، دتــول،  ؛لباسشــویی، گــرد رختشــویی

خمیـــر ريـــش، خمیـــر  ؛آمونیـــاک ؛ســـپتیکســـاولن، بتـــادین، آنتی

ــدان ــوم ؛دن ــوَبر، م ــرم م ــوره، ک ــی، ن ــد،  ؛واجب ــویی، تای ــودر رختش پ

 خاکستر  ؛وایتکس

انـداز، اسـفنج، لیـف، کیسـه، بـرس، ، جـارو، خاکوسیلۀ نظافـت

 ◄کن، گـردروب، پارچـۀ گردگیـری پاکمسواک، جاروبرقی، ماهوت

 تشت ؛پارو ؛▼پارچۀ نظافت

، حوله، پارچۀ (کهنۀ) گردگیری، دسـتمال کاغـذی، پارچۀ نظافت

 حولۀ صورت، تنظیف، تنزيب 

شور، ظرف شـور، ش، گازر، لباس، رفتگر، سپور، جاروکچینظافت

بان، دالک، دار، گرمابـــهحمــامی، گرمابـــه ؛شـــوییخشک ؛واکســی

 شویی شوی، سپیدکار، خشک(جامه) رخت ؛کش، سلمانیکیسه

شــور، تمیــز، شــده، آب، پــاکیزه، منــزه، شســته، شستهپــاک [صــفت]

ــت ــیدس ــف، ب ــاهر، نظی ــراق، ط الیشنزده، ب ــترده،  ؛آ ــه، س پرداخت

ــاهر،  ؛زدوده ــاحط ــذب، مب ــزه، مه ــر، من ــرا، بی ؛مطه ــاه مب  ؛۹۳۵گن

، ۴۴شـــده، تقطیرشـــده، خـــالص شـــده، تصفیهپـــالوده، پاالیش

 زکی، نزيه، مروق، مصفا، اطهار  ؛۴۴، غیرمخلوط ۴۴صافی، ساده 

، بهداشتی، تمیزکننده، ضدعفونی کننـده، شـوینده، کنندهپاک

 بر زداینده، گندزدا، پلشت

ســتن، آبپــاک کــردن [فعــل]
ُ

کشــیدن، آب زدن، غســل کــردن، ، ش

ُبـردن، سـتردن، زدودن،  ؛برق انداختن، اتو کردن، گردگیـری کـردن

تنقـیح  ؛تراشیدن، برداشتن، محو کـردن، منـزه کـردن، تمیـز کـردن

غسل کردن، طهارت  ؛تصفیه کردن، پالودن، پاالیش کردن ؛کردن

ُرفـتن، جـاروکردن، روبیـدن، روفـتن، آبپاشـی  ؛گرفتن، وضو گرفتن

 تروخشک کردن  ؛ناخن زدن ؛، آبجارو کردنکردن



 

 

دود دادن، بخــور دادن، سـوزاندن، اســفند دود  ؛تطهیـر کـردن

 غبارروبی کردن ؛ختنه کردن، سنت کردن ؛کردن

⍃  ۷۴۲خادم  ،۶۵۲گوارایی  
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الیـش، فسـاد ▼، کثافت، چرکناپاکی [اسم] لـودگی، آ ، نجاسـت، آ

ــت۵۱ ــر ؛۶۵۱، عفون ــدی، ش ــی بی ؛۶۱۶پلی ــتی  ؛۹۵۱عفت ــار، نادرس ادب

 ▼لجن، گنداب ،۶۴۱آشغال  ؛۹۳۰

رنـگ  ؛۸۸۸ننـگ  ؛لـک، پـیس، پلشـت ،۸۴۵، نجاسـت، لکـه چرک

 ۳۰۲مدفوع  ؛۴۲۵

ــــداب ــــسگن ــــنجالب، آب ، پ ــــن، م ــــپتیک، لج ــــالب، س آب، فاض

 ۲۵۵حفره  ◄چاه  ؛۳۵۱، کانال ۳۵۰نهر  ؛آبفاضل ؛ظرفشویی

، توالـت، آبريزگـاه ، مستراح، دستشویی، دبلیوسـیدست به آب

 عمومی، موال 

، سینک آشپزخانه، راه آب، مجـرای فاضـالب، اگـو، محل فاضالب

 ۶۴۱دان، آشغال دانی، زبالهدان، آشغالآشغال ؛آبشی، منجالب

، کثافت، چرک، خبیث، شرور، پلید، ملحـد، محـارب شخص کثیف

 االرض، خوک، دزدباخدا، مفسد فی

لـوده، مـتعفن،  نکشیده، آغشته،، آبناپاک [صـفت] ناشور، تیـره، آ

، تبـاه، ۹۸۰تقوا بی ،۶۱۶پلید  ؛۴۳، ناخالص ۳۹۷بدبو  ،۶۵۳ناگوارا 

  ۹۵۱عفت بی

ــف ــه، کثی ــرکین، آردی، گردگرفت ــرک، چ ــس، چ ــوده، نج ل ــوث، آ ، مل

لود، ريمچرک ؛۳۴۷تیره، گلی، لجنی، باتالقی  ؛ناُرفته، پلید لـود، آ آ

  ۶۱ته بهم ريخته، آشف ؛اخی، اخ ؛ادراری ؛لچر

، کثیف شدن، گرد گرفتن، کپـک زدن، فاسـد کثیف بودن [فعـل]

 ۵۱شدن، تجزيه شدن 

الییــدن، خــاکی کثیــف کــردن لــوده کــردن، آ لــودن، آ ، آغشــتن، آ

حرمتـی بی ؛۶۵۵زخمی کردن، مجروح کـردن  ؛دار کردنکردن، لکه

  ۹۸۰تقوا بودن کردن، بی عفت کردن، بی

⍃  ۶۵۵زوال  ،۶۵۳ناگوارایی  ،۶۵۱بیماری  

 

 # ۶۵۰تندرستی . سالمت  650

ـــم] ـــتی [اس ـــت، تندرس ـــزاج، عافی ـــحت م ـــالمتی، ص ـــالمت، س ، س

 ؛۱۷۴، طـــراوت، شـــادابی ۱۶۲بهداشـــت، بنیـــه، اســـتقامت، قـــدرت 

 ؛۶۵۲سالمت غذا، گوارایی ؛فیت بودن ؛۶۵۸بهداشت، پیشگیری 

وضــعیت جســمی، حـــال،  ؛۶۵۸شــفا، بهبــود، بهبــودی، درمـــان 

 ۸۱۷احوال، خوی 

، تندرست، سالمت، سرحال، قبـراق، روفـرم، شـاداب مسال [صفت]

، رشـید، تنومنـد ۱۶۲بنیـه، قـوی ، صحیح و سالم، روبـراه، خوش۱۷۴

 ۶۵۲بهداشتی، گوارا  ؛المزاجاحوال، صحیح، خوش۱۶۲

شــکوفا  ؛، تندرســت بــودن، ســرحال بــودنســالم بــودن [فعــل]

 شدن

⍃  ۶۵۶ بازسازی ،۶۵۲گوارایی  ،۶۴۶، کمال ۳۷۶لذت 
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بنیگی، ، بیحالی، بی▼، ضعف، ناخوشیضعف جسمانی [اسم]

ــدنی، حال ــاتوانی ب ــتی، ن ــتی، سس ــتال، ناتندرس ــالت، اب ــداری، کس ن

ناسالمت، ناسـالمتی، ناسـالمی، علیلـی، درد، دردمنـدی، رنجـوری، 

لرژی ؛▼حساسیت، بیماری، مرض  ؛هیپوکوندريا ؛ناراحتی مزمن ؛آ

 بیمارخیزیاشتهایی، نقاهت، بی

، بدحالی، عالئم، عالئم بیماری، عالئم اعالم شدۀ بیمار، ناخوشی

سمتوم، سندروم، نشـانگان: تـب، درد، لـرز، تشـنج، لقـوه، شـوک، 

پیچه، غـش (غشـوه)، بیهوشـی، اغمـا، سـرگیجه، حمله، تهوع، دل

ــردن، بی ــرق ک ــودن، ع ــگ ب ــیدوز، دوار، من ــت، اس ــتهایی، یبوس اش

لرژی،  ت، بار، آبسه، آ
ْ

خـونی، تـنش، اسـترس، آمبـولی، آنمـی، کمآف

نارکوز، نارسایی، خیز، استسقا، اتساع، احتقان، ناسور، ِادم، اورمی، 

 ؛۱۶۳معلولیت، ضعف  ،۶۵۵از دست دادن سالمت، زوال  ؛اعتیاد

 بیحسی، خواب رفتگی 

بـه، مريضـی، ابـتال، نظمی، علـت، عارضـه، مبتال، بیماری، بیمرض

وء تغذیــه، مــرض بــدخیم، امــراض ســ ؛مــرض مــادرزادی ؛نــاعالجی

گیر، امراض مسری (سـاری)، بیماريهای واگیر، بیماری همه ؛عصبی

اعتیـاد  ؛بعـد از بیمـاری، نقاهـت ؛بیماری بومی، بیماری گرمسیری

 بوتولیسم، پالسمودیوم  ؛۹۴۹

ــدمی ــیوع اپی ــری، ش ــه۱۷۶، فراگی ــار، هم ــدمیک ؛گیری، انتش  ؛پان

ـت  ،۶۵۹ طاعون، مایۀ هالک ؛، انتقال▼سرایت
َ

ناقـل  ؛۶۵۹بـال، آف

 بیماری

لـودگی، تعفـنعفونت  ؛، سرایت، انتقال، مسری بـودن، واگیـر، آ

مسـمومیت، مسـمومیت  ؛ویـروس، بـاکتری، باسـیل ،۶۵۹میکرب 

ــیس ــون، سپس ــرفه،  ؛خ ــیاه س ــزاز، س ــری، ک ــونی، دیفت ــاری عف بیم

سرخک، فلج اطفال، پولیو، فلـج شـل حـاد، اوريـون، وبـا، سـرخجه، 

آمیـب،  ؛توکسوپالسـموز ؛ت، ایدز، تیفوس، تیفوئیـدیرقان، هپاتی

 بروسال 

 ددت ؛پشۀ آنوفل ؛، تب نوبه، تب راجعهماالريا

ـــهال ـــروناس ـــرون، دیســـانتری، بی ، ۳۰۲روش، مـــدفوع روی، بی

 وبا، ِالتور، اسهال خونی ؛اسهال و استفراغ، پیچش، کولیت

، تهــوع، اســتفراغ، نفــخ، ترشــا، زخــم معــده، ورم ســوء هاضــمه

 کولیت، زخم اثناعشر، یبوست، ناروانی، مسمومیت غذایی روده،

ـــی ـــاری تنفس ـــرماخوردگی، آببیم ـــرفه، س ـــی، ، س ـــزش بین ري

ــترپتوککی،  ــودرد اس ــونی، گل ــه، پنوم ــم، ذات الري ــینوزيت، آس س

 خروسک، الرانژيت، آنژين، برونشیت، آنفوالنزا 

، آنـژين پکتـوريس، آنـژين صـدری(قلبی)، تـپش، بیماری قلبـی

انفــاکتوس (آنفــارکتوس)، ســکته، ایســت قلبــی، حملــۀ قلبــی، 



   
 

 

 بیماری عروق قلبی

 ، هایپرتنژن، اسپاسم، اتساع شرایینفشارخون

 ، توبرکلوزيس، بیماری باريک، توبرکولوزسل

خیم، سـرطان ، تومور، غده، رشد سـرطانی، تومـور خـوشسرطان

 پوست، مالنوم، سرطان معده، ...

ی، جـوش صـورت، ، خـارش، اگزمـا، بثـورات جلـدبیماری پوسـتی

کنــه، عرق خــال، آفــت ســوز، کــورک، دمــل، غــده، تــاول، زگیــل، تبآ

کلـــهدهـــان، مـــاده، آفتـــاب مخملـــک،  ؛جـــذام، بـــرص ؛گرفتگی، آ

ــه مرغــان ــرخک، ســرخجه، آبل ــرب ؛س ــه، کچلــی، ج آبلۀشــیری،  ؛آبل

 آبلۀطیور، آبلۀگاوی، آبلۀگوسفندی 

، امـراض مقـاربتی، سـیفلیس، سـوزاک، ایـدز، بیماری مقاربتی

 تشک آ

، ▲عفونــت ◄، امــراض عصــبی، بیمــاری عفــونی ســایربیماريها

لزایمـــر، بـــاد فتـــق، بـــاِد ســـرخ، آپاندیســـیت، آرتــروز، آفتـــاب زدگی، آ

بـری، بواســیر، آپانـدیس، آویـزه، ِابـوال، اسـکوربوت، الکلیسـم، بِری

 اس، مولتیپل اسکلروز، ...غمباد، گواتر، ام

شـدگی، دگی، لهشـخراشـیدگی، پاره ،۶۵۵، بريدگی، جراحت زخم

ضـرب،  ؛کـوفتگی، کـوب ؛شدگی، کوفتگی، ريش، التهـابسوراخ

ســـوختگی، درصـــد ســـوختگی، درجــــۀ  ؛آســـیب، صـــدمه، جـــرح

 ؛شکســـتگی، دررفتگـــی ؛شـــوک ؛ســـوختگی: خفیـــف، شـــدید

دمــــل، میخچــــه، غــــده، بیمــــاری  ؛خــــونريزی، خــــونريزی داخلــــی

  ۲۵۳، ورم ▲پوستی

اوی، تب برفی، جنون گ ؛هاری ؛، بیماری دامیبیماری حیوانات

 آنفوالنزای مرغی ؛آبلۀگاوی، آبلۀگوسفندی، مشمشه

ــار ــخص بیم ــتری، نــاخوشش ــول، بس ــه، معل ــريض، دیوان  ؛، م

ــموم ــلول، مس ــروح  ؛مس ــدوم، مج ــروب، مص ــول،  ؛۶۵۵مض مقت

  ۳۶۳شده کشته

، پاتولوژی، تشخیص، تشـخیص طبـی، دیـاگنوز، شناسیآسیب

ــــکویروس ــــی، پاراکلینی ــــا ؛شناس ــــی، آزم ــــایش طب ، ۴۶۱یش آزم

بـــــرداری اشـــــعۀ ایکـــــس، آنژيـــــوگرافی، رادیـــــوگرافی، عکس

ــــکن، ام ــــومتری، اس ــــکوپی، ادی ــــوگرافی، آندوس آرآی، الکترومی

 الکتروکاردیوگرافی، الکتروآنسفالوگرافی، ماموگرافی 

، بیحـال، ۱۶۳، ناخوش، ناتندرست، رنجور، ضـعیف ناسالم [صـفت]

زده، تبـدار، تـب ؛۸۲۷دردمند، ناراحـت  ؛ناتوان، رنگ پريده، متشنج

لود، ملتهــب، تبنــاکتــب احوال، والش، بادبــادی، نـــاخوشآش ؛آ

 ناقل  ؛العضوناقص ؛اسهالی، ناسور، آزرده، عقیم

 ؛▼مرض مشـخص، بسـتری، مـريض، مبـتال، دچـار، مبـتال بـهبیمار

مجـروح، زخمـی، شـوکه،  ؛عاجز، عـالج ناپـذیر، درحـال مـوت، مردنـی

دردمنــد، نــاتوان، علیــل،  رنجــور، ؛دیدهمصــدوم، مضــروب، آســیب

آهمنـد،  ؛۵۰۳مجنون  ◄بیمار روانی  ؛معلول، غر، ضعیف، داغان

 مناسب بیمار، پرهیزانه  ؛سقیم، ناسور

خـون، فلـج، ، مسـلول، مسـموم، کممرض مشـخصمبتال بـه

 هار ؛افلیج، سرطانی، علیل، معلول، مارگزيده، یبس، مصروع

بـومی،  ؛▼، مسـریناپـذیر، نـاعالج، العالج، درمانصفات بیماری

 گرمسیری، سردسیری

، واگیردار، ساری، ویروسی، میکروبی، عفونی، باکتريـایی، ُمسری

 آمیزشی  ؛گیر، اپیدمیک، پاندمیکواگیر، همه

، مبـتال بـودن، دچـار بـودن، رنـج بـردن، خـوب بیمار بـودن [فعـل]

بستری  ؛۹۴۹اعتیاد داشتن، معتاد شدن  ؛نبودن، طوريش بودن

ــتا ــدن، دربیمارس ــدنش ــه ش ــوع  ؛ن پذیرفت ــار ته ــدن، دچ ــار ش بیم

شــدن، آب آوردن، آشــوب شــدن، آبلــه درآوردن (زدن، شــدن)، بــاال 

 پایین شدن 

⍃  ۸۲۷دردناکی  ،۶۵۸درمان  ،۶۵۳ناگوارایی  ،۶۴۹ناپاکی 
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تــازگی  ؛، سـازگاری، ســالم بـودن، صــحت، سـالمتگــوارایی [اسـم]

ـــگواری ؛۱۲۶ ـــوای آزاد، ؛خوش ـــاک، ه ـــوای پ ـــن  ه ـــمه، روغ آب چش

 ۶۵۰ تندرستی ؛حیوانی

اقـدامات بهداشــتی،  ؛سـالمت، صــحت ؛الصــحه، حفظبهداشـت

طـــــــب پیشـــــــگیری، واکسناســـــــیون، پاســـــــتوريزه کـــــــردن، 

آفتــاب گــرفتن،  ؛پاستوريزاســیون، استرلیزاســیون، ســترون کــردن

اســتحمام  ،۶۴۸پــاکیزگی  ؛۶۵۸بهــداری، بیمارســتان  ؛برنــزه شــدن

۶۴۸  

 بهداشت محیط کار ؛بهداری ، بازرسمتخصص بهداشت

، ســــازگار، ســــالم، صــــحی، بهداشــــتی، اســــتريل گــــوارا [صــــفت]

 ؛۳۹۰خوشگوار، آبدار، نوشین، نوش، خوشـمزه  ؛(استريلیزه)، تازه

 پاستوريزه ؛مهنا، ناجع، نوشه

ـــل] ـــردن [فع ـــتی ک ـــردن، بهداش ـــترون ک ـــردن، س ـــترلیزه ک ، اس

ــردن ــردن ؛پاســتوريزه ک ــیح ک ــ ؛تلق ــزوی ک ــردن، من ردن قرنطینــه ک

  ۶۴۸ نظافت کردن، پاک کردن ؛۸۸۳

⍃  ۶۸۲تالش  ،۶۵۰تندرستی  ،۶۴۸پاکیزگی  ،۶۴۴خوبی 
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لودگی، ناپـاکی  ،۶۵۱، ناسالمی، تعفن، عفونت ناگوارایی [اسم] آ

ــه ؛۶۴۹ ــاق خف ــزار، ات ــاتالق، لجن ــردود، ب ــان پ ــالم، خیاب ــیط ناس  ؛مح

لوده، نان بیات، هوای راکد  چیزناگوارا، آب آ

ـــفت][ ـــاگوارا ص لـــوده، ن ، ناســـالم، ناســـازگار، غیـــر آشـــامیدنی، آ

 ۳۹۷بدبو  ؛مانده، راکد، خفه [هوا]بیات، شب ؛غیربهداشتی

بـدبو،  ؛۳۶۲مهلک، مضر، کشـنده  ،۶۵۱، گندیده، مسری متعفن

 گند، عفن

ــّمی ــمومَس گین ، مس ــرآ ــتی ،۶۵۹کننده، زه ــّدر، مس ، ۹۴۹آور ُمخ

لود، سمزهر ؛۳۶۲کشنده  ،۶۵۹گندیده، مهلک  لود، سمآ  دارآ



 

 

⍃  شتن
ُ

 ۶۵۱بیماری  ،۶۴۹ناپاکی  ،۶۱۶، شّر ۳۶۲ک

 

 بهبود 654

، پیشرفت، ترقـی، توسـعه، ُرشـد، بالنـدگی، پویـایی، بهبود [اسم]

سازی، عمـران، عمـارت، به ؛سازی، ارتقا، ترفیعاصالح، بهینه ؛تقدم

زدایی، آبادســـــازی، آبـــــادانی، بیابـــــان ؛۱۶۴احـــــداث، ســـــاختمان 

ــازی مدرنیز ــعه، زيباس ــت ؛۸۴۳اســیون، توس ــاه، محرومی زدایی، رف

، ارتقــا، ۳۶رشــد، رشــد، تزایــد، افــزایش رونــد روبه ؛۷۳۰خوشـبختی 

ـــعود  ـــع ۳۰۸ص ـــر  ؛۳۱۰، ترفی ـــحیح، تغیی ـــازی ۱۴۳تص  ؛۶۵۶، بازس

  ۶۵۸درمان  ،۸۳۱بهبود حال، التیام، افاقه، تسکین 

 ؛۶۵۶ی بازسـاز ،۶۵۶، مرمت، اصـالح، تصـحیح، رفـو، تعمیـر ترمیم

 ؛۶۵۸ارتودنسی، ترمیم طبی، هنر پزشکی  ؛متمم نوشتن، اصالح

  ▼رفرمیست ◄کننده ترمیم ؛۳۱جبران  ؛اصالحیه، الحاقیه، متمم

 ؛، ادب، تربیت، پرورش، تهذیب، هنر، ادبیات۴۹۰، فرهنگ تمدن

دانـــی، فرهیختگـــی، آداب ؛۳۱۶شهرنشـــینی، مـــدنیت، تکامـــل 

زنـدگانی اجتمـاعی،  ؛هویـت فرهنگـی ؛معلومـات، بیـنش، فضـل

  ۸۸۲معاشرت 

، اصالح گرایی، اصالحات اجتماعی، اصالحات تدريجی، گراییرفرم

لیســـــم، ایده ؛ایاصـــــالحات ريشـــــه لیســـــم، آرمـــــانایدآ گرایی، آ

 رادیکالیسم

 ؛، مصلح، اصالح طلب، مصلح اجتماعی، مصلِح جهانیرفرمیست

ــر  ــوا، رهب ــدا، پیش ــل، مقت ــا، دلی ــر ؛۶۹۰رهنم ــده، ت میم بهبوددهن

ـــتار ـــه ؛کننـــده، ویراس ـــرد  ؛۶۵۶دوز، تعمیرکـــار تعمیرکننـــده: پین ف

 ۶۲۵رو مترقی، متجدد، آدم میانه

گرفتـه، شـکوفا، ، پیشرفته، بهترشـده، رونقبهبودیافته [صفت]

تعمیـری، مرمـت یافتـه، مرمـت  ؛شدهشده، مصحح، تصحیحاصالح

بهبودپـذیر، قابـل  ؛اصـالحی ؛۶۵۶شده شده، تعمیرشده، بازسازی

 شده مرتفع، برطرف، زایل، رفع ؛اصالح

ــال ــود درح ــده بهب ــازی ش ــده، بازس ــعه، بالن  ؛۶۵۶، درحــال توس

ـــالح ـــده، اص ـــدن کنن ـــدد، متم ـــی، متج ـــالحمترق طلبانه، طلب، اص

بهبودپــذیر، قابــل  ؛عمرانــی، آبــادانی، فرهنگــی ؛رفرمیســت، پویــا

 متمدن، بافرهنگ، پیشرفته  ؛اصالح

بهبود خـوب شـدن وضـع، روبـه، بهبود یافتن، بهتر شدن [فعل]

پیشــرفت  ،۶۵۶دســت آوردن، بازســازی شــدن گذاشــتن، رفــاه به

هم آمـدن، التیـام پیـدا به ؛آدم شدن، اصالح شدن ؛کردن، بالیدن

بـاال آمـدن،  ؛۶۵۸کردن، بهبود یافتن، خـوب شـدن، درمـان شـدن 

 باال کشیدن 

ــردن ــر ک ــالح بهت ــی دادن، اص ــردن، ترق ــوب ک ــود دادن، خ ، بهب

مرمــــت کــــردن،  ؛۱۴۳اصــــالحات کــــردن، تغییــــر دادن ، ▼کــــردن

، تـــأثیر ۱۴۷تبـــدیل کـــردن  ؛۶۵۶پینه کـــردن، تعمیـــر کـــردن وصـــله

ـــتن  ـــردن ۱۷۸داش ـــاک ک ـــه ؛۶۴۸، پ ـــاال ب ـــردن، ب ـــاال ب هم آوردن، ب

 بندی کردن، هرس کردنآب ؛۶۵۸درمان کردن  ؛کشیدن

تجدیـد سـازمان  ،۶۴۸، تصحیح کردن، تطهیر کردن اصالح کردن

 کردن

⍃ ۷۳۸، سرپیچی ۷۳۰خوشبختی  ،۶۵۶، بازسازی ۲۸۵یشروی پ  
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، افول، سقوط، کـاهش ▼، فساد، انحطاط، اضمحاللزوال [اسم]

فرسایش، استهالک، سایش،  ؛۲۸۶ارزش، نقصان، نقص، پسرفت 

ــــالف  ــــاهش  ،۶۳۴ات ــــیب ؛۳۷ک ــــت▼آس ــــوازدگی ؛▼، جراح  ؛ه

 نورنورعلی ؛ازکارافتادگی

ســـقوط،  ؛۱۶۵ض، انحـــالل، انهـــدام، تخريـــب ، انقـــرااضـــمحالل

، نیســـتی، ۲ انقـــراض، نـــابودی ؛۵۱فروريـــزی، فروپاشـــی، تجزيـــه 

بطـالن، ابطـال  ؛۱۶۵، هـالک، محـو، ویرانـی ۳۶۱، نسخ، مـرگ ۲ عدم

 ۳۷کاهش  ،۶۳۴اتالف  ؛۴۷۹

ـــیب ـــربآس ـــراد ض ـــایش، ، ای ـــییع، فرس ـــردن، تض ـــایع ک وجرح، ض

 ؛۶۷۵اســتفاده  ســوء ،۶۴۵بــدی  ،۶۳۴اســتهالک، ســایش، اتــالف 

 ؛ازالـۀ بکـارت ؛۷۷۲زيان، ضرر، مضرت، خسران  ؛صدمه، ضرب، جرح

خـوردگی، زنـگ،  ؛۶۵۹آفت، بال، فتنه، مصیبت، نکبت، مایۀ هـالک 

 ۶۴۷نقص  ،۶۴۷پوسیدگی، عیب 

 ؛۲۵۳کبـودی، ورم  ؛۴۶بريدگی، خراش، قطع  ،۶۵۱، زخم جراحت

مصــدوم، شــخص بیمــار  ؛آســیب، صــدمه، کــوفتگی، ضــرب، کــوب

 آماس، پیله، غراش  ؛۶۵۱

ــــفت] ــــهزوال [ص ــــورده، فاســــد، ، لطمهیافت ــــدمه خ دیــــده، ص

ـــده  ـــاده، بیفای ـــردهرنگ ،۶۴۱ازکارافت ـــه، پژم ـــیب ؛ورورفت دیده، آس

ــــرفته ــــده، پس ــــدوش، بدترش ــــورده، آبزده، آبآب ؛مخ ــــهخ  ؛رفت

 ؛۵۱فاسـد، متالشـی، تجزيـه شـده  ؛۶۴۷معیوب، عیبناک، نـاقص 

ــد  ــرف، فاس ــنحط، منح ــرض من ؛۹۳۴م ــه، منق ــوخ ۲حل ، ۷۵۲، منس

افســد، ُبريــده،  ؛شـده، داغــانضــایع، ضــایع شــده، تلف ؛مضـمحل

   ۳۹۱مزه، بدمزه ترش

زنـگ  ؛پارهپوره، پارهپینه، پاره، پاره، ژنده، مندرس، وصلهفرسوده

کاهنـده  ◄یافتـه، کاسـته مسـتهلک، تقلیل ؛۵۱زده، تجزيه شـده 

 ؛۶۷۳ورد اســتفاده ، مـ۱۲۷نمـا، کهنـه، قـدیمی مسـتعمل، نخ ؛۳۷

  ۱۶۵، خرابه، ویرانه ۱۶۵تاراج شده، ویران، خراب  ؛برگشتهازجنگ

ـــروح ـــه، زخممج ـــدوم، کوفت ـــروب، مص ـــی، آش، مض والش، وزيل

  ۶۵۱افلیج، علیل، مبتال  ؛۶۵۱بیمار  ،۸۲۷زخمی، ناراحت 

 ؛۸۹۸ایـذایی  ؛۶۳۴کننده ، فرساینده، ساینده، تلفزنندهآسیب

کننده فرسـا، خسـتهتوان ؛۷۱۲کننـده ملهح ،۸۹۸کن ضارب، اذیـت

۶۸۴ 

، فرسودن، مستهلک شدن، پوسـیدن، کهنـه زوال یافتن [فعـل]

آسیب دیـدن، دچـار صـدمه و گزنـد شـدن، صـدمه خـوردن،  ؛شدن

پژمـردن،  ؛صدمه دیدن، فروريختن، ناقص شـدن، معیـوب شـدن



   
 

 

 ؛منقرض شدن، فروپاشـیدن، منحـل شـدن ؛خشکیدن، آفت زدن

فاسـد شـدن،  ؛۲۸۶رفتن ، پس۳۷اهش یافتن ک ،۶۵۷عود کردن 

ــدن ــت ش ــگ زدن، پس ــدن ؛زن ــا درآم ــداختن  ؛ازپ ــاف ان ــتی به ؛ن پس

 گراییدن، منحط شدن 

وکولــه ، ازريخــت انــداختن، کجازشــکل طبیعــی خــارج کــردن

ــط  ــکافتن، خ ــیختن، ش ــر دادن، گس ــردن، ج ــاره ک ــدن، پ کــردن، ُبري

ر کردن، درب
ُ

ان کـردن، کـش وداغانداختن، پیچاندن، تاب دادن، ق

ـــــردن   ؛۲۴۶دادن، کـــــج کـــــردن، بـــــدقواره کـــــردن، بدشـــــکل ک

  ۵۳۵منحرف کردن، بدآموزی کردن  ؛۶۷۵سوءاستفاده کردن 

آسـیب بـه  ؛خسارت وارد آوردن ،۸۴۵، معیوب کردن آسیب زدن

ــتن)،  ــزی) کــردن (داش ــِگ کســی (چی ــزی) رســاندن، آهن کســی (چی

سـابوتاژ  خرابکـاری کـردن، ؛۶۴۵آهش کسی را گرفتن، بدی کردن 

وپاچلفتی بودن دست ؛۶۳هم ريختن، مغشوش کردن کردن، به

 ؛۸۳۲تر کـردن سـخت ؛۶۷۸دستکاری کردن، فضولی کردن  ،۶۹۵

، خـــراب ۷۸۸غـــارت کـــردن  ؛۸۱۲ارزان کـــردن  ؛۸۴۷مبتـــذل کـــردن 

  ۱۶۵ کردن

، مصــدوم کــردن، دريــدن، نــاقص کــردن، چنــگ مجــروح کــردن

 کردن، دچار کردن مبتال کردن، گرفتار ؛کشیدن، ضربه زدن

، مستهلک کردن، ساییدن، خـوردن، پوسـاندن، فاسـد فرسودن

اسـتفاده  ؛▲آسـیب زدن ؛کردن، پژمردن، خشکاندن، کهنه کـردن

 ۶۳۴هدر دادن، تلف کردن  ،۶۷۳کردن 

⍃  ۸۴۵ لکه ،۸۳۲تشدید درد  ،۶۵۷عود  ،۶۴۹ناپاکی 
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اده، بازيافــت، ، ابقــا، نوســازی، مدرنیزاســیون، اعــبازســازی [اســم]

ــا ــد، احی ــدن به▼تجدی ــران ، برگردان ــت، جب ــه، بازياف ــع اولی  ،۳۱وض

ــترداد  ــت، اس ــت، برگش ــایی، بازگش ــدد)، بازگش ــراری (مج  ؛۷۸۷برق

ازســرگیری مناســبات، جلــب رضــایت،  ؛۳۱تعــدیل، جبــران  ؛▼تعمیـر

ـــویی  ـــات، دلج ـــران ماف ـــت،  ؛۹۴۱جب ـــحت، نقاه ـــادۀ ص ـــالج، اع ع

ــان  ــردن، درم ــا ک ــازپروری، احی ــول  ؛۶۵۸ب ــدهی، وص ــت ب بازپرداخ

  ۸۰۴ ، پرداخت۷۸۲طلب، تسویه، دريافت 

نوســازی، تجدیــد، تــازه ســازی، مرمــت، رفــو،  ،۶۵۴، تــرمیم تعمیــر

 ؛کردن، تعویض قطعات، پنچرگیریکاری، درستصافکاری، بتونه

 وصله، پینه، تقویت ؛جراحی پالستیک

نوسـازی، سازی، ازسـرگیری، دوبـارگی، ، تجدید، رستاخیز، زندهاحیا

ــات ــازگی، حی ــو ت ــت ؛ن ــت، برگش ــنوعی ؛نقاه ــنفس مص ــای  ؛ت احی

اصول دین  ◄رستاخیز، رستخیز، قیامت، محشر، [معاد  ؛شیمیایی

جــزا، روز حســاب، روز  الــدین، روزیوم ؛۱۲۴، آینــده ۹۷۱]، بهشــت ۹۷۳

تجدید، تکراردوبـار  ؛]۱۴۹انقالب  ◄نوزایی، رنسانس، [ ؛بازخواست

۹۱ 

ــار ــهتعمیرک ــارهدوز، پین ــوگر، پ ــافکار، رف ــک، ص ــار، مکانی  ؛دوز، نج

رفرمیسـت  ◄کننده، مصـلح کننـده، اصـالحبازسازی کننـده، ترمیم

 جراح پالستیک  ،۶۵۸پزشک  ؛کننده، شفادهندهدرمان ؛۶۵۴

ـــدهبازسازی [صـــفت] ـــوش ـــل ن ـــده، مث ـــده، نوســـازی ش  ؛، احیاش

 مرتفع  ؛۶۵۴شده، بهبودیافته مرمت ؛تعمیری، اصالحی

بهبـود  ،۶۵۸تقویتی، درمانی  ،۶۸۵، نیروبخش ندهکنبازسازی

بخش، بخش، جـــــانبخش، فـــــرحدهنـــــده، احیاکننـــــده، زنـــــدگی

مفــرح،  ؛ترمیمــی، مرمــت کننــده، اصــالحی ؛ذاتممــدحیات، مفــرح

 ◄بخش، ســـرنخ، کلیـــد، ماشـــه، آغازکننـــده بخش، شـــادینزهـــت

  ۱۸۳وسیع  ◄منظره، دلباز باصفا، دلگشا، خوش ؛۶۸نقطۀ آغاز 

، دوبــاره برقــرار شــدن، بخودآمــدن، تــازه بازســازی شــدن [فعــل]

دربردن، بهبــود یــافتن، زنــده مانــدن، جــان ســالم بــه ،۶۸۵شــدن 

 جوی [باز]آمدن، تجدید شدن، احیا شدن، ابقا شدنرفته بهآب

ـــردن ـــازی ک ـــهبازس ـــدن، ، ب ـــدن، برگردان ـــت برگردان حالت نخس

سمت خود  هم آوردن، بهبود دادن، ابقا کردن، دربازگرداندن، به

ــدن ــردن، فراخوان ــدکردن▼احیــاکردن ؛ابقــا ک ــس دادن،  ؛، تجدی پ

 بازپرداخت کردن 

، زنــده کــردن، تقویــت کــردن، بهــوش آوردن، جــوان احیــا کــردن

 کردن

عالج کردن، برطرف کـردن، ازبـین  ،۶۵۸، درمان کردن شفا دادن

 ؛کن کردن، خوب کردن، معالجـه کـردن، بهبـود دادنبردن، ريشه

  ۴۵۷، تیمار کردن، تروخشک کردن، مراقبت کردن پرستاری کردن

ــردن ــر ک ــردن تعمی ــر ک ــردن، بهت ــرمیم ک ــردن، ت ــالح ک  ،۶۵۴، اص

 کاری کردن رتوش کردن، صاف

پس گرفتن، جبران کردن، آب رفتـه  ، بازدست آوردندوباره به

 تسـخیر کـردن، 
ً
به جوی بازآمدن، بازيافتن، بازيافت کردن، مجـددا

  ۷۷۳صاحب شدن  وصول کردن، زنده کردن،

⍃  ۶۸۵رفع خسـتگی  ،۶۵۸درمان  ،۶۵۴بهبود  ،۶۵۰تندرستی، 

 ۸۳۱، التیام ۷۸۷استرداد 
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ـــم] ـــود [اس ـــه، ع ـــتن،ب ، برگشـــت، ۱۴۸رجعـــت  حال نخســـتین برگش

ــیب،  ــت، نش ــزل، اف ــرفت، تن ــدن، پس ــازآیی، بازآم ــوع، ب ــت، رج بازگش

 نکس ؛۲۸۶مراجعه، پسرفت  ؛، هبوط۳۰۹سقوط 

حال اول برگشتن، برگشتن، بازآمدن، عقـب ، بهدنعود کر [فعل]

ــی، دوبــاره افتــادن بــه ؛رفــتنعقــب رفــتن، واپــس  حال یــا کــار قبل

عـودکردن بیمـاری، افـت  ؛جایگاه خـود بازگشـتنرجعت کردن، بـه

 کردن، بازافتادن، سیر قهقرایی کردن

⍃  ۶۵۵، زوال ۱۴۸رجعت  
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 ؛، معالجـه، تیمـار، دفـع، رفـع، عالج، شفا، چاره، مداوادرمان [اسم]



 

 

ــک  ــداد، کم ــار ؛۷۰۳ام ــتاری، تیم ــی  ؛پرس ــواص داروی  ؛▼دارو ◄خ

ــکی ــر پزش ــویز، هن ــت، تج ــه، ویزي ــت، معاین ــال،  ؛▼طباب ــود ح بهب

 ؛۴۶۹امکان  ◄چاره، گزير  ؛الکسیر ؛التیام، درمان یافتن، استعالج

 ▼علوم پزشکی

ـــاهیدارو ـــان، داروی گی ـــتعم ؛، دوا، درم ـــتعمال دارو، اس ال، اس

قرص، کپسول، شـربت، سـیروپ، شـیاف،  ؛۶۷۳مصرف، استفاده 

کــرم، پمــاد، ضــماد، آمپــول، جوشــانده، بخــور، الکترولیــت، انفیــه، 

داروی پیـری، آب حیـات، آب زنـدگی، آب بقـا،  ؛غرغره، مایه، واکسـن

 ؛بخـش، انسـولینآرام ؛اکسـیر ؛آب خضر، آب جاویـدان، آب حیـوان

کولوژی، داروســـازی، علـــم فارمــا ؛داروی ســنتی، ســـردی و گرمـــی

  ۳۱۹، شیمی ▼پزشکی

 ؛کشحشــره ؛قرنطینــه، ضـدعفونی ،۶۵۲، بهداشـت پیشـگیری

کوبی، ســازی، واکسناســیون، واکسیناســیون، آبلــهایمنــی، ایمن

ــه ــدن،  ؛کوبیمای ــی ب ــتم ایمن ــونیت، سیس ــی، مص ــت، ایمن مقاوم

تنظــــیم خــــانواده، جلــــوگیری، قــــرص  ؛تلقــــیح ؛۱۵۳پایــــداری 

ـــد ـــدبارداری، کان ـــاپوت، آیض ـــت، وم، ک ـــول زيرپوس ـــودی، کپس ی

ـــاملگی ـــل ح ـــین فواص ـــوگیری ب ـــومی،  ؛جل ـــتن، توبکت ـــه بس لول

 وازکتومی

ــادزهر ــت، آنتیپ ــک، آنتی، پادزيس ــادیبیوتی ــب ؛ب ــکنت  ؛بر، مس

ـــــروب ـــــده، میک ـــــدعفونی کنن ـــــدعفونی، ض ـــــول ض کش، محل

اکسیژنه، کلـر، سپتیک، پرمنگنات، ساولن، دتول، بتادین، آبآنتی

ــورکرم،  ــفیدمرک ــل س ــانول، الک ــدوفرم، ات ــی، ی ــپیرين،  ؛دواگل آس

 واکسن، ب.ث.ژ  ؛استامینوفن

 ؛، ملین، روغن کرچـک، تنقیـه، شـیر منیزيـوممسهل . خلط آور

 خلط آور، اکسپکتوران

نیروزا، داروی تقویتی، شـربت  ،۶۱۲، داروی محرک کنندهتقویت

آور، مفـــرح، نیـــروبخش، تونیـــک، داروی مقـــوی، معجـــون، نشـــاط

 ؛خش، شفابخش، ویتامین، ویتامین ث، اسیدآسـکوربیکبحیات

 ماسک  ؛دوپینگ

، نارکوتیـــک، مـــواد، تريـــاک، هـــروئین، مـــورفین، مـــواد مخـــدر

حشـیش، علـف، گـراس،  ؛ترياک، افیـون، خشـخاش ؛بخشآرامش

ــــاماری ــــوّهم ؛جوان ــــواد ت ــــاد  ؛دیاسزا، الم ــــی،  ؛۹۴۹اعتی تلخ

  ۹۴۹، مستی ۳۰۱مشروب، نوشیدنی 

  ۳۵۷ چربی، پیه، روغن ؛۶۵۸ضماد، کرم ، پماد، مرهم

نـوار، بانـد،  ؛، گاز استريل، تنزيب، پنبـۀ ئیـدروفیلپوشش طبی

ــه ــامپون، بیض ــچ، ت ــمع، گ ــم، مش ــب زخ ــرم، چس ــرس آب گ بند، کمپ

 آتل ؛کمپرس آب سرد

ـــکی ـــر پزش ـــکیهن ـــوم پزش ـــکی، عل ـــب، پزش ـــت، ط ، ▼، طباب

تشــخیص، بررســی کلینیکــی، بررســی بــالینی، معاینــه، ویزيــت، 

 ◄کشــی دندانپزشــکی، ارتودنســی، عصب ؛اندیشــیویز، چارهتجــ

شکســته بنــدی، مامـــایی،  ؛پیراپزشــکی، اپتـــومتری ؛۲۵۶دنــدان 

 بازپروری  ؛طب سنتی، طب سوزنی، دندانسازی تجربی ؛حجامت

پیونـد  ؛، عمل، بخیه، بخیه زدن (کردن، کشیدن)، حجامتجراحی

، بیهوشــی، بیهوشــی موضــعی ؛قطــع عضــو ؛عضــو، پیونــد اعضــا

 پس بای ؛جراحی پالستیک، ایمپلنت ؛بیحسی، بیهوشی کامل

کمکهـای اولیـه، تزريـق، بانـداژ،  ؛، مراقبـت پزشـکی، درمـانتراپی

درمانی، شـــــیمی ؛بانــــدپیچی، پاشـــــویه، انفوزيـــــون، اورژانـــــس

تراپی، ترمــوتراپی، درمــانی، اکســیژندرمــانی، برقهیــدروتراپی، آب

 گرمادرمانی 

کلینیک، مطـب، خانه، درمانگاه، پلی، کلینیک، مريضبیمارستان

ـــفا،  ـــالمندان، دارالش ـــۀ س ـــتان، خان ـــتی، تیمارس ـــداری، بهزيس به

تیمارستان، بیمارستان روانی، دارالمجـانین،  ؛شفاخانه، آسایشگاه

 ؛بیمارســـتان دولتـــی، خصوصـــی، تـــأمین اجتمـــاعی ؛خانـــهدیوانه

هــای بیمارســتان، بخش ؛آزمایشــگاه تشــخیص طبــی ؛آمبــوالنس

 های ویژه، اتاق بهبودی، اورژانس ، بخش مراقبتیوسیآی

ـــص، پزشـــک ـــراح، متخص ـــک عمـــومی، ج ـــب، حکـــیم، پزش ، طبی

ــــالج ــــک، دندان ؛انتــــرن، رزيــــدنت ؛پیراپزشــــک، پزشــــک مع پزش

 اطبا، طبیبان، پزشکان  ؛دندانساز

ــاز ــتداروس ــتور ؛، فارماکولوژيس ــه، دراگ اس ــه، دواخان  ؛داروخان

 عطار، دکتر علفی 

ــتار ــار، پرس ــه، بهی ــرونب ــتار، مت ــتر، سرپرس ــرس، سیس ــایر  ؛ورز، ن س

ـــوالنس ـــده آمب ـــتان، رانن ـــۀ بیمارس ـــاتچی،  ؛خدم ـــاتی، تزريق تزريق

 زن زن، فصاد، حجام، رگآمپول

، وسیلۀ طبابت، آمپول، بـادکش، سـرنگ، ماسـک، وسایل طبی

ـــده ـــکوپ،  ؛مکن ـــارد)، اتوس ـــار (برانک ـــتان، برانک ـــایل بیمارس وس

ر)، اپلیکــاتور، آندوســکوپ، اکــو اتــوکالو، ادیــومتر، اســکن (اســکن

 (اکوکاردیوگرافی)، ایريگاتور، انکوباتور، ...

نـــاتومی، کالبدشناســـی، علـــوم پزشـــکی ، طـــب، داروســـازی، آ

ـــوژی، ایمنی ـــوژی، انکول ـــوژی)، ارتوپـــدی، اورول ـــی (ایمونول شناس

 شناسی، پیراپزشکی، ...انکولوژی، عصب

نیکـــی، کلی ؛دهنـــده، شـــفادهنده، نـــافع، عالجدرمـــانی [صــفت]

 استعالجی  ؛تجویز شده ؛بالینی، تراپیوتیک

 بیمارستانی، اورژانسی  ؛، پزشکیطبی

، مداوا کردن، شـفا دادن، بهبـود بخشـیدن، درمان کردن [فعل]

 هم آوردن، معالجه کردن، التیام بخشیدن (دادن) چاره کردن، به

نــبض گــرفتن،  ؛، تجــویز کــردن، تشــخیص دادنطبابــت کــردن

 خون گرفتن، آمپول زدن، پاشویه کردن درجه گرفتن، فشار

، التیام پذیرفتن (یافتن)، التیام پیـدا کـردن، مـداوا درمان شدن

 ؛۶۵۴شدن، شفا یافتن، بهبـود یـافتن، خـوب شـدن، بهتـر شـدن 

 خیم بودنقابل درمان بودن، چاره داشتن، خوش

⍃  ۹۴۹مستی  ،۶۵۶بازسازی  ،۶۵۱بیماری  ،۶۴۴، خوبی ۴۴۷شعور  
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ت، بال، نکبت، مصیبت، فتنـه، مایۀ هالک [اسم]
َ

، نفرين، لعن، آف

بالیای طبیعی، نیروهـای طبیعـی، آیـات آسـمانی، قـانون  ؛طاعون

طبیعت، قوۀ قهريـه، حـوادث قهـری و غیرمترقبـه، فـورس مـاژور، 

ــاعقه، آتش ــاد، ص ــان، گردب ــیل، طوف ــونامی، س ــه، تس ــوزی، زلزل س

ــل ــوادث غیرقاب ــایر آنبینی، جپیشح ــگ و نظ ــل مرگ ؛ن ــر عام ومی

له دام، تله ؛۱۶۸
َ
  ۳۶۱مرگ  ؛۵۴۲موش، ت

ت
َ

ـت گیـاهی، کپـک، بیـد، خـوره، شـته، آف
َ

، زنگ، زنـگ گیـاهی، آف

آفـت گیـاهی، علـف هـرز، سـن، ملـخ،  ؛سـرمازدگی ؛قارچ، سیاهک

 پاشی، وجین مبارزه باآفت: سم ؛سوسک

ــر ــالمونالزه ــوش، س ــرگ م ــل، م ــوکران، هاله ــرنگ، ش ــم، ش ، ، س

مـــواد  ؛بمـــب شـــیمیایی، گـــاز خـــردل ؛۶۵۱توکســـین، عفونـــت 

ــف ــتعل شکش، آف
ُ

ــه ؛ک ــاه  ؛رز، حم ــمی، گی ــذای س ــمی، غ ــز س چی

مسمومیت، عفونـت  ؛آرسنیک، استرکنین (استريکنین) ؛▼سمی

ش، سوسککش، پشهددت، حشره ؛۶۵۱
ُ

 کش، امشی، تارومار ک

 ، شوکران، بالدن، قارچ، هالهـل، آذاراقـی، آدونـیس،گیاه سمی

 دار، مار، عقرب، رطیلموجود سم ؛...

، باکتری، ویـروس، باسـیل، آمیـب، بروسـال، اسـترپتوکک، میکرب

  ۶۵۳ ناگوارایی ،۶۵۱اپیدمی  ،۶۵۱عفونت 

گین [صفت]  ،۶۴۵، مضـر ۳۶۲مهلـک، کشـنده  ،۶۵۳، َسّمی زهرآ

مســموم،  ؛۶۵۳مســری، مـتعفن  ؛۶۵۳ناســالم، نـاگوارا  ؛۶۱۶پلیـد 

لود، زهردار، زهری لود، سـم، سمزهرآ کننده، َسـّمی دار، مسـمومآ

۶۵۳  

خورد کسـی ، مسموم کردن، سم دادن، سم بهزهر دادن [فعل]

شـتن را سمدادن، کسی
ُ

نـاخوش کـردن، بیمـار  ؛۳۶۲خور کـردن، ک

 ؛۶۵۱مسمومیت خونی داشتن، بیمـار بـودن  ؛کردن، بدحال کردن

  ۷۱۸جنگ کردن  ؛شدنمسمومیت غذایی: مسموم

⍃  شتن  ،۶۵۳ناگوارایی  ،۶۵۱، بیماری ۹۶۴شکنجه ، ۷۲۳سالح
ُ

ک

  ۳۶۱، مرگ ۳۶۲
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، امنیت، امن، تأمین، تأمین جـانی، سـالمت، عافیـت، ایمنی [اسم]

ــت  ــان، اعتمــاد۹۱۹مصــونیت، معافی ــیانت ذات ؛، امــان، اطمین  ؛ص

ســـــازی، ایمن ؛۷۱۷امنیــــت، آرامـــــش، آســـــودگی، امــــن، صـــــلح 

 تأمین اجتماعی  ؛ایمنی، تحصنطلب  ؛سازی، ضمانتمصون

نگهبـانی، نگهـداری،  ،۶۶۶، محافظت، استحفاظ، حفـظ حفاظت

تیمـــارداری،  ؛۹۲۷گرمی، حمایــت امــان، پشــت ؛حراســت، صــیانت

 ُپست نگهبانی  ؛بانی، مرزبانی، مرزداریمحیط ؛تیمار، سرپرستی

ــامی ــافظح ــافظ، مح ــرد مح ــان، ▼، ف ــده، نگهب ــافظ، نگهدارن ، ح

پشـت، پنـاه،  ؛پـاس، اسـکورتگـارد، جانبادیسرپرست، پاسـبان، 

وبـانی، باالسـر، پشـتیبان، باعث ؛۹۲۷پشت وپناه، مـدافع، طرفـدار 

 معتمد، قیم، ولی، ضامن 

آرام،  ؛خطـر، مطمـئنوامـان، سـالم، بی، محفـوظ، امنامن [صفت]

 راحت

ــن ــیبایم ــین، آس ــان، ناپذیر، روی ــخیرناپذیر، درام ــون، تس تن، مص

 طلب ترس، سالم، عافیتار، مأمون، بیامان، بزينه ؛مطمئن

، قیم، پیشـمرگ، ۷۴۹، نگهدار، مدافع، نگهبان ▲، حامیمحافظ

امنیتــــی، حراســــتی، ایمنــــی،  ؛۴۵۷، بپــــا، مراقــــب ۹۳۱غــــرض بی

 کننده، مأمور، مرزبان استحفاظی، حفاظت

، درامـان بـودن، خطـر راردکـردن، پنـاه گـرفتن، ایمن بودن [فعل]

 را حفظ کردنن، فاصلهمحتاط بود ،۶۶۷دررفتن 

رحـم کـردن،  ؛۷۱۳، نگهبانی کـردن، دفـاع کـردن حفاظت کردن

 پناه دادن، امان دادن  ؛۹۰۵ترحم کردن 

، تــأمین خواســتن، امــان خواســتن (جســتن)، زنهــار پنــاه جســتن

احتیـاط  ؛۶۶۲شدن، تحصن کردن، پنـاه گـرفتن خواستن، متحصن 

 ،۵۲۳ن مخفــی شــدن، درکمــین بــود ؛۸۵۸کــردن، محتــاط بــودن 

 ۶۶۲سنگر گرفتن، پناه گرفتن  ؛۶۶۷گريختن 

الحفظ، ســـــالمت، تحـــــت پوشـــــش، تحـــــت، بهدرپنـــــاه [قیـــــد]

 امان (درامان) خدا ، ایمن به ؛الحمایهتحت

⍃  ۸۵۸، احتیاط ۷۴۹، زندانبان ۷۱۳دفاع  ،۶۶۶حفظ  ،۶۶۴اخطار، 

 ۹۰۳نیکوکار 
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ــم] ــر [اس ــت خخط ــرت، موقعی ــک، مض ــیم، مخــاطره، ريس طیــر، ، ب

نــــاامنی، آشــــوب،  ؛۱۳۷، مســــئله، نکتــــه، بحــــران ۷۰۰دشــــواری 

خطرنـاکی، وخامـت، موقعیـت  ؛مخافت ؛هول ؛ثباتی، تصادفبی

ــــاطره ــــاک، حیصمخ ــــعیت خطرن ــــزی، آمیز، وض ــــیص، خطرخی وب

بـال،  ،۶۶۳علـت یـا سرچشـمۀ خطـر، مهلکـه، ورطـه  ؛▼پذیریآسیب

  ▼بیمه ؛۷۰۰مخمصه 

سـیت، مسـتعد بـودن، ، شـکنندگی، ظرافـت، حساپذیریآسیب

دفــاعی ، خطرخیــزی، درمعــرض بــودن، بــازبودن، بی۱۸۰اســتعداد 

  ۱۶۱تأثیری بی ؛۱۶۱

، بیمۀ اتکایی، بیمۀ عمر، بیمۀ حـوادث، بیمـۀ شـخص ثالـث، بیمه

گر، شــــونده، بیمــــهگزار)، بیمهگــــذار (بیمــــهبیمه ؛بیمــــۀ بدنــــه

 نامه کننده، بیمهبیمه

 ،۶۵۹وخـیم، بالخیـز، مهلـک  آمیز،، خطیر، مخاطرهخطرناک [صفت]

، هولناک، مخوف، مهیب، ترسـناک ۷۰۰سخت، سهمگین، دشوار 

ناگهانی، نامعین  ،۶۱۸آزمایشی، تصادفی، قماری، شانسی  ؛۸۵۴

 ؛۶۴۵بـد  ؛۹۰۰کننـده بحرانی، حساس، باريـک، حـاد، تهدید ؛۴۷۴

 پرازخطر، پرمخاطره، خطرخیز

 ،۶۵۵رســـوده ريزش، ف، نـــاایمن، نـــامطمئن، لیــز، درحـــالنــاامن

 ؛۱۵۲ثبـــات آشـــفته، پرآشـــوب، نـــاآرام، بی ؛۴۷۴غیرقابـــل اتکـــا 



 

 

 غیرایمن

، مستعد ۳۷۴، حساس ▼، درمعرض، درمعرض خطرپذیرآسیب

سرپرسـت، بـدون پشـتیبان، بی ؛۲۲۹باز، برهنه  ؛۸۱۹، تأثیرپذیر ۱۸۰

لطیـف، ظريـف، شکسـتنی، شـکننده  ؛۱۶۱دفـاع مظلوم، یتیم، بی

پـذیرا  ؛پذیرپذیر، خدشهیر، گزندپذیر، خللپذصدمه ؛۳۲۷، نرم ۳۳۰

۲۹۹  

 ؛، درحــال انقــراض، مردنــی، درحــال نــابودیدرمعــرض خطــر

  ۲منقرض 

تارمویی بند بـودن، ثبـات نداشـتن، جـای ، بهدرخطربودن [فعل]

خطرناک شدن اوضاع، باريک  ؛پای سستی داشتن، محکم نبودن

دن، شـدن، نـاامن وآشـوب زده شـناامن ؛شدن کار، حساس شـدن

 ناآرام شدن 

، بــاآتش بــازی کــردن، جــان برکــف بــودن، باخطرمقابلــه کــردن

ـــودن  ـــودن  ،۸۵۵جســـور ب ـــمم ب ـــه ،۵۹۹مص ـــادن، ب مبارزه درافت

 ۶۱۸قمارکردن  ؛۷۱۱طلبیدن 

مخاطره انـداختن، تهدیـد خطر انـداختن، بـه، بـهدرخطرانداختن

  ۳۰۶ ، پااز گلیم خود فرا نهادن۹۰۰کردن 

⍃  ۹۰۰تهدید  ،۸۵۷پروایی ، بی۷۰۰دشواری  ،۶۶۳مهلکه 
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گاه، ملجـأ، حـرز، گاه، جـای تحصـن، تکیـه، تحصـنپناهگـاه [اسم]

مأوا، کهف، حرم، حريم مقـدس، محـراب، منطقـۀ حفاظـت شـده، 

 ؛خانــهپرورشــگاه، یتیم ؛ســنگر، خــاکريز، حفــاظ ؛۱۹۲بســت، مــأمن 

 ؛مخفیگــاه، حفــاظ، ســوراخ مــوش، ســایۀ دیــوار ؛گوشــۀ عزلــت

 ؛عیاذ، معاذ، مـالذ ؛ظل، کنف ؛۲۷۲گرگاه، مارينا، اسکله، پایانه لن

 نشینی، تحصن، التجا، تظلمجویی، پناهندگی، بستپناه

گیر، روکــش، ســرپناه، بان، ســقف، بــاران، حفــاظ، ســایهپنــاهجان

  ۱۹۲ ، چاردیواری۱۹۲مادی  -خانه، خانه  ؛سپر

رنجـات، چت ؛، سالح بازدارنـده، سـوپاپ اطمینـانوسیلۀ حفاظت

کمربند نجات، کمربند ایمنی، جلیقۀ نجـات، کالهخـود، کاسـکت، 

 کاله کاسکت، کاله ایمنی، سپر

دامان کسی ، تحصن کردن، پناهنده شدن، بهپناه گرفتن [فعل]

  ۶۶۰ پناه بردن، پناه خواستن، پناه جستن

⍃  ۷۱۳دفاع  ،۶۶۶حفظ  
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، مخـاطره، ۷۰۰ک، گیر، مشکل، مخمصه ، مهلکه، مغاورطه [اسم]

ــر  ــالک  ؛۶۶۱خط ــۀ ه ــمانی، مای ــات آس ــی، آی ــای طبیع ــال، بالی  ؛۶۵۹ب

لـه ۷۰۲پرتگاه، گودال، مغاک، چاه، چاله، مانع 
َ
، میدان مین، دام، ت

بینـــی نشـــده، وضـــعیت پیش ؛۵۲۷مایـــۀ خطـــر، کمینگـــاه  ،۵۴۲

ــار  ــدم انتظ ــره، ع ــرداب ؛۵۰۸غیرمنتظ ــزار، م ــه، لجن ــگ روان، لج ، ري

جريان تند، جريان  ؛۲۰۹شکاف، ورطه، پرتگاه، بلندی  ؛۳۴۷باتالق 

، گردبـاد، طوفـان، بـاد ۳۱۵وهوا ، غرقاب، گرداب، چرخش آب۳۵۰

ومیـر عامـل مرگ ؛۶۵۱مرض  ؛۷۲۳موادمنفجره  ؛۳۸۳کوره  ؛۳۵۲

۱۶۸  

بیــار، مــار درآســتین، خصــم، دشــمن ، آدم خطرنــاک، آتشخرابکــار

، گانگســـتر، ۷۳۸رانـــداز، آشـــوبگر آنارشیســـت، تروريســـت، ب ،۸۸۱

 ۹۰۴جانی، متخلف 

⍃  ۷۰۲ممانعت  ،۶۶۱خطر  ،۵۴۲فريب 

 

 اخطار 664

گاهی، خبر، عبرتاخطار [اسـم] هشدار، تحذیر، توجه، هشیاری،  ؛، آ

ــوبیخ  ــزد، ت ــذکر، گوش ــان، ت ــالع  ؛۹۲۴خاطرنش ــالم، اط ــه، اع اخطاري

رز، نصـیحت، پنـد، انـد ؛۷۳۷التیماتوم، دستور  ،۵۲۴گزارش  ،۵۲۴

ــورت  ــاد  ؛۶۹۱مش ــتن ۹۲۴انتق ــراض  ،۶۱۳، بازداش ــدان  ؛۷۶۲اعت وج

ژيــر، عالمــت خطــر  ؛۹۱۷ عالمــت  ،۵۱۱گویی غیــب ؛۶۶۵اعــالم خطــر، آ

ــــماطه ؛۵۴۷اذان  ،۵۴۷ ــــاعت ش ــــاعت زنــــگس الرم، دار، س دار، آ

ــب ــدارباش، نهی ــیپور بی ــرباش، ش ــرت ؛شیپورحاض ــۀ عب ــر،  ؛آیین ِعَب

 د، کارت قرمزکارت زر ؛▼عبرت گرفتن، اطالع یافتن

گاهی سروش  ،۶۹۱، اخطارکننده، ناصح، مبصر، مشاور دهندهآ

 سوزنبان ،۵۱۱

ــفت] ــارآمیز [ص ــیحتاخط ــوبیخ، نص ــز آمیز، اعتراضآمیز، ت ، ۷۶۲آمی

گاهیآموز، عبرتانگیز، عبرتعبرت  ۵۲۴بخش آمیز، آ

  ۶۶۹آماده  ،۵۰۷منتظر  ،۸۵۸بین، محتاط ، عبرتمارگزيده

ــل] ــاردادن [فع ــالع دادن ، آاخط ــردادن، اط ــدن، خب  ،۵۲۴گاهانی

کردن، متـوحش مضـطرب ؛۶۹۱مشـورت دادن  ،۵۲۴گزارش کـردن 

ــردن ــان ک ــوبیخ  ؛ســاختن، هراس ــذکر دادن، ت ــردن، ت خاطرنشــان ک

 ۹۲۴، سرزنش کردن ۹۲۴کردن 

، ۴۵۷، عبرت گـرفتن، برحـذر بـودن، مواظـب بـودن اطالع یافتن

 درس گرفتن 

ظــب بــاش! مراقبــت کــن! ! مواظــب باشــید! بــاش! مواش اخطــار

  ۴۳۸ مواظبت کن! آهای! االمان! نگاه کن!

⍃  ۶۶۵عالمت خطر  ،۶۶۰ایمنی  ،۵۲۴اطالع 

 عالمت خطر 665

الرم، زنــگ ،۶۶۴، هشــدار، اخطــار عالمــت خطــر [اســم] ژيــر، آ خطر، آ

 ؛اعـالن خطـر، نهیـب ؛اواس، چـراغ راهنمـاییبوق، پرچم سـرخ، اس

ژيـر قرمـز  ؛۵۴۷ع، تیر راهنما عالئم راهنمایی، عبورممنو ؛۵۱۱فال  آ

 ۸۵۴ارعاب  ؛(زرد)

 چوپان دروغین ؛فشنگ مشقی ،۸۵۴، ارعاب اخطار دروغین

ــل] ــر کشــیدن [فع ژي گاهانیــدن، بــوق زدنآ  ؛، هشــدار دادن، آ

 ،۸۵۴کردن، متوحش ساختن، هراسان کردن، ترسـاندن مضطرب

 ۵۲۸اعالن کردن 



   
 

 

⍃  ۶۶۴اخطار  ،۵۴۷داللت 

 

 ادحفظ: جلوگیری ازفس 666

، جلـــوگیری ازفســاد، نگهــداری، نگاهـــداری، دوام، حفــظ [اســم]

ــات  ــدگی، ثب ــردن،  ؛۱۴۴پاین ــایی ک ــیدرمی، مومی ــکاندن، تاکس خش

ــردن ــرو ک ــردن، کنس ــوطی ک ــردن، ق ــک ک ــداری،  ؛خش تعمیرونگه

 ؛۶۳۲انـداز، ذخیـره، انبـارداری پس ؛۷۷۸نگهـداری  ◄حفظ اموال 

تیمـارداری، صـیانت،  ؛۹۲۷حراست، محافظـت، پشـتیبانی، حمایـت 

  ۶۶۸نجات  ،۶۶۰تیمار، سرپرستی، امان، حفاظت 

ــادموادجلوگیری ــده ازفس ــافور، کنن ــوگرد، ک ــخ، گ ــک، ی ، نم

ظـــرف جلـــوگیری  ؛۳۸۹آفتـــاب، نورمـــاوراءبنفش، ترشـــی، ادویـــه 

مـواد  ؛کنسرو، یخدان، کلمنکننده ازفساد: یخچال، فريزر، قوطی

 شده: کنسرو، کمپوت، ترشی، برگه، خشکبارحفظ

 ؛کارخانــۀ کنسروســازی ؛کننــده، محــافظ، جلوگیریکننــدهظحف

  ۶۵۲متخصص بهداشت  ؛۶۵۲پاستوريزاسیون، بهداشت 

 ؛۶۵۲نخورده، بکـر، سـالم، گـوارا ، تـازه، دسـتشـدهحفظ [صفت]

ســود، شــور، مومیــایی، کنسروشــده، یخــزده، ترشــی، دودی، نمک

  ۶۴۶مضبوط، محفوظ، تمام عیار، کامل  ؛فريزشده

ــل] ــظ  [فع ــردنحف ترشــی  ؛، ســالم نگهداشــتن، نگهداشــتنک

سـود کـردن، زدن، نمکگذاشتن، دود دادن، دودی کـردن، نمـک 

 مومیایی کردن، خشکاندن، اخته کردن 

⍃  ۶۶۲پناهگاه  ،۶۶۰ایمنی  ،۶۳۲انبار 

 

 فرار 667

ــم] ــرار [اس ــت، عقبف ــروج، هزيم ــی، خ ــز، خالص ــل ، گري ــینی، نق نش

ــان  ــه، دررو، ح ؛۱۸۸مک ــت، چک ــراوش، نش ــهت ــت ب ــدور رک بیرون، ص

ــروج  ؛۲۹۸ ــز، خ ــات ۲۹۶رهــایی، گري ــکین  ؛۶۶۸، نج ــره،  ،۸۳۱تس طف

تــدبیر  ؛۶۶۲پناهگــاه  ؛نشــر ؛َرم ؛ضــدحمله [فوتبــال] ؛۶۲۰اجتنــاب 

۶۲۳  

راه فـــرار، راه گريـــز، مفـــر، بیراهـــه، خـــروج  ؛، طنـــابوســـیلۀ فـــرار

  ۶۲۳تدبیر  ،۶۶۲، پناهگاه ۲۹۸اضطراری، خروجی 

ــراری ــاهشــخص ف ــگ جو،، پن ــده آواره، جن ــرگردان، پناهن زده، س

  ۵۹ازوطن دورافتاده، خارجی  ؛آوارگان فلسطینی ؛۳۰۰

یافتـه، ، فراری، گريـزان، متـواری، رهاشـده، رهاییگريخته [صفت]

متنفـر،  ؛گريزپـا ؛رمیـده ؛جسـته ؛درغريـب، دربـه ؛۹۱۹معـاف  ؛رهـا

  ۸۸۸توز کینه ◄بیزار 

ــل] ــريختن [فع ــگ ــتن، َرس ــردن، َجس ــرار ک ــدن، رهــایی ، ف تن، رهی

از خطر جستن، آزاد شـدن  ،۶۶۸جستن، خالص شدن، نجات یافتن 

رمیـدن،  ؛۸۳۱خودرا رها کردن، آرام شدن  ،۶۲۰، اجتناب کردن ۷۴۶

ــدن  ــین  ؛۷۴۶آزاد ش ــار، درکم ــدن از انظ ــی ش ــدن، مخف ــواری ش مت

آب شــدن و بــه زمــین  ؛۱۹۰غیــب شــدن، غایــب بــودن  ،۵۲۳بــودن 

 فرورفتن

ــتن ــدررف ــر تعه ــه درآوردن، زي ــردن، دب ــه ک ــود زدن، دب از  ؛دات خ

  ۶۲۰کسی روگردان بودن، گريز زدن، پهلوخالی کردن، طفره رفتن 

 ! الفرار!بگريزيد [شبه جمله]

⍃  ۶۶۸نجات  ،۶۲۰، اجتناب ۶۱۴ ، بهانه۲۹۶خروج 

 

 نجات 668

، ۷۴۴، رستگاری، رهایی، خالصی، خالص، فراغ، آزادی نجات [اسم]

ـــت ـــتخالص، حاللی ـــتخراج ره ؛اس ـــازی، اس ـــل،  ؛۳۰۴اس ـــع حم وض

تسلیم، وارسـتگی، رهـایی ازتعلقـات دنیـوی،  ؛۱۶۷تحویل، زایمان 

فراغــت،  ؛۹۹۱، عرفــان ۹۷۹، تقــوا ۹۳۳پرهیزگــاری  ،۸۵۵مردانگــی 

بازيافـت، اعـاده، بازسـازی  ؛۷۴۶آزادسـازی  ،۸۳۱خالصی، تسـکین 

بخش، رســـتگارکننده دهنـــده، نجـــاتنـــاجی، منجـــی، نجات ؛۶۵۶

نجـات  ؛۹۲۷طرفدار  ◄پناه، ملجأ  ؛۹۷۵پیامبرگونه  ◄یح ، مس۹۶۵

 غريق 

، پناه بردن، پناه ۹۵۹، استعانت، دادخواهی ۹۲۷، التجا استمداد

فريـــاد  ؛جویی، طلـــب حمایـــت، نجـــات خواســـتنجســـتن، پنـــاه

  ▼استمداد، کمک!

یافتـه، رسـتگار، نجات ؛، رهاییـدنی، َرسـتنییافتنینجات [صفت]

ــــتی  ــــح، آزا۹۷۱بهش ــــته، رهایی۷۴۴د ، مفل ــــه، وارس ــــاتح،  ؛یافت ف

 مرخص، خالص  ؛۷۲۷کامیاب، موفق 

، خــالص کــردن، رهــا ســاختن، رهانیــدن، آزاد نجــات دادن [فعـل]

 کمک آمدن، درآوردنبه ؛کردن

، ۷۴۶، خـالص شـدن، رهاشـدن، َرسـتن، آزادشـدن نجات یـافتن

 رستگارشدن، رستگاری یافتن ؛۶۶۷گريختن 

اری ُجســـتن (خواســـتن، ، کمـــک طلبیـــدن، یـــکمـــک خواســـتن

 طلبیدن)، نجات خواستن

 ! هوار! االمان! فرياد! کمک [شبه جمله]

⍃  زادسازی ۷۰۳کمک  ،۶۶۷فرار   ۷۹۲ ، خريد۷۴۶، آ

 

 آمادگی 669

 ؛گرمی، کـارآزمودگی، آزمـودگی، دسـت▼، تـدارکآمـادگی [اسم]

ـــهآماده ـــادی، تمهیـــد، بســـیج، مقدم چینی، ســـازی، اقـــدامات بنی

تمـرين، کـارورزی، اسـتاژ، کـارآموزی، دورۀ  ؛سـازیبسترسازی، زمینه

آمـادگی  ؛۶۹۴قابلیت، صـالحیت، مهـارت  ؛۵۳۴کارآموزی، آموزش 

، ۱۶۰، توانمنـدی، توانـایی ۱۶۰توان  ،۶۰۰جسمانی، استقامت، بنیه 

پختگی،  ؛بندیآب ؛آمایش ؛۴۹۰آموختگی، دانش  ؛۱۸۰استعداد 

دی، مقـدمات، مبـا ؛بـاش، رزمـایشبیـدارباش، آماده ؛▼رسیدگی

 احضار، استحضار  ؛۴۹۶معلومات مقدماتی، اصول اولیه، اصل 

 ؛۶۳۳، لجیستیک، لوژيستیک، تدارکات، پشـتیبانی، تهیـه تدارک

ــــازی، آماده ــــیل، مهیاس ــــامین، تحص ــــه، ت ــــز، تعبی ــــازی، تجهی س



 

 

مشــارکت  ،۶۸تأســیس، آغــاز  ؛بینــیســازی، تمهیــد، پیشفراهم

 چنتۀ عطاری ؛۷۷۵

 آمادگی ؛گی، قوام، دم شدن، رسیده شدن، بلوغ، پخترسیدگی

ــدهآماده ــازکن، جاده، راهکنن ــافب ــاورز  ؛کنص ــذرکار، کش ــر، ب برزگ

 ۶۳۳کننده تهیه ؛، آشپز۳۷۰

 ؛ســـازنده، مقــدماتی، بــدوی، آمـــادگی، آمادهتــدارکاتی [صــفت]

  ▲کنندهکن، آمادهصافجاده

یده، پوشـراه، مجهز، مسلح، مرتـب، لباس، حاضر، مهیا، روبهآماده

ــــبس  خــــدمت، آمــــاده به ؛آراســــته، پرداختــــه، ســــاخته ؛۲۲۸مل

 ؛تهیـه ؛شـدهفـراهم، تـأمین، تأمین ؛شده، ایستاده، خبرداربسیج

ماه، آبسـتن، بـارور زا، پابـهپابـه ؛کـوک ؛ببروبـدوز ؛چاالک، زبروزرنگ

 مستدرک، تیار  ؛رکابآمادۀ سفر، پابه ؛۱۶۷

ــیده ــالغ رس ــدکرده، ب ــه، م۱۳۴، رش ــل، پخت ــرب، آدم، کام ــزرگ، ج ب

 رسا ؛شکفته، شکوفا ؛دیده [گرگ]، آموختهباران

ــروآماده ــوطی، پیشحاض ــده، درق ــه، کنسروش ــاخته، ، دوخت س

 حاضری، ساخته

 ،۶۸، درجريـان سـاخت، آغـازين ۷۲۶، درجريـان دردست احـداث

 ۱۵۴درحال اتفاق 

، عزم کردن، پیشقدم شدن، آسـتین بـاال زدن آماده شدن [فعـل]

 ؛۶۸آغـــاز کـــردن  ؛▼حاضـــر شـــدن ؛۶۷۱کـــردن (کـــردن)، مبـــادرت 

حفاظـت کـردن  ،۶۰۸ازپیش تعیین کـردن  ،۶۲۳ريزی کردن برنامه

آمـاده داشـتن، چیـزی در(تـوِی) آسـتین  ؛۵۰۷انتظار داشـتن  ،۶۶۰

 داشتن، درچنته داشتن 

، حاضرکردن، مهیا ساختن، فراهم کردن، انبارکردن آماده کردن

ــه ؛۶۳۲ ــردن، ب ــه ک ــتادن، روان ــردن پیش فرس ــنظم ک ــأمین  ؛۶۲م ت

  ۳۷۰کاشتن  ؛۷۴کردن، گرد آوردن، جمع کردن 

 ؛، رسیدن، عمل آمـدن، پختـه شـدن، آمـدن، پخـتنرسیده شدن

بار میوه رسـاندن، بـهحد بلوغ رساندن، ثمره دادن، بـهرسانیدن، به

 کارآزموده شدن  ؛۶۴۶کمال رساندن آوردن، به

زبـر کـردن، تمـرين کـردن، خوانـدن، ا ؛، مهیـا شـدنحاضر شـدن

کمرهمـــت  ،۵۳۶حفــظ کــردن، حاضـــر کــردن [درس]، یــادگرفتن 

 بستن، آمادگی پیدا کردن 

⍃  تکمیـل  ،۶۳۳تهیـه  ،۶۲۳برنامـه  ،۵۱۰نگری آینده ،۶۶سرآغاز

۷۲۵  
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، نبود (عدم) آمادگی، فقدان شرایط الزم، فقدان آمادگی [اسم]

یاموختـه بـودن، نیـاموختگی، گی، نخـامی، نـاآزموده ؛عدم تدارک

ناپختگی، دانش سطحی  ؛۶۹۵کاری، عدم مهارت تمرينی، تازهکم

نگری، قصـور، فقدان آینده ؛۱۳۶دیرشدگی، تأخیر  ؛۱۲۶تازگی  ؛۴۹۱

ـــــــت  ـــــــاطی، بیبی ؛۴۵۸غفل ـــــــری، بیاحتی ـــــــی فک  ؛۸۵۷پروای

ــــــتاب ــــــه ش ــــــیار، عجل ــــــل بس ــــــرجوابی،  ؛۶۸۰زدگی، تعجی حاض

سـورپريز،  ؛۶۰۹ريزی قبلی، خودجوشـی سرایی، نبود برنامهبدیهه

نــاامنی،  ؛۵۵نقصــان  ؛۱۳۵تعجیــل  ؛۵۰۸شــگفتی، عــدم انتظــار 

 ؛۴۵۶تـــوجهی بی ؛۶۱نظمـــی نبـــود ســـازماندهی، بی ؛۶۶۱خطـــر 

 ؛۱۲۷ناکـارآیی، کهنگـی  ؛۴۹۱فقدان صالحیت، ناشایستگی، جهـل 

 ارتجال 

نارســــی،  ؛نیافتگی عــــدم تکامــــل، توســــعهمانــــدگیعقب

حالت طبیعی (فطری، ذاتی)، خـام  ؛۱۲۶بالغی، تازگی نارسیدگی، نا

بودن (قبل از تولید)، مـواد اولیـه، زمـین بکـر، در ناسـفته، المـاس 

  ۴۹۱ جهل ؛۱۳۶تأخیر  ؛۱۲۰تأخر [در زمان]  ؛نوزاد زودرس ؛خام

[ایـن سرفصـل: صـفات انسـان فاقـد  ؛، بدون آمادگیناآماده [صفت]

رجوع شـود و  ▼آمادگی به نارسآمادگی. درمورد شرایط ناشی از فقدان 

» ▼نحو ناآمـادهبـه«درمورد قید مربـوط بـه اقـدامات بـدون آمـادگی بـه 

ذیـــل. ضـــمن اینکـــه بعضـــی لغـــات در هـــردو یـــا ســـه حالـــت اســـتفاده 

ــــوند.]می ــــام (بی ؛ش ــــه، خ ــــه، جوج ــــر) بچ ــــاط، بی ؛۶۹۹تزوی احتی

ل فکر، بدون درنظـر گـرفتن بی ؛۴۵۸دقت، غافل نیاندیش، بیمآ

پذیر پنـاه، آسـیببی ؛۶۸۰زده، عجـول شتاب ؛۸۵۷پروا بیعواقب، 

ــر  ،۶۶۱ ــرض خط ــوت بی ؛۶۶۱درمع ــل، مبه ــر، ناغاف ــالغ ؛۵۰۸خب  ؛ناب

وحشـی، نامتمـدن،  ؛۴۵۶پرت حـواس ؛۴۵۶سـر سبک ؛۶۱نامنظم 

 ؛۶۱۱نـــامعهود  ◄عـــادت نکـــرده  ؛۴۹۱نکرده، نیاموختـــه تحصـــیل

ناشایسـته،  ؛۶۹۵کارآموز، زمخـت، ناشـی  ؛۷۲۸ناموفق  ؛۱۲۷بدوی 

ازکارافتـاده،  ؛رد صـالحیت شـده ؛فاقد صالحیت، فاقد شـرایط الزم

ــدیمی  ــه، ق ــده ؛۱۲۷کهن ــات، تجهیزنش ــدون امکان ــه، فی ؛ب البداه

دیرشـده،  ؛▼نحو ناآمـادهبـه ◄باعجله، سراسـیمه، بادسـتپاچگی 

 ؛▼نـارس ◄مانـده نیافته، عقبسازمان ؛۱۳۶ازموقع گذشته، دیر 

 ارتجالی 

شــی از فقــدان آمــادگی]، کــال، نرســیده، نپختــه، ســبز، ، [نانــارس

نشــده، بکــر، خــام، درحالــت فطــری و اولیــه، رشــد نیافتــه، کامل

نیافته، غیرمتشــــکل، مــــوقتی، مــــوردی، ســــازمان ؛مانــــدهعقب

نامهیـــا،  ؛۱۳۶دیرشـــده، ازموقـــع گذشـــته، دیـــر  ؛۶۰۹خود خودبـــه

ــیرخوارهتازه ــوز، ش ــار، نوآم ــو  ؛ک ــه، وا ؛۱۲۶ن ــت دررفت ــته ازدس گذاش

از موعـد، زودرس، قبـل ؛۵۰۸ناگهـانی، غیرمنتظـره  ؛۴۵۸[غفلت] 

ــازين  ؛۱۳۵پیشــرس، زود  ــفته، آغ ــیده، زمخــت، ناس ــاف، نتراش ناص

ــدوی  ،۶۸ ــاقص  ؛۱۲۷ب ــل، ن ــا، غیرکام ــده ، تکمیل۵۵نارس ، ۵۵نش

نابســامان،  ؛۶۶۱نــاامن  ،۶۶۱بــاز، خطرنــاک  ؛۶۴۷معیــوب، نــاقص 

بـایر،  ؛۴۹۱سـطحی [دانـش]  ؛۴۹۱ناشـناخته  ؛۶۱آشفته  ،۶۱نظم بی

 ؛۷۲۸نتیجــــه بی ؛۶۷۴برکنــــار (فرســــوده)  ،۶۷۴نشــــده استفاده

 ،۶۵۵زده، فرســوده فاقــد کــارآیی، زنــگ ؛نابــاب ؛۶۹۵شــده سمبل

  ۶۵۵یافته زوال

کامــل  ؛، دروضــعیت ناآمــاده قــرار گــرفتنآمــاده نبــودن [فعــل]

ه برنامـبی ؛]۵۵نقصـان یـافتن  ◄[نبودن، تکمیـل نشـده بـودن، 



   
 

 

غــافلگیر شــدن،  ؛۶۰۹بــودن، خودجــوش بــودن، بداهــه گفــتن 

ـــودن، بی ـــب نب ـــردن، مراق ـــاط الزم را نک ـــودن احتی ـــه ب  ؛۴۵۶توج

قیــد بــودن، روزمــره بی ؛۱۳۶موعــدش گذشــته بــودن، دیــر بــودن 

پروا بـودن آب زدن، بیگدار بهبی ؛۴۵۸زندگی کردن، غفلت کردن 

موعـدش  ؛۵۰۸ انتظار نداشتن ؛۶۸۰شتابیدن، عجله کردن  ؛۸۵۷

ــودن  ــودن، زود ب ــیده ب ــر  ؛۱۳۵نرس ــودن، درخط ــر ب ــرض خط درمع

 ؛۴۵۶توجـه بـودن بی ؛۶۱دستپاچه شدن، کالفه شـدن  ؛۶۶۱بودن 

نقص داشتن  ؛۴۹۱ندانستن  ؛]۶۱نظم شدن بی ◄[نظم بودن بی

ــدن  ؛۶۴۷ ــق نش ــودن  ؛۷۲۸موف ــاهر نب ــتن، م ــرين نداش  ؛۶۹۵تم

کهنه  ،۶۵۵ن، زوال یافتن زده بودن، زنگ زدکارآیی نداشتن، زنگ

  ۱۲۷بودن 

، غافلگیر کردن، غافل کـردن، دروضعیت ناآماده قرار دادن

ــبیخون زدن،  ؛۴۵۶حــواس را پــرت کــردن  ؛۵۰۸متعجــب کــردن  ش

لود کـردن، مغشـوش کـردن آب را گـل ؛۴۵۶توجه را جلب نکردن  آ

 بلوغ) رسیدن، رشد آهسته داشتن دیر (به ؛۶۳

مقدمـه، البداهـه، بیفی ؛ون آمـادگی، بـدنحو ناآمـادهبه [قید]

ــــتپاچگی ــــیمه، بادس ــــه، سراس ــــد، زود  ؛باعجل ــــل ازموع  ؛۱۳۵قب

 ؛۶۸۰مطالعــه، عجوالنــه فکرانــه، بیبی ؛۱۳۶دیرترازموعــد، باتــأخیر 

 آزادانه  ؛بچگانه، پسرانه، دخترانه ؛۵۰۸ناگهان 

⍃  ۶۰۹خودجوشی  ،۵۰۸، عدم انتظار ۴۵۸غفلت 
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عـزم،  ؛۲۱، اقدام، پیشقدمی، ابتکار عمـل، نـوآوری مبادرت [اسم]

ادا، ایفـا، اقامـه، ِاعمـال،  ؛۶۸شروع، مانور، افتتاح (آغاز)  ؛۶۱۷قصد 

، سـعی، اهتمـام، ۱۳۵دسـتی همـت، پیش ؛۷۲۵، اجرا ۷۲۵انجام 

مجاهــدت، جدوجهــد، جــدیت، مســاعی، فعالیــت، تقــال، کوشــش، 

ـــالش  ـــر، حا ؛۶۸۲ت ـــه، ام ـــار اداری، مراجع ـــت ک ـــت، مأموري  ؛۶۷۲ج

اقدامات، کـنش، حرکـت، قـدم، گـام، تکـان،  ؛۸۶۲پسندی مشکل

شـده، عملکـرد، فعـل کـار انجام ؛۶۷۶جنبش، نهایت سعی، عمـل 

امتحان،  ؛۷۱۲دستی، اقدام غافلگیرانه، عملیات، حمله پیش ؛۶۷۶

پیشنهاد  ؛۶۲۲اشتغال  ؛۴۶۱وخطا، تیری درتاريکی، آزمایش سعی

، ۷۹۱ريسـک، سـوداگری، تجـارت  ؛۷۴۰اجبـار  فشار، ؛۷۵۹َعرضه  ◄

ــت  ــاجراجویی، مأموري ــاطره، م ــرداریبهره ؛۶۷۲مخ ــدپروازی،  ؛ب بلن

لیسـم، ، ایده۲۸۳جهاد، پیشـتازی  ؛۸۵۵جرأت، جسارت، شجاعت  آ

 ،۸۶۲پسـندی مشکل ◄گرایی گرایی، ایجـاد تغییـرات، کمـالآرمان

گـذاری نیانگـذاری، بتشـکیل، تأسـیس، پایه ؛۸۵۲آرزو  ،۸۵۲امید 

  ۷۷۵، مشارکت ۵۶دربر گرفتن  ◄

 ؛۶۸۲کوشا، زحمتکش  ؛▼کننده، اقدام▼، مجاهدکنندهتالش

  ۷۱۶شخص مبارز 

، آغازکننـــده، اهتمـــام کننـــده، پیشـــنهاددهنده، کننـــدهاقدام

، مبتکـــر، ۵۸۹ کننده (در مزایـــده یـــا مناقصـــه)، نویســـندهشـــرکت

ــده آزمایش ــق ۴۶۱کنن ــده، محق ــلح، ا ؛۴۵۹، جوین ــت، یدهمص لیس آ

ــت  ــی، رفرمیس ــال سیاس ــب آدم کمال ،۶۵۴فع ــا،  ؛۸۶۲طل کارگش

 ◄پیشـقدم  ؛۷۰۵رقیـب  ؛۶۷۲مأمور  ،۶۸۶پیمانکار، کارگزار، عامل 

گذار، مؤسـس، کارفرما، مدیراجرایی، کارآفرين، سـرمایه ؛▼مجاهد

  ۶۱۸قمارباز  ؛۱۵۶علت  ،۶۲۳ريز برنامه ◄گذار بنیان

  ۶۸نقطۀ آغاز  ◄ستی، آغازکننده : کلید، ماشه، شوسیلۀ اقدام

ــفت] ــد [ص ــمم مجاه ــدی، مص ــل، ج ــوآور  ؛۵۹۹، عام ــر، ن  ؛۲۱مبتک

راغـــب  ◄داوطلـــب  ؛▲کننـــده، اقدام۲۸۳پیشـــقدم، پیشـــاهنگ 

کوش، بـاحرارت، کوشـا، سـخت ،۶۸۲زحمتکش  ،۶۷۸ساعی  ؛۵۹۷

 ؛وجوش، باهمـــــت، فعـــــال، پــــرتالش، کارآمـــــد، کـــــاریپرجنــــب

  ؛مجـد ؛خواندرس
ً
 ،۸۵۵مـاجراجو، جسـور، دلیـر  ؛انـهمبتکر ؛رأسـا

طلــــب، جاه ؛۶۲۲شــــاغل  ؛۷۱۲کننــــده ، حمله۷۱۸مبــــارز، جنگجــــو 

 ۶۷۲بلندپرواز، نامجو، آمادۀ کار 

  ۶۶۱ آمیز، خطرناکمخاطره ؛۴۶۱، آزمایشی مقدماتی

، اقدام کردن، دست زدن، راهی شدن، عزم مبادرت کردن [فعل]

ــده ــدن، عه ــقدم ش ــردن، پیش ــدن ک ــد  ،۶۷۲دار ش ــردن قص  ،۶۱۷ک

، ۷۵۹آمـدن، برخاسـتن، آســتین بـاال زدن (کــردن) ، داوطلـب شــدن 

دل  ؛۶۲۲کار شدن، دردست گـرفتن، مشـغول کـار شـدن دست به

ــه ــردن ب ــارت ک ــردن  ،۸۵۵دريا زدن، جس ــار ک ــل  ؛۶۱۸قم ــۀ عم جام

آرزوِی  ؛۷۲۵پوشاندن، عملـی سـاختن، عملـی کـردن، انجـام دادن 

شـــار آوردن، اثـــر داشـــتن، ف ؛کســـی را بـــرآوردن (بـــرآورده کـــردن)

یک کـاری کـردن، اهتمـام  ؛۷۴۰مجبور کردن  ؛۶۰۰پافشاری کردن 

قدم  ؛جا آوردن، برپاداشتن، اقامه کردنبه ؛▼کردن، سعی کردن

(گام) اول را برداشتن، مشغول شدن، کلید زدن، ماشـه کشـیدن، 

 ؛۷۱۲، یـورش بـردن ۷۱۲حملـه کـردن  ؛۶۸کار انداختن، آغاز کردن به

ــه کــ ــردن تجرب ، تأســیس ۵۶تشــکیل دادن  ؛۴۶۱ردن، آزمــایش ک

 پیشنهاد کردن  ؛۷۷۵کردن 

، کوشیدن، اهتمام کردن، مجاهدت کـردن، همـت سعی کردن

حــداکثر ســعی  ؛کــردن، بــاال رفــتن و پــایین آمــدن، جدوجهــد کــردن

سعی خودرا کردن،  ؛۶۸۲خودرا کردن، زور خودرا زدن، تالش کردن 

تکان خوردن، جنبیـدن، منفعـل  یک کاری کردن، بیکار نایستادن،

کوتــاه نیامــدن، بــاز  ؛▲، مبــادرت کــردن۱۷۳نبــودن، فاعــل بــودن 

، قصـدکردن ۴۵۹طلبیدن، ُجسـتن  ؛۵۹۹نایستادن، مصمم بودن 

 شتاب کردن، تعجیل کردن  ؛۶۱۷

ــد] ــقدمانه [قی ــه پیش ــار ،۵۹۷، داوطلبان ــه ؛باابتک  ؛۷۱۲کنان حمل

  ؛۴۶۱بــــرای امتحــــان  ؛۷۱۲آتــــش! 
ً
، عمــــدا

ً
 ؛خودســــرانه ،۶۱۷ رأســــا

 ۴۶۱مبتکرانه، آزمایشی 

⍃  زمایش  ،۶۸آغاز   ۶۸۲ تالش ،۶۷۲، مأموريت ۴۶۱آ

 

 مأموريت 672

، وظیفه، رسالت، مسئولیت، بار، کار، تکلیف، امر، مأموريت [اسم]



 

 

ـــت ـــه، حاج ـــار اداری، مراجع ـــدمت، ک ـــل،  ؛خ ـــد، تقب ـــدی، تعه تص

ـــمت ـــده، نقـــش، س ـــت ؛اختیـــارات، عه ـــارگزاری، وکال ، عاملیـــت، ک

ــاملی ــت، ع ــرت، کفال ــتغال  ؛مباش ــتگی، اش ــدی، گماش  ؛۶۲۲کارمن

، اجـرا ۷۲۵انجـام  ؛۷۵۱، ارجاع کار، تفـویض اختیـار، انتصـاب ۹ارجاع 

شــــرکتهای  ◄انحصــــار  ،۶۸۹گری، اداره، مــــدیريت تصــــدی ؛۷۲۵

 ۵۷انحصاری 

ــو، وکیــل ،۶۸۶، عامــل مــأمور ــارگزار، بــازو، وصــی، عض ــد،  ؛ک کارمن

 ؛۷۴۲، نـــوکر ۷۴۲تخدم، خـــادم گماشـــته، مســـ ؛۷۴۱مســـتوفی 

پاســـبان، پلـــیس،  ؛۱۵۰متصـــدی، مســـئول، سرپرســـت، جانشـــین 

ـــامی  ـــروی انتظ ـــس، نی ـــهربانی  ◄عس ـــتاده  ؛۹۵۵ش  ؛۷۵۴فرس

ایـادی، عوامـل، عمـال،  ؛۹۵۸، وکیـل دعـاوی ۷۵۴وکیل، نماینـده 

 ۶۲۲شاغل  ؛۹۳۰نشانده، مزدور دست ؛کارگزاران حکومت

ــفت] ــار [ص ــادۀ ک ــر بهآم ــدمت، ، حاض ــی، خ ــئول، اعزام ــأمور، مس م

 ؛پذیردار، متعهـــد، متقبـــل، متکفـــل، متـــولی، مســـئولیتعهـــده

 ماجراجو ؛متهور، پیشقدم

، مأمورشدن، مسئول شدن، تقبل کردن، دار شدنعهده [فعل]

عهـده عهده گرفتن، متعهد شدن، مسئولیت را بهاقدام کردن، به

ی را گــرفتن، آســتین بــاال زدن (کــردن)، پــرداختن، کــاری دســت کســ

بوسیدن، قبول کردن، قبول زحمت کردن، برذمه گرفتن، مبـادرت 

ــردن  ــردن  ،۶۷۱ک ــعی ک ــادن  ؛۶۷۱س ــدن، بنیادنه ــقدم ش  ،۶۸پیش

، متعهـد ۷۲۵اجـرا کـردن  ،۶۸۹مدیريت کـردن  ؛کاریدست زدن به

  ۸۵۵جسور بودن  ؛شدن، خودرا فدا کردن

⍃  ۶۷۱مبادرت  ،۶۸آغاز  

 

 استفاده 673

ــــتفاده [اســــم] ــــاراس ــــرف، بهره، ک ــــتعمال، مص ــــری، برد، اس گی

 ؛۷۷۳استفاده، تصرف، مالکیـت حق ؛گیریبرخورداری، تمتع، کام

کارگیری، انتصـاب برداری، استحصال، اسـتثمار، اسـتخدام، بـهبهره

ــال ؛۷۵۱ ــک، ِاعم ــل، تمس ــادت  ؛توس ــاربرد، ع ــداول، رواج، ک  ،۶۱۰ت

ی، جـویوری، بهرهبهره ؛گرایی، الگوی مصرفمصرف ؛۷۹عمومیت 

سـود، فایــده،  ؛سـتانیکشـی، سـودجویی، ســودبردن، فایدهبهره

مطلوبیـت،  ؛۶۵۵استهالک، فرسایش، زوال  ؛۷۷۱افزایش سرمایه 

دســـتورالعمل (نحـــوۀ اســـتعمال یـــا مصـــرف)،  ؛گراییمطلوبیـــت

 کتابچۀ راهنمای استفاده (کاربرد)، کاتالوگ، بروشور، کاالنما

ر، متمتـع، برخـوردار کننده، کـارب، مصـرفکنندهاستفاده [صفت]

بـرداری کننـده، بهره ؛وسیله قراردهنده، متمسک، متوسل ؛۷۷۳

ـــــــتخدام ؛بـــــــرداربهره ـــــــده کننده، کارفرمـــــــا، تولیداس  ؛۱۶۴کنن

منــد، بهره ؛متنفــع ؛کشجــو، بهــرهاســتثمارکننده، ســودجو، بهره

 گیرنده برنده، مستفید، فایدهمتمتع، مستفیض، فیض

ــتفاده ــورد اس ــتفام ــال اس ــغال، درح ــغول، اش ــدن، مش  ؛ده ش

ـــام  ـــومی، ع ـــارف، عم ـــاربردی، متع ـــاری، ک ـــده، استفاده ؛۷۹ک ش

دوم، ، دســت۱۲۷نمــا، کهنــه، قــدیمی شــده، مســتعمل، نخمصرف

بــرداری، مـورد بهره ؛۶۱۰مرسـوم  ؛نیمـدار ،۶۵۵کـارکرده، فرسـوده 

 شونده استفاده

کار بـردن، اسـتعمال کـردن، مصـرف ، بـهاسـتفاده کـردن [فعل]

 ؛اسـتثمار کـردن ؛ورزش دادن ؛کار گرفتن چیزی، آزمودنبهکردن، 

ــردن ــغال ک ــوردن  ؛اش ــردن، خ ــرف ک ــاه  ؛۳۰۱ص ــتن، پن ــاری خواس ی

کشـیدن، نشـئه شـدن  ؛▼دراختیار گرفتن ◄بردن، متوسل شدن 

فایـده بـردن، سـود کـردن، سـود  ؛دارو خوردن، تزريق کـردن ؛۹۴۹

دن، لـذت برخـوردار بـو ؛۷۵۱استخدام کـردن، گماشـتن  ؛۷۷۱بردن 

  ▼بردن، متنفع شدن، دراختیار داشتن

، ســـود بـــردن، متوســـل (متمســـک) شـــدن، دراختیـــار گـــرفتن

خـدمت خودرا تحمیـل کـردن، به ؛۶۲۹متشبث شدن، وسیله کردن 

 یاری خواستن، پناه بردن  ؛سوار شدن ؛گرفتن

، تحـت فرمـان داشـتن، مسـلط بـودن، احاطـه دراختیار داشـتن

 ؛بســیج کـــردن ؛۷۸۳کـــردن تخصـــیص دادن، تســهیم  ؛داشــتن

لـذت  ؛جـوالن دادن، دواسـبه تـاختن ؛ارائـه کـردن ؛بخشش کردن

 بردن، تحت اختیار داشتن 

⍃  ۶۴۲ مصلحت ،۶۴۰فایده  ،۶۳۴اتالف  ،۶۲۹وسیله 

 

 عدم استفاده 674

، وقفـه، تعلیـق، دسـت کشـیدن، تعطیـل، عدم استفاده [اسم]

پرهیـز،  امسـاک، ؛۶۷۹رکـود، بیکـاری، عـدم فعالیـت  ،۶۷۷سکون 

عــــدم اســــتعمال،  ؛۶۳۲انــــداز، ذخیــــره، انبـــار پس ؛۶۲۰اجتنـــاب 

تــرک اســتفاده، برکنــاری، کنــار  ؛۶۲۱پوشــی متروکــی، نابــابی، چشم

، ۷۷۹اعتنــایی، عــدم نگهــداری بی ؛۶۱۱گذاشــتن، تــرک عــادت، تــرک 

ــــاحبیبی ــــودن بی ؛ص ــــده ب ــــودن،  ،۶۴۱فای ــــتفاده نب ــــل اس قاب

 قراضه ابوقراضه، ابوطیاره، آهن

کبند، دست اول، پستایی، اضافی، استفاده نشده فت][ص ، نو، آ

 یدکی، خالی، بکر، تازه 

شــــده، ازکارافتــــاده، ، متــــروک، فروگذاشــــته، ازدور خارجبرکنــــار

 مستهلک شده، سوختبه
ً
شـده،  دردنخور، متروکه، مهجور، کامال

ــتفاده ــل اس ــه ؛غیرقاب ــز، دورانداخت ــغال، دورري ــده ؛آش ــراج ش  ؛اخ

ـــه، نابـــاب، کهنـــه، م ـــتعمل، فرســـوده، زهـــوار دررفت نـــدرس، مس

ــه، درب ــنی، لکنت ــقاط، فکس ــه، اس ــی، قراض ــان، اوراق، اوراق وداغ

ــتفاده، بی ــقاطی، بالاس ــردود اس ده، م
َ
ــاربرد، واز ــدون ک ــرف، ب مص

ـــران ؛۶۰۷ ـــایر، وی ـــده، بایگانیکنارگذاشته ؛ب ـــدهش ـــده،  ؛ش رهاش

ون مدف ؛۷۷۹شده، واگذارده نشده، واگذار، نگهداری۷۷۹متروک 

 ۵۰۶شده ، فراموش۳۶۴

، بدون چیـزی سـرکردن، امسـاک کـردن، استفاده نکردن [فعل]

پرهیـز  ،۶۲۱صـرفنظر کـردن  ،۶۲۰چشم پوشـیدن از، اجتنـاب کـردن 

اسـتفاده نشـدن،  ؛۷۷۹نگهـداری نکـردن  ؛۹۴۲کردن، پرهیزيـدن 



   
 

 

 کارنرفتن و باقی بودن ماندن، مصرف نشدن، به

داختن)، کنــار انــداختن ، دور ريخــتن (انــتــرک اســتفاده کــردن

وقفـه  ؛تـرک کـردن ؛حال تعلیـق درآوردن(گذاشتن)، انداختن، بـه

 ؛۱۵۰جا کـردن جابـه ؛۶۱۱، تـرک عـادت دادن ۱۴۵دادن، مکث کردن 

، بسـتن ۷۵۲تعطیل کـردن، منحـل کـردن، لغـو کـردن  ؛ترک دادن

۲۶۴ 

⍃  ۶۷۷ سکون ،۶۴۱فایده بودن بی ،۶۱۱ترک عادت 

 

 سوءاستفاده 675

اسـتفادۀ  ؛، اسـتفادۀ غلـط، سـوء مـدیريتسوءاستفاده [اسم]

اســتفادۀ مــالی، فســاد مــالی، ومیــل، سوءاخــتالس، حیف ؛ابــزاری

ـــط ؛۷۸۸دزدی  ـــاربرد غل ـــند، ک ـــتفادۀ ناپس ـــاروا، اس ـــتفادۀ ن  ؛اس

گیـــــری، کشـــــی، بهرهاســـــتثمار، بهره ؛۸۹۸بـــــدرفتاری، اذیـــــت 

نـی جویی، تحمیق، استحمار، حکمراگری، بهرهجویی، سلطهسلطه

 ؛۹۳۰شــــکنی، خیانــــت بــــدقولی، بدعهــــدی، دبــــه، پیمان ؛۷۳۳

ــــاری، قانون ــــکنی تبهک ــــتفادهسوء ؛۹۵۴ش ــــتلس، اس چی، مخ

ـــــردار  ـــــب ۷۸۹کالهب ـــــو، غاص ـــــالم ۹۱۶، زال ـــــزاواری،  ؛۹۱۴، ظ ناس

  ۷۴۵دهی، استثمارشدگی، بردگی بهره≠  ؛ناشایستگی

بـدرفتاری کـردن،  ؛کار بـردن، بد بـهسوء استفاده کردن [فعـل]

بازيچـه گـرفتن، تثمار کردن، خون کسی را خوردن (مکیـدن)، بهاس

ــردن ــت ک ــباب دس ــوردن، از آب  ؛اس ــوبره خ ــم ازت ــور و ه ــم ازآخ ه

لود ماهی گرفتن گل  آ

⍃  ۶۳۴اتالف 

 



 

 

 

 عمل داوطلبانه  باب سه:

 
 عمل 676

اقـدامات،  ،۶۸۸، کنش، حرکت، کار، بـازی، کـردار، رفتـار عمل [اسم]

، رویــه، روش،  ۸۱ قاعـده ؛۶۲۳ام، برنامـه ، گـ▼امـر، عملکـرد، فعـل

ــیوه، اســلوب، طريقــه  ــار  ◄ش  ؛۵۶۶َســْبک  ،۶۲۳تــدبیر  ،۶۸۸رفت

ــازوکار ــم، س ــالش  ؛مکانیس ــادرت  ؛۶۸۲ت ــدام، مب ــا،  ؛۶۷۱اق ادا، ایف

 ،۶۱۰دوره، تمــــرين، ممارســــت، عــــادت دادن  ؛۷۲۵انجــــام، اجــــرا 

  عمل مختار ؛۶۲۲شغل  ؛گراییاصالت عمل، عمل ؛۵۳۶یادگیری 

، کار انجام شـده، عملیـات، موفقیـت، اقـدامات، انجـام، کـار فعل

فــتح  ؛۶۳۸برجسـته، شــاهکار، اثـر هنــری، کـار بــزرگ، مطلـب مهــم 

کودتـا،  ؛۶۸۸مانور، عملیات، تدابیر جنگـی  ؛۸۵۵نمایان، شجاعت 

ــه  ــه، توطئ ــال ؛۶۲۳دسیس ــت،  ؛اعم ــر، حاج ــه، ام ــار اداری، مراجع ک

ـــادرت  ـــدام، مب ـــه ؛۶۷۱اق ـــقطع ـــرح، کاری، س ـــروژه، ط ـــار، پ فارش ک

، کـارکرد، ▲بـازده، بـازدهی، عملکـرد، عمـل ؛۶۲۲ساختمان، شغل 

 نقش، سهم 

 ،۶۷۸شخص ُپرکار  ،۶۸۲، فاعل، زحمتکش دهندهانجام [صفت]

 ۸۵۵قهرمان، فرد شجاع 

ــغول  ، فاعــل، کننــده، اجرایــی، ۱۷۳، مشــغول، عامــل کــارمش

کارآ، پرکار،  ،۶۲۲ل اجراکننده، ایفاگر، کارکن، فعال، درحال کار، شاغ

 ؛اجرائیــــه ؛غیرخــــراب، اشــــغال ؛۶۷۸، دارای فعالیــــت ۱۷۴فعــــال 

 دایر، مفتوح، باز، جاری ؛کنا ؛شدهشده، استخدامکارگرفتهبه

ــردن [فعــل] ــردن ک ــار ک ــل کــردن، ک ــار  ،۶۸۲، عم ــردن، رفت حرکــت ک

جا آوردن، ، بـه۷۲۵، اجرا کـردن ۷۲۵کردن، ایفا کردن، انجام دادن 

 ساختن  ؛۶۲۲غال داشتن اشت ؛گزاردن

 ، هنگام ارتکاِب، مشغوِل حاِل در [قید]

⍃  ۶۸۸رفتار 

 

 سکون  677

ــم] ــکون [اس ــی، س ــت، یلل ــاری، بطال ــش، بیک ــل، آرام ــدان عم ، فق

، تعــادل ۱۷۵اینرســی، انفعــال  ،۶۷۹عــدم فعالیــت  ،۶۷۹حــالی بی

 ،۶۲۰، اجتنــاب ۴۵۸دقتــی، غفلــت بی ؛۱۶۱دفــاعی، نــاتوانی ، بی۲۸

، عــدم تحــرک ۳۷۵حســی فیزيکــی فلــج، بی ؛۶۷۴ عــدم اســتفاده

 بس آتش ؛۲۶۶

، فــارغ، آســوده، خــالص، دســت ازکــار کشــیده، فعــالغیر [صــفت]

  ۶۸۱بال بازنشسته، فارغ ؛۶۷۴موات، متروکه، برکنار  ؛۶۷۹بیکار 

  ۷۲۶تمام، ناتمام ، انجام نیافته، نشده، نیمهناکرده

ــل] ــل  [فع ــردنعم ــنک ــدن ازام ــردن، بازمان ــار نک ــیدن ، ک ری، نرس

 ؛۶۲۰اجتنــاب کــردن  ،۵۹۸اکــراه داشــتن  ؛کاری، آفتــاب چريــدنبــه

  ۶۴۱، وقت تلف کردن ۱۷۵، منفعل بودن ۱۳۶صبر کردن 

⍃  مجـال  ،۶۷۹عـدم فعالیـت  ،۶۷۴، عـدم اسـتفاده ۱۷۵انفعال

 ۶۸۳استراحت  ،۶۸۱

 

 فعالیت . بیداری 678

وجوش، جنـــب ،۶۲۲، جنـــبش، حرکــت، اشــتغال فعالیــت [اســم]

ازغفلــت بیــرون آمــدن، انتبــاه،  ؛۷۷۵بــدو، عضــویت، مشــارکت بدو

گاهی، هوشیاری، بیداری انگیختن، فعـال کـردن،  ؛خوابیبی ؛▼آ

ــزش  ــاری ؛۶۱۲انگی ــاد، ُپرک ــت زي ــال  ؛▼فعالی ــارکرد، فع ــرد، ک عملک

  ۶۰۰پافشاری  ،۵۹۹، عزم ۷۱۶مسابقه  ؛۱۷۳، عاملیت ۱۷۴بودن 

گاهی، هوشیاری، شعور، فعالیت فبیداری کری، عدم مستی، ، آ

 انتباه، ازغفلت بیرون آمدن  ؛۹۴۸هشیاری 

 ، سعی ۴۵۵، مالزمت، تمرکز، پیگیری، توجه پشتکار

ــاری ــادهُپرک ــادی، زي ــت زي ــتی ، فعالی ــولی، دس ــت، فض روی، دخال

 بدوبدو، اشتغال، گرفتاری، مشغولیت ؛درهر

حیـوان بـارَبردار،  ؛، فعـال، خرکـار، زحمـتکش، بـردهشخص ُپرکار

 قاطر

جـدی، متحـرک  ،۶۲۲، فعال، کاری، شـاغل دارای فعالیت ت][صف

گـاه، بیدار، به ؛۲۷۷چابک، سريع  ؛۱۴۶جاری، مداوم  ؛۲۶۵ هوش، آ

، ۱۶۰وجوش، پرتحـرک پرجنب ؛خواب، بدخواببی ؛هشیار، هوشیار

  ۶۰۰سمج  ؛مشتعل، خروشان ؛▼ورجه، ُپرتالش، ساعیعلی

ــغول ــاجرا ؛مش ــلوغ، پرم ــکارگرفتهبه ؛ش ــده، مش ــاغل ش تغل، ش

 دایر، جاری ؛ایفاگر، عامل، مجد ؛۶۲۲

زحمـتکش  ،۶۰۰کوش، کوشا، ُپرکار، پرتالش، سمج ، سختساعی

ــــد  ،۶۸۲ ــــارز، مجاه ــــتگی ،۶۷۱مب ــــتوهخس ــــاحرارت،  ؛ناپذیر، نس ب

 وجوش، باهمت، فعال، کارآمد، کاری پرجنب

گر، کن، انکــر [و]منکـــر، مداخلـــهســـاز، دخالـــت، دسیسهفضــول

 دع مزاحم، مخل، مص

خود زحمـت دادن، ، بـه۱۷۴، فعال بودن فعالیت داشتن [فعل]

ــه ــدن، ب ــو ش ــدن عض ــهیم ش ــتن، س ــواب ۷۷۵گروهی پیوس ، ازخ

 ۷۳۰ غفلت بیدارشدن، کامیاب شدن

دویـــدن،  ،۶۸۰، ُپرکـــار بـــودن، عجلـــه کـــردن بـــودنمشـــغول 

ــر به ــت ِ س ــتن، وق ــافی نداش ــت ک ــودن، فرص ــار ب ــار ک ــختی گرفت س



   
 

 

ــافتن) ــتن (نی ــدن نداش ــودن، خاران ــه) ب ــگ (گرفت ــی تن ــت کس ، وق

  ۶۴۱وقت تلف کردن  ؛بدوبدو کردن، مثل خر کار کردن

زور وارد شـدن، تعـدی جـا کـردن، بـه، دخالـت بیکـردنفضولی 

 دستکاری کردن ،۸۲۷، مزاحم شدن، عذاب دادن ۲۹۷کردن 

بیــدار شــدن، ازخــواب پريــدن، برخاســتن، ازخــواب  ،فعــال شــدن

چیزی خود تکــان دادن، بــهبــه برخاســتن، جنبیــدن، تکــان خــوردن،

 کاری مشغول شدنافتادن، به

 انگیختن ۶۱۲ ◄ فعال کردن

⍃  ۶۸۲، تالش ۱۷۴فعال بودن 

 

 عدم فعالیت . خواب 679

فقــدان  ؛۱۷۵، بیکــاری، خفتگــی، انفعــال فعالیــتعــدم  [اســم]

جنبشــی، حرکتــی، بیعمــل، آرامــش، بطالــت، یللــی، یللــی تللــی، بی

 ، خواب خرگوشی۴۵۸ دقتیغفلت، بی ؛۶۷۷سکون 

ــالیبی ختــی، خمــودگی، جمــود، بیح
َ
ــلی، ل

ُ
حســی، ، رخــوت، ش

تنبلــی، بطالــت، فقــدان  ؛۲۷۸سســتی، کرخــی، کنــدی، آهســتگی 

  ۶۰۱عزمی بی ؛۸۶۰تفاوتی بی ،۸۲۰حساسیت روحی 

لودگیخواب زدگی، خفتگی، سنگین بـودن، خسـتگی ، خوابآ

 دره، خمیازه دهان ؛هیپنوتیزم، مانیتیسم ؛۶۸۴

ــواب ــتراحت خ ــه، اس ــرت، قیلول ــوم، ُچ ــتانی،  ؛۶۸۳، ن ــواب زمس خ

مــا، بی
ُ

، ۲۱۸گهــواره، بــالش  ؛۳۷۵حســی فیزيکــی خلســه، اغمــا، ک

متکـا، نازبــالش، تخــت، رختخــواب، مالفــه، ملحفــه، شــمد، روانــداز، 

گزار، خـواب ؛درهخمیـازه، دهـن ؛۲۱۸لحاف، پتـو، تشـک، تختخـواب 

ــر،  ــر  ◄ُمعّب ــواب، تف ،۵۲۰مفس ــر خ ــیر[تعبی ــال ؛]۵۲۰س ــا، خی  ؛روی

خــواب  ؛خــواب نــاز، خـواب راحــت ؛کــابوس، خــواب پريشـان ؛احـالم

 غنو  ؛سنگین

بخش، ُمَسکن، مخـدر، مـواد بخش، آرامش، آرامآورخوابمادۀ 

قــــرص خــــواب آور، دیازپــــام، فنوباربیتــــال، داروی  ،۶۵۸مخــــدر 

 ُمنّوم  ؛الالیی ؛۳۷۵بیهوشی 

رازيت، سربار، بیکـاره، ، آدم تنبل، انگل، طفیلی، پاتنبلشخص 

 ۶۳۹اهمیت ولگرد، گدا، شخص بی

ــفت] ــار [ص ــل، هیچبیک ــف، عاط ــل، بالتکلی ــاره، معط ــت،  ؛ک بیحرک

  ۲ منقرض ؛۲۶۶راکد  ،۶۷۷ساکن، غیر فعال 

نشـین، بخوروبخـواب، ، سست، کنـد، کاهـل، انگلـی، آفتابتنبل

 ◄طلـب، طفیلـی پرور، رفاهتن ؛۴۵۸پرست، غافل طلب، تنعافیت

سب آب ؛▲شخص تنبل ،۶۳۹اهمیت بی شخص
ُ

 خ

لـــودخواب لـــوده، خســـته ، خوابآ خوابیـــده،  ؛بیـــدارنیمه ،۶۸۴آ

رفتــــه، هــــوش، ازهوشخفتـــه، خــــواب، ُپرخــــواب، ســــنگین، بی

 ۳۷۵حس مدهوش، بی

ن، مخـدر، سـمی ، هیپنوتیـک، آرامآورخواب
ّ

 ؛۶۵۳بخـش، ُمسـک

 نوم ُم  ؛۶۵۸مواد مخدر  ؛۱۷۷گونه مرهم ،۸۳۱دهنده تسکین

بطالت ، بیکـار بـودن، آفتـاب گـز کـردن، بـهبـودنسسـت  [فعل]

، آهسـته رفـتن ۱۳۶صـبرکردن  ؛۶۷۷وقت گذرانـدن، عمـل نکـردن 

به باد(ی) بند بودن، ضـعیف بـودن  ؛۱۳۶تعویق انداختن ، به۲۷۸

۱۶۳  

ـــدن ـــرت زدن، خوابی ـــودن، چ ـــدن، غن ـــبیدن، آرامی ـــتن، خس ، خف

سـر بـردن، دن، شـب بهبیتوتـه کـر ؛خمیازه کشیدن ؛خواب رفتنبه

 خواب رفتن، مثل مرده افتادن 

، خوابانـدن، خـواب کـردن، تسـکین دادن، مالیـم کـردنسست 

مـانع حرکـت شـدن،  ؛۳۷۵حس کـردن ، فلـج کـردن، بـی۱۷۷کردن 

 ۷۴۷وزنجیر کردن غل

⍃  ۶۸۱فراغت  ،۶۷۷، سکون ۳۷۵حسی فیزيکی ، بی۱۷۵انفعال، 

 ۶۸۳استراحت 

 

 # ۶۸۰عجله  680

ــهعج [اســم] ــت ل ــیمگی، فعالی ــتپاچگی، سراس ــدان  ؛۶۷۸، دس فق

ـــادگی  ـــأخیر  ،۶۷۰آم ـــرعت  ؛۱۳۶ت ـــتاب ۲۷۷س ـــی ، بی۲۷۷، ش پروای

اضــــطرار، اورژانــــس،  ؛۸۲۲شــــده صــــبری، حالــــت تهییجبی ؛۸۵۷

 ۱۳۵دستی ، پیش۱۳۵قولی ، خوش۱۳۵تعجیل  ؛۶۳۸اهمیت 

سراســـیمه،  ؛تأمـــلپاچه، بیزده، دســـت، شـــتابعجـــول [صـــفت]

 ؛هـولکی، عجوالنـه، هول۲۷۷باد (برق، ...)، سـريع  باشتاب، مثل

 ۱۳۵زود 

ــردنعجلــه  [فعــل] ــیمه ک ــودرا رســاندن، سراس ــتاب کــردن، خ ، ش

 ؛باعجلـه بـردن، َسـر ُبـردن ؛۲۷۷رفتن، بدوبدو کردن، سـريع رفـتن 

پاچه شــدن، خــود را بــاختن، مضــطرب شــدن، کالفــه شــدن، دســت

 ۱۳۵زود بودن  ؛ندیده گر زدنسراسیمه شدن، آتش

 ، شتاباندن، جلو انداختن شتابانیدن

⍃  ۸۵۷پروایی بی ،۶۱۹، پیگیری ۲۷۷، سرعت ۱۳۵تعجیل 

 

 مجال . فراغت 681

، فرصـت، فراغـت، تفـريح، اوقـات فراغـت، وقـت آزاد، مجـال [اسم]

ــدم فعالیــت  ــتگی، بیکــاری، ع ــی، مرخصــی، بازنشس  ؛۶۷۹تعطیل

 ؛۸۳۷ورزش  ،۸۳۷سـرگرمی  ؛۶۸۳نبود عجله، آسایش، استراحت 

زنگ تفريح، تنفس، زمـان فراغـت، خلـوت، فرصـت  ؛امکان، میدان

 ؛۷۳۰خوشــبختی  ◄وضــعیت مناســب، گشــایش، فــرج  ؛مناســب

  ۷۴۴آزادی  ؛ِاندتعطیالت تابستانی، تعطیل آخر هفته، ویک

، هنگام فراغت، بدون عجله، تفريحی، آهسته سرفرصت [صفت]

 ، صبورانه۲۷۸

ـــالفارغ ـــوده ب ـــ۷۴۴آزاد  ،۶۸۳، آس ـــار ، ف ـــالص، بیک  ،۶۷۹ارغ، خ

غیرکشـــیک،  ؛بازنشســـته ؛خبـــر، درمرخصـــیدغدغـــۀ خـــاطر، بیبی

  ۶۷۷فعال غیر ؛مرخص

، فرصــت داشــتن، مجــال داشــتن، گشــتن، کــردنتفــريح  [فعــل]



 

 

بازنشســـته  ،۶۸۳مرخصـــی رفـــتن، آســـودن  ؛۲۷۸آهســـته رفـــتن 

آفتاب گز کردن، آفتـاب چريـدن، بیکـار  ؛۷۵۳شدن، استعفا دادن 

  ۶۷۷عمل نکردن  ،۶۷۹ودن بودن، سست ب

⍃  ــکون ــت  ،۶۷۷س ــدم فعالی ــتراحت  ،۶۷۹ع ــرگرمی  ،۶۸۳اس س

زادی  ،۸۳۷  ۷۴۴آ

 

 تالش . کار 682

ــــم] ــــالش [اس ــــد، ت ــــّد، جدوجه ــــاپو[ی]، ِج ــــال، تک ــــش، تق ، کوش

 ؛۱۶۰، انـــرژی ▼، کـــار▼کوشـــی، رنـــج، زحمـــتوجوش، سختجنـــب

ــاعی،  ــدیت، مس ــدت، ج ــداومت، مجاه ــام، م ــعی، اهتم ــت، س هم

 ؛۶۷۸ُپرکـاری  ،۶۷۸فعالیـت  ؛عرق جبین، کـد یمـین ؛۶۰۰پافشاری 

  ۶۲۲ اشتغال ؛مجاهده، جهاد، اجتهاد ؛کوران کار

، ۱۶۲نــرمش، ژيمناســتیک، پهلــوانی  ؛۶۶۹، تمــرين، تــدارک زحمــت

کاری، کاری، شـیفتکار، اضـافهاضافه ؛۸۳۷سرگرمی  ،۸۳۷ورزش 

 ۸۲۵، دسترنج، رنج ▲تالش ؛شبکاری

کـار  ؛، سـرمایۀ جـاودانی۱۶۴ار، تولیـد، کـ(فعالیت تولیدی)کار 

، ۷۴۰کار اجباری، بردگی، اجبـار  ؛داریخانه، خانه کار ؛یدی، عملگی

 ؛۶۷۶کاری، سـفارش کـار، فعـل قطعـه ؛۹۶۳اعمال شاقه، مجازات 

روز کاری، نفـرروز،  ؛۱۱۰کار متناوب، نوبتی، شیفت، نوبتکاری، دوره 

  ۳۷۰آبیاری، زراعت، کشاورزی  ؛نفرساعت

ـــفت ـــتکش ][ص ـــال زحم ـــارگر، فع ـــر، ک ـــار، ۱۷۴، رنجب ـــا، ُپرک ، کوش

ـــخت ـــاریس ـــد، ک ـــرتالش، کارآم ـــال، پ ـــت، فع دارای  ؛کوش، باهم

 ،۶۲۲شـاغل  ،۶۰۰سمج  ،۶۷۸ساعی  ،۶۷۸مشغول  ،۶۷۸فعالیت 

 مبارز  ،۶۷۱مجاهد 

ـــت ـــتهُپرزحم ـــوار  ،۶۸۴کننده ، خس ـــخت، دش ـــر، س ، ۷۰۰پردردس

تــوان (طاقــت، جــان)  ؛اکآور، زيرزمینــی، خطرنــزيــان ؛۶۴۱فایــده بی

 فرسا

 ،۶۷۱، کوشـش کـردن، زور زدن، سـعی کـردن کردنتالش  [فعـل]

وپا زدن، زحمـت کشـیدن، آسـمان بـه(بر) زمـین عرق ريختن، دسـت

  ۶۰۰پافشاری کردن  ؛آوردن (زدن)

، کار کردن، رنج بردن، بیل زدن، آفتاب خـوردن، کار [یدی] کردن

، اشـتغال داشـتن اضافه کار کـردن، شـغل داشـتن، شـاغل بـودن

 رانندگی کردن ؛۶۲۲

⍃  ۶۸۷ کارگاه ،۶۸۶عامل  ،۶۷۸فعالیت  ،۶۷۱مبادرت 

 

 استراحت 683

، تمـّدد، راحـت، آسـودگی، ۲۶۶، آسـایش، آرامـش استراحت [اسـم]

 ؛مدیتیشــن ؛بــادخور، هواخــوری ؛۳۷۶نشــاط  ،۶۷۹عــدم فعالیــت 

  ۶۷۹خواب  ؛۶۸۱فراغت، مجال  ؛۶۸۵رفع خستگی 

ــل اســتراحت  ؛۱۹۲ایشــگاه، اســتراحتگاه، مــأوا، مــأمن ، آسمح

ـــاه  ـــاه جان ،۶۶۲پناهگ ـــاظ  ،۶۶۲پن ـــاه،  ؛۴۲۱حف ـــیون، خوابگ پانس

ن 
َ

مســـافرخانه،  ؛۸۳۷پـــالژ، تفريحگـــاه، محـــل تفـــريح  ؛۱۹۲َمســـک

 ؛۱۹۲پارک، بوستان  ؛۱۹۲، پاتوق ۱۹۲محل دنج، کافه  ؛۱۹۲مهمانسرا 

 ۱۴۵چاپارخانه، محل توقف 

 ،۸۲۸، آرمیــده، آرام، راضــی حت)(در حــال اسـترا آســوده [صـفت]

ــت  ــد  ؛۳۷۶راح ــن  ؛۲۶۶راک ــبعافیت ؛۶۶۰ام ــال فارغ ؛طل آزاد  ،۶۸۱ب

 ؛غیرکشــیک ؛بازنشسـته ؛خبــر، مـرخصبی ،۶۷۹، فـارغ، بیکـار ۷۴۴

 ۶۷۷فعال غیر

، آرامیــدن، راحـــت کــردن، اســتراحت کـــردن، آرام آســودن [فعــل]

راحـت  گرفتن، غنودن، آرمیدن، آرام گرفتن، نفس کشـیدن، نفـس

ـــدن ـــارغ ش ـــردن، ف ـــت ک ـــیدن، کمرراس ـــردن  ؛کش ـــل نک  ،۶۷۷عم

 ۶۸۱تفريح کردن  ،۶۷۹خوابیدن 

⍃  ۶۸۵رفع خستگی  ،۶۸۱فراغت  ،۶۷۹عدم فعالیت  ،۶۷۷سکون 

 

 خستگی 684

 ؛۷۲۸، فرسودگی، کوفتگی، ماندگی، درماندگی خستگی [اسـم]

نفـــس، وهـــن، نفسهن ؛۳۷۵حســـی فیزيکــی بی ؛۶۸۲زحمــت 

 ۱۶۱، ناتوانی ۱۶۳ضعف غش،  ؛۳۵۲تنفس 

 سیر، وامانده ؛کسل، بیزار ؛، ماندهخسته [صفت]

 ۳۵۲وهن کنان نفس، هن، بینفس زناننفس

ـــل ،۶۸۲آور، پرزحمـــت ، کســـالتکنندهخســـته  ؛۸۳۸کننده کس

 فرسا فرسا، طاقت (جان، روان)توان

، کســل شــدن، بیــزار شــدن، تحلیــل رفــتن، شــدنخســته  [فعــل]

 ۱۶۳آمدن، ازپا افتادن، ضعیف بودن خاک افتادن، ازپا دربه

 ؛، انــداختن، ازپــا درآوردن، خســته و نــاتوان کــردنکــردنخســته 

  ۸۳۸کننده بودن کسل کردن، بیزار کردن، کسل

⍃  ۷۲۸ شکست ،۸۳۸، مالل ۱۶۱، ناتوانی ۱۶۳ضعف 

 

 رفع خستگی 685

، نیروبخشــی، بــازپروری، احیــا، نقاهــت، خســتگیرفــع  [اســم]

 ؛۱۴۵آنتراکــت، ایســت، مکــث، توقــف  ؛۶۸۳ســازی، اســتراحت تازه

 نفس تازه ؛۶۱۲داروی محّرک  ؛۸۳۷عیاشی  ،۸۳۷تفريح، سرگرمی 

 ؛۳۸۰آبــدار، خنــک، ســرد  ؛َبر، مفــرح، خســتگیبخشنیــرو [صـفت]

ــدوتیز . محــّرک  ــکین ؛۶۱۲تقــویتی، تن ــده،  ؛۸۳۱دهنده تس احیاکنن

آسـوده  ؛۶۵۶کننده بخش، بازسـازیبخش، جـانبخش، فـرحزندگی

 ۶۸۳ر حال استراحت) (د

 ۶۵۶شده، سرحال، بازسازی شده ، شاداب۱۷۴، شاداب تروتازه

، رفع خستگی کردن، ازخسـتگی بیـرون تازه دادننیروی  [فعل]

 ،۸۳۱بهبـــود دادن  ،۶۵۶بازســـازی کـــردن  ،۶۱۲آوردن، نیـــرو دادن 

  ۳۰۱تقویت کردن، خوراندن 

 ، نیــروی تــازه پیــدا کــردن، خســتگی درکــردن، نفــسشــدنتــازه 

عمیق کشیدن، نفس کشیدن، نفـس تـازه کـردن، بازسـازی شـدن 



   
 

 

 ۶۸۳آسودن  ،۶۵۶

⍃  ۸۳۱التیام  ،۶۸۳استراحت  ،۶۵۶، بازسازی ۳۸۰، سرما ۳۴۰هوا  

 

 عامل 686

، گرداننــده، ۲۶۸، متصــدی دســتگاه، اپراتــور، راننــده عامــل [اســم]

نشـانده، اجیـر، مباشر، پیشـکار، گماشـته، دست ،۶۷۲عنصر، مأمور 

وسـیله بـودن  ،۶۷۶دهنـده ، بـازيگر، اجراکننـده، انجام۹۳۰مزدور 

 ؛۱۵۰، فـرد جـایگزين ۷۵۵، معـاون ۷۵۴، فرستاده ۷۴۱والی  ؛۶۲۸

ژان، پلــیس، شــهربانی  ؛۱۶۴، تولیــد کننــده ۷۹۴دالل، تــاجر   ؛۹۵۵آ

ـــارگزار ـــده، ک ـــدیر  ؛نماین ـــادی،  ،۶۹۰م ـــل، ای ـــدیران، عوام ـــا، م اولی

 کارگزاران، گردانندگان 

، عمله، ۷۴۲نوکر  ؛۷۴۲بگیر، خادم مند، مزدبگیر، حقوق، کارکارگر

کارمند، کارشـناس، معـاون اداره،  ؛فعله، کارگر ساختمانی، شاگرد

ــتوفی ــوروکرات، مس ــت، ب ــد دول ــدیرکل، کارمن  ؛۷۴۱رئــیس اداره، م

  ۳۵مادون، مرئوس 

 ؛، صنعتکار، استادکار، اوساکار، تکنیسـین، کـارگر مـاهرصنعتگر

ــوزه ــاک ــار، خی ــگر، گر، نج ــر، مس ــر، زرگ ــاش، آهنگ ــا، نق
ّ

ــار، بن ط، معم

سرپرست کارگـاه، فـورمن (مـوارد بیشـتر  ،۶۳۰معدنچی، مکانیک 

مکانیـک  ،۶۸۷کارگـاه  ،۶۲۲، شـغل ۷۹۶، فروشـگاه ۷۹۴کسبه  ◄

۶۳۰،( 

، کادر، پرسـنل، خدمـه، نیـروی انسـانی، منـابع (سـرمایه) کارکنان

  ۷۰۷شريک، همکار  ؛انسانی، کارمندان، همکاران

⍃  ۷۵۵، معاون ۷۵۴، مأمور ۷۴۲، خادم ۷۲۲رزمنده  ،۶۸۲تالش 

 

 کارگاه: محل کار 687

، محــل کــار، اســتودیو، آتلیــه، مؤسســه، دفتــر، اتــاق کارگــاه [اسـم]

 ؛مطالعـــه، اتـــاق کـــار، آزمایشـــگاه، ایســـتگاه، محضـــر، دفترخانـــه

ــنعتی ــهرک ص ــه، ش ــر اداره، اداره ؛کارخان ــر، دفت ــات، ادارات، دفت ج

واحـــد اداری، واحـــد ســـازمانی، اداره،  ؛ان مرکـــزیمرکـــزی، ســـاختم

مدیريت، معاونت، سرپرستی، حوزه، منطقه، دفتر، شـاخه، بخـش 

ــه۵۳ ــش مؤسس ــش اداره، بخ ــد، بخ ــان، واح ــکیالت،  ؛، دپارتم تش

واحدهای اداری: مـدیريت، معاونـت، بخـش عملیـات، واحـد فنـی، 

ــا ــالی، من ــور م ــابی، ام ــروش، بازاري ــانی، ف ــراجعین، بازرگ ــور م بع ام

ــۀ  ــانی، گیش ــوزش، بایگ ــدارکات، آم ــارگزينی، ت ــانی و اداری، ک انس

ژانــس،  ؛اطالعــات، دبیرخانــه دکــان، مغــازه، محــل کســب، بنگــاه، آ

ــهرداری،  ؛۷۹۶خانــه، فروشــگاه عکاس ــتانداری، فرمانــداری، ش اس

الت  ؛بخشــداری انــواع کارخانــه برحســب  ؛۶۳۰ابــزار  ،۶۳۰ماشــین آ

آسـیاب، کارخانـۀ ذوب آهـن، نوع صنعت (عملیات، حرفه): معدن، 

نجـاری، رسـتوران،  ،۵۸۷گروه صنعتی، کارگـاه آهنگـری، چاپخانـه 

ــــم ــــاغی، پش ــــرویسآتش ؛بافیدب ــــاه، اتوس ــــانی، تعمیرگ  ؛نش

ـــدهای کارخانـــه: مـــدیريت تولیـــد (کارخانـــه)، برنامـــه ريزی و واح

مهندســـی تولیـــد، کنتـــرل کیفیـــت، انبـــار، تعمیـــرات و نگهـــداری، 

 ◄دیــگ بخــار، نگهبــانی، (مــوارد بیشــتر هــا، تأسیســات، کارگاه

ــبه  ــگاه ۷۹۴کس ــغل ۷۹۶، فروش ــل  ،۶۲۲، ش ــارگر  ،۶۸۶عام  ،۶۸۶ک

  ۶۲ سازمان ◄تشکیالت  ؛،)۶۳۰مکانیک  ،۶۸۶صنعتگر 

 ، اداری، دفتری، صنعتی، فابريککارگاهی [صفت]

⍃  ۶۸۲تالش 

 

 رفتار 688

، کـردار، سـلوک، مـنش، اخـالق، روش، مسـلک، مشـی، رفتار [اسم]

منظـر،  ؛۴۴۵ُپـز، ظـاهر  ؛۶۷۶وروش، عمـل ار، شیوۀ عمـل، راههنج

ــره  ــدا  ؛۴۴۵منظ ــن، ن ــا و  ؛۵۷۷لح ــان ایم ــدن، زب ــات ب ــت، حرک حرک

برخــورد،  ؛۸۸۴تربیــت، ادب  ؛۵۴۷دار اشــاره، اطــوار، حرکــت معنــی

طـور، نحـوه، شـیوه،  ،۵۶۶طرز، مشرب، اسـتیل، َسـْبک  ،۶۲۳تدبیر 

 ،۶۲۴روش، نسق، اسـلوب، راه ، ۸۱طريقه، استاندارد، رویه، قاعده 

اعمال، افعـال، کارهـا، عملکـرد، مکانیسـم،  ؛۸۱۷شخصیت، خوی 

ـــل  ـــازوکار، عم ـــه  ؛۶۷۶س ـــارت  ؛۶۲۳برنام ـــی، روش ؛۶۹۴مه شناس

 ] ۶۲۳سیاست  ◄[متدلوژی 

ــدابیر  ــیت ــرد، رزمجنگ ــک، نب ــتراتژی، تاکتی ــی، اس ــتالف،  ؛آرای ائ

ــل ــه عم ــدبیر  ،۶۲۳گرایی، برنام ــی، ،۶۲۳ت ــوم سیاس ــور،  عل ادارۀ ام

مـــــانور، رزمـــــایش، نقشـــــۀ جنگـــــی، حرکـــــت  ؛۷۳۳حکمرانـــــی 

 ؛نشـینیعملیـات انتحـاری، کسـب اطالعـات، عقب ؛الجیشـیسوق

 نیروی احتیاط 

ــــاری [صــــفت] ــــی، سیاســــیرفت ــــتراتژيک ؛، عمل ــــاکتیکی، اس  ؛ت

 تصنعی، ساختگی  ؛بدرفتار ؛رفتارخوش

دب مـؤ ،۶۷۶، سلوک کردن، عمل کردن، کردن کردنرفتار  [فعل]

بـد رفتـار کـردن،  ؛۹۳۳درست رفتار کردن، پرهیزگـار بـودن  ؛بودن

نقـش  ؛۸۵۰ادا داشتن  ،۵۴۷ایماواشاره کردن  ؛۹۳۴شرور بودن 

 ۷۷۵خودرا بازی کردن، سهیم شدن 

معامله کردن، برخورد کردن، دست زدن،  ؛، گرداندنکردناداره 

 ۷۲۵، انجام دادن ۷۲۵اجرا کردن 

⍃  ۶۷۶مل ع ،۶۲۳برنامه  ،۶۱۰عادت 

 

 مدیريت 689

، رياســـت، سرپرســـتی، نظـــارت، عاملیـــت، اداره، مـــدیريت [اســـم]

حاکمیـــت  ؛۷۳۳، راهبـــری، حکمرانـــی ▼، هـــدایت۷۵۱انتصـــاب 

گری، انحصـار تصـدی ؛آقایی، سروری، مدیرکلی، معاونـت ؛شرکتی

 ؛، ســکان۴۷زمـام امـور، لگـام، کمنـد  ؛۵۷شـرکتهای انحصـاری  ◄

 ۶۹۰مدیر  ؛۶۸۷کارگاه 

ـــدایت ـــری، ، ه ـــامی، امی ـــت، ام ـــرل، امام ـــری، کنت ـــری، راهب رهب

 ؛َســرَدمداری ؛۳۴برتــری  ؛۷۳۳اســتبداد  ؛۷۳۷پیشــوایی، دســتور 

 ]۶۹۰، رهبر ۶۹۰[مدیر ؛کارگردانی ؛رانندگی



 

 

ــفت] ــدهاداره [ص ــر کننــده، کنن ــاظر، آمــر، ام ــر، گرداننــده، ن ، راهب

 ؛۷۳۳، حــاکم ۷۳۵، مســتبد ۷۳۳دهنــده، مــدیر، مقتــدر فرمان

 ۲۶۸راننده 

نفـوذ  ؛، اداره کردن، رانـدن، نظـارت کـردنکردنمدیريت  [فعل]

، چرخانــــدن، ۴۵۷، مراقبـــت کـــردن ۱۷۸داشـــتن، تـــأثیر داشـــتن 

 ۷۳۳حکمرانی کردن 

پیشـاهنگ بـودن، مقـدم بـودن  ؛، رهبری کـردنکردنهدایت 

 رانندگی کردن ؛۷۳۷فرمان دادن، امر کردن  ؛۶۴

 ، پشت سکان، پشت فرمانرأس اموردر [قید]

⍃ ۶۹۰، مدیر ۷۳۳قتدار ا  

 

 # ۶۹۰مدیر . رهبر  690

 ؛، هیئت دولت، کابینه، دربار، هیئت وزيرانمدیرههیئت  [اسـم]

کـارگردان، رهبـر ارکسـتر،  ؛جمهور، نخست وزير، صـدر اعظـمرئیس

ــد ــیس بان ــئول ؛رئ ــرد، مس ــدار، دولتم ــدار، زمام ــردمدار، پرچم  ؛▼س

هیئـت  ؛۷۴۱رباب ، رئیس، ا▼فرما، کارآفرين، مدیرکارفرما، خویش

گرداننده، عامـل  ؛گذارانمقامات، سیاست ؛اجرایی، هیئت مجريه

۶۸۶ 

 ؛مقتــدا، پرچمــدار ،۵۲۰، پیشــوا، ســرور، ســرگروه، راهنمــا رهبــر

زمامـدار، زعـیم، رئـیس،  ؛۹۷۵پیامبر  ؛۷۴۱فقیه، امام، ولی امر ولی

ــوم، ريش ــزرگ ق ــل، ب ــهکفی ــب، خلیف ــیخ، قط ــدا، ش ــفید، کدخ  ؛س

دقافله ؛۶۲۳ريز نی، برنامهبنیانگذار، با
َ
پیشوای مـذهبی  ؛ساالر، َبل

  ۹۸۵واتیکان  ◄، پاپ ۹۸۶سایر ادیان، روحانیت سایر ادیان 

، مدیرعامل، عضو موظف هیئت مدیره، معـاون مـدیرعامل، مدیر

رئـیس دانشــگاه، رئــیس بانــک  ؛۷۵۵سرپرسـت، فــورمن، معــاون 

 ؛ونـــتمـــدیريت، معا ؛مرکـــزی، دبیـــر کـــل [حـــزب، ســـازمان ملـــل]

 ▼زمامدار، مسئول ،۶۸۶دار، عامل کننده، سکانگرداننده، اداره

، مســئول دولتــی، وزيــر، معــاون وزيــر، صــاحب منصــب، مســئول

اســتاندار، فرمانــدار، شــهردار،  ؛۷۴۱بــوروکرات، دیــوانی، مســتوفی 

مقامــــات،  ؛کارمنــــد، کارشــــناس، کارمنــــد اداره، اداری ؛بخشــــدار

 ؛ران، ســردمداران، مســئوالنگذاران، دولتمــردان، زمامــداسیاســت

 ]۷۳۳[منصب  ؛عضو ؛چیمترون، مسافرخانه

⍃  ۷۵۵، معاون ۷۵۴، مأمور ۷۴۲، خادم ۷۴۱، رئیس ۷۳۳اقتدار 

 

 مشورت 691

، راهنمایی، ارشاد، ارائۀ طريق، توصـیه، مصـلحت، مشورت [اسم]

، انتقــاد ســازنده، صــوابدید، قضــاوت ۹۲۴صــالح مصــلحت، انتقــاد 

ـــحیح  ـــخیص  ◄ص ـــف،  ؛۴۸۰تش ـــفارش، تکلی ـــویز، س ـــب، تج تأدی

شــور، مشــاوره، اخــذ راهنمــایی، کســب  ؛۶۶۴اخطــار  ،۶۹۳فريضــه 

اطــالع، مشــاورۀ پزشــکی، مشــاورۀ تحصــیلی، مشــاورۀ قضــایی، 

نصیحت، پند، اندرز، موعظه، وعـظ، سـفارش، اخطـار  ؛۴۵۹پرسش 

 ؛۷۵۹َعرضــه  ◄ســازی توصــیه، پیشــنهاد، رهنمــود، تصمیم ؛۶۶۴

ــزارش  ــرض، گ ــا، ع ــالع  ؛۵۲۴الق ــایی، اط ــه،  ؛۵۲۴راهنم ــور، جلس ش

مالمت،  ؛وصیت ؛۶۹۲میزگرد، مجلس شورا، شورا  ،۵۸۴کنفرانس 

ــزد،  ؛۹۲۴نکــوهش، ســرزنش  هشــدار، تحــذیر، توجــه، تــذکر، گوش

پرســی، رفرانــدوم، گیــری، همهمشــورت بــا مــردم، رأی ؛۹۲۴تــوبیخ 

گری َحکمیـت، داوری، میـانجی ؛اسـتخاره ؛۶۰۵رأی  ◄نظرخواهی 

 استشاره  ؛عبر ؛وکالت ؛۷۲۰

ــفت] ــاور [ص ــؤتمن، وکیلمش ــح، م ــزن، ناص ــار، رای ــدافع، ، مستش م

ــده  ــع نظردهن ــم، داور، مرج
َ

ــانجی ۴۸۰َحک ــا ۷۲۰، می  ،۵۲۰، راهنم

 ◄اندرزگاه  ؛۶۵۸پزشک  ◄پزشک مشاور  ؛۶۹۶شخص کارشناس 

  ۷۴۸ زندان

انگیزنــده  ؛مرشــد، انــدرزگو ؛، شــورایی، شــورویکنندهمشــورت

گرانه، هشداردهنده، اخطـارآمیز نصیحت ،۶۱۳کننده منصرف ،۶۱۲

کننـده، کننده، راهنماییگوی، پنددهنده، نصیحتنصیحت ؛۶۶۴

 ارشادکننده، مشار، طرف مشورت 

، نظـر دادن، توصـیه کـردن، تجـویز کـردن، مشورت دادن [فعل]

منصـرف کـردن  ،۶۱۲انگیخـتن  ؛۵۲۴اطالع دادن  ،۵۱۲مطرح کردن 

انـدرز  ؛۶۴۲، مصلحت بـودن ۷۳۷امر کردن  ؛۶۶۴اخطار دادن  ،۶۱۳

دادن، سفارش کـردن، نصـیحت گفـتن، ازاشـتباه درآوردن کسـی، 

 را گرفتن اشتباه کسی

ــردن ــلحت ک ــالح مص ــهص ــتن، ب ــورت خواس ــتن، ، مش داوری رف

 نصیحت شنیدن ؛پیروی کردن، تبادل نظر کردن، وارد شور شدن

⍃  ۷۶۲ ، اعتراض۷۳۷دستور  ،۶۹۳فريضه  ،۶۹۲شورا 

 

 شورا 692

، انجمــن، مجلــس، هیئــت، مجمــع، محفــل، میزگــرد، شــورا [اســم]

 ؛شــــورای شــــهر، انجمــــن اولیــــا و مربیــــان ؛کمیتــــه، کمیســــیون

 گروه کاری، پانل ؛۷۰۸، جماعت ۷۰۸جامعه  ؛کنفرانس

مجلـس عـوام، مجلـس  ؛، مجلـس شـورای اسـالمی، سـناپارلمان

 ؛کنگـره نمایندگان، دوما، رایشستاگ، شامبر ده دپوتـه، کـورتس،

 مجلس لردان، سنا

الرعایا، سـناتور، عضـو مقننـه، ، وکیل، نماینده، وکیلشوراعضو 

بندی اعضای شورا: اکثريت، اقلیـت، راسـت، چـپ، گروه ؛قانونگذار

 ◄وضـع قـانون  ؛۷۰۸رو، حـزب بلشویک، منشویک، تنـدرو، میانـه

 ۷۰۸عضو حزب  ؛۹۵۳گذاری قانون

ـــفت] ـــانی [ص ـــورویپارلم ـــورایی، ش ـــ ؛، ش  ◄ ؛۶۹۱کننده ورتمش

 ▲بندی اعضای شوراگروه

⍃  ۹۵۶دادگاه  ،۶۹۱مشورت  

 

 فريضه 693

توصـیۀ جـدی،  ؛، تکلیـف شـرعی، واجـب، مسـتحبفريضـه [اسم]



   
 

 

ــم  ؛۷۳۷فرمــان، فتــوا، دســتور  ؛۶۹۱مشــورت  حکــم حقــوقی، حک

فـرایض،  ؛۸۱اصل، قواعد، مقررات، قاعـده  ؛۹۵۹، رأی دادگاه ۷۳۷

فرمـان،  ، احکام، ده۹۵۳قانون شرع ، فروع دین، ۹۷۳اصول دین 

احتیــاط،  ؛۶۱۰، ســنت، عــرف ۸۳رویــۀ قضــایی، مــدل، الگــو  ؛انجیــل

ـــی، مـــافرض ـــایی، واجـــب عین ـــب کف ـــههللا، مافیواج امـــر  ؛الذم

 ؛۶۱۳نهـی ازمنکـر، نهـی، بازداشـتن  ؛۷۳۷معروف، امـر، دسـتور به

 واجب بودن: وجوب ؛وجدان

جبـری  ؛، وجـدانیای، تکلیفـی، فريضـه۷۳۷، امـری واجب [صـفت]

۵۹۶ 

⍃  ۷۳۷دستور  ،۶۹۱، مشورت ۴۹۶اصل 

 

 مهارت 694

ــارت [اســم] ــالحیت، مه ــذاقت، ص ــتادی، ح ــلط، اس ــتی، تس ، زبردس

قوه،  ؛گری، ید طوالفوت کوزه ،۵۱۳سررشته، تبحر، تخصص، هنر 

وفن، فــن، داو، شــگرد، تکنیــک، کــار، بنــد، روش، فــوت ؛۱۶۰تــوان 

، ۱۶۴آفرينش، تولیـد  ؛۶۲۳تدبیر  ،۵۶۶َسْبک  ،۶۲۴فینس، طرز، راه 

رفتــار  ؛آزمـودگی، مجــرب بــودن، خبـره بــودن ؛۲۱خالقیـت، نــوآوری 

۶۸۸  

، توانایی فطـری، نعمـت خـداداد، ذوق، نبـوغ، قريحـه، استعداد

لیاقت، شایستگی، کفایت، قابلیـت، صـالحیت، ارزش،  ؛۵۱۳تخیل 

اســتعدادهای درخشــان،  ؛▲ســزاواری، اهلیــت، مــدیريت، مهــارت

 هنابغ

، آفريده، اثر، کار استادانه، کار هنری، اثر هنری، مطلوب شاهکار

 ۸۵۵حماسه، دالوری  ؛کلکسیونرها

 ،۶۴۴، اســـتاد، حــاذق، بامهـــارت، هنرمنــد، ممتـــاز مــاهر [صــفت]

ـــه ـــر، حرف ـــت، متبح ـــت، تردس ـــارآزموده، زبردس ـــناس، ک ای، کارش

ــده، جهانآزموده ــت دی ــار، بلندوپس ــابقه، گرمک ــده، باس ــرد دی وس

ــده، [گــرگ] بارانروز ــر گــار (زمانــه) دی ــره ؛۱۳۱دیــده، پی  ؛▼الیــق، خب

ــه ــا، اینفنهم ــاکار، اوس ــتا، اوس ــه، اوس ــار فرانس ــاره، حريف، آچ ک

 ؛دســتســوار، چابکطالیی، پــاطالیی، چابکپنجــه ؛۶۴۴بهتــرين 

  ۲۷۷سريع 

ــاذوق ــتعد، خوشب ــه، مس ــداداد، نابغ ــت خ ــه، ، دارای نعم قريح

 ۵۱۳خالق 

، باتجربــه، وارد، متخصــص، صــالح، ۴۶۱جــرب ، کارشــناس، مخبــره

الیــق، شایســته،  ؛۴۹۰دیــده آزمــوده، ورزيــده، کاردیــده، آموزش

پختــه،  ؛۶۶۹باصــالحیت، صــالح، ســزاوار، قابــل، باکفایــت، آمــاده 

ای حرفــه ؛۶۶۹دیـده، ســردوگرم چشـیده، دنیادیــده، رسـیده جهان

  ۶۹۶شخص کارشناس  ؛آدم ؛۶۲۲مربوط به کسب  ◄

قــــواره، برازنــــده، اســــتادانه، ماهرانــــه، وش، خســــاختخوش

 دوخت کارشناسانه، هنری، خوش

، سررشته داشتن، تبحر داشـتن، خـوب بـودن ماهر بودن [فعل]

، لــم کــاررا دانســتن، صــالحیت ۳۴درخشــیدن، برتــر بــودن  ،۶۴۴

را کار بـردن، یـد طـوال(یی) داشـتن درکـاری، نـافشفن بـه ؛داشتن

 باچیزی (کاری) بريدن 

، خبره بودن، تبحر داشتن، درکارخود استاد بودن، دناستاد بو

تجربـه داشـتن، مجـرب بـودن،  ؛۵۳۶خوب یاد گـرفتن، یـادگرفتن 

  ۴۹۰وچاه را دانستن، شگرد کاررا دانستن، دانستن راه

 ، استادانه، بدون ردخورماهرانه [قید]

⍃  ۶۹۶شخص کارشناس  ،۶۴۴، خوبی ۴۹۸، هوش ۴۹۰دانش 
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عــدم تمــرين، عــدم  ؛ذوقــی، ناشــیگری، بیعــدم مهــارت [اســم]

ـــتفاده  ـــاآزمودگی، بیخام ،۶۷۴اس ـــامی، ن ـــتی، خ ـــی، دس تجربگ

کفــــایتی، عــــدم صــــالحیت، عــــدم لیاقــــت، بی ؛۹۳۵گنــــاهی بی

، عجــز، ۱۶۱لیــاقتی، نــاتوانی بی ؛۶۴۳عــدم مصــلحت  ؛ناشایســتگی

 عـــدم ؛۱۳۸بـــدزمانی، بـــدموقعی  ؛۷۲۸استیصـــال، درمانـــدگی 

  ۲۵مناسبت، نابرازندگی، ناسازگاری 

ـــرهم ـــتبندیس ـــنبل، ماس ـــدانم، س ـــاری، مالی، ن کاری، خرابک

  ۷۲۸درماندگی 

کفایـت، اسـتعداد، بیمهـارت، نـاوارد، بی، نابلـد، بیناشی [صفت]

تجربــــه، نــــاآزموده، ناپختــــه، نــــاالیق، ناشایســــته، ناکارآمــــد، بی

 ؛۲۹۷وارد هنــــورس، تــــاز ؛۱۶۱نــــاتوان  ؛۶۷۹تنبــــل  ؛سررشــــتهبی

  ۲۵نامناسب 

ــاهر کــار، آمــاتور، تجربــه، تازه، ســاده [کــارگر]، نــامجرب، بیغیرم

  ۹۳۵گناه مبتدی، صفرکیلومتر، ابجدخوان، خام، بی

ــت ــدترکیب، وپاچلفتیدس ــار، ب ــیده، ناهنج ــیده، نخراش ، نتراش

 ذوقظرافت، بیلطافت، بیبی

ــده ــمبل ش ــرهمس ــاح، ، س ــری، افتض ــراب، سرس ــده، خ بندی ش

  ۴۹۵مالی، اشتباهی ماست

کـار بـودن، هم آوردن، تازه، ناشی بودن، بـهماهر نبودن [فعل]

ــت  ــالحیت نداشــتن، لیاق ــری نداشــتن، ص مبتــدی بــودن، ذوق هن

خـور آش ؛۷۲۶، تمـام نکـردن ۴۹۱نداشتن، الیق نبـودن، ندانسـتن 

 بودن 

ضـرر خـود کـار کـردن، ، سردرگم بـودن، بهاحمقانه رفتار کردن

د لگـــد زدن، شصـــت پـــایش تـــوی چشـــمش رفـــتن، بخت خـــوبـــه

 مستأصل بودن 

، نتراشیده (نخراشیده) بودن، ناهنجار وپاچلفتی بودندست

 (بدترکیب) بودن، افتضاح کردن 

⍃  ــل ــا ۴۹۱جه ــال ۴۹۵، خط ــر مح ــودن ، بی۴۹۷، ام ــده ب  ،۶۴۱فای

  ۷۲۸شکست 
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ــم] ــناس [اس ــخص کارش ــاذق، ش ــک ح ــور، پزش ــتاد، پروفس ، اس

ــــص ــــال ▼متخص ــــۀ کم ــــت، نمون ــــا  ،۶۴۶، آی ــــه،  ؛۵۰۰دان دیپلم

لیســــانس، دیپلم، کـــاردان، لیسانســــیه، کارشـــناس، فوقفـــوق

 ◄صـورت صـفت [کارشـناس به ؛کارشناس ارشـد، دکتـر، اسـتادیار

دیـده، سـردوگرم ]: الیق، مجرب، باتجربه، کـاردان، جهان۶۹۴خبره 

 ۶۹۴خبره  ◄چشیده، دنیادیده 

پروفسور، فوق متخصـص، آموزگـار ای، ، شخص حرفهمتخصص

ــر ؛۵۳۷ ــندۀ معتب ــم ؛نویس ــره، قس ــمی (خب ــابدار رس  ؛خورده)حس

بزرگتـــــر،  ؛کارشـــــناس فنـــــی، کارشـــــناس رســـــمی دادگســـــتری

  ۶۳۸، فرد مهم ۴۹۲نظر صاحب ؛سفیدريش

⍃  ۶۹۴مهارت 

 

 بندسرهم 697

کن، دررو، آدم ناشی، ماستمالیکار، بزن، سمبلبندسرهم [اسم]

ــلخته، جلم ــرش ــی  ؛ب ــت ،۶۹۵ناش ــده  ؛۶۹۵وپاچلفتی دس  ؛۷۲۸بازن

 ژولیده، نامرتب، ناآراسته 

⍃  ۶۹۵عدم مهارت 

 

 زيرکی 698

 ،۶۹۴گری، دانــایی، اســتادی، زرنگــی، مهــارت ، چــارهزيرکــی [اســم]

ـــــش  ـــــل ۴۹۰دان ـــــه ؛۵۱۳، تخی ـــــاری، کالهحیل ـــــرداری، گری، مک ب

  ۵۴۲حیله، مکر، کید، فريب  ؛بازیدودوزه

ــگ ــه، نیرن ــدبیر ، ُحق ــی، ت ــۀ جنگ ــک، حیل
َ
ل

َ
ــت  ،۶۲۳ک  ؛۶۲۳سیاس

له  ؛۵۴۲تردستی  ،۵۴۲فريب  ،۵۴۳حقیقت غیر ،۶۱۴بهانه 
َ
دام، ت

  ۵۴۱تزویر، رياکاری، سالوس، دورویی  ؛۶۶۳گیر، ورطه  ،۵۴۲

 ؛۵۲۷باز، شخص پنهـان شـده زيرکاه، نیرنگ، زيرک، آبناقالآدم 

 الخناس  ؛۶۶۳خرابکار 

وپا، هشـیار، هوشـیار، تیـز، بادسـت حريف،فن، همـهزيرک [صفت]

باز، مکـار، داهـی، گر، محیـل، حقـهناقال، حیله ؛۴۹۸زرنگ، باهوش 

ت، بال، آرتیست ،۵۴۲فريبکار 
َ

 ،۵۲۵تودار  ؛بدکردار، نخاله، ناتو، آف

 ، ناخوار، غدار ۹۳۴جن، شرور تخم  ؛۶۲۳گر، کاردان توطئه

کردن، مانور  ، چاره کردن، زرنگی کردن، فینسبودنزيرک  [فعل]

 کلک زدن، حیله کردن ؛دادن

 ، بازيرکی، بازرنگی، داهیانهمحیالنه [قید]

⍃  ۶۲۳برنامه  ،۶۱۴ بهانه ،۵۴۲، فريب ۴۹۸، هوش ۴۹۰دانش 
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تجربگـی، ، بی۹۳۵گنـاهی تزویـری، سـادگی، بی، بیخامی [اسم]

ــاده ــی، س ــی، بینپختگ ــرم دلی، بچگ ــی، ش ــداق ،۸۷۴تکلف ت، ص

صــراحت کــالم  ،۵۷۳گــویی، ســادگی [کــالم] رک ؛۵۴۰راسـتگویی 

  ۴۸۷زودباوری  ؛۴۴سادگی  ◄یکدستی  ؛۵۶۷

ــخص  ــامش ــاده و بیخ ــه، س ــدوی ؛تجرب ــی، ب ــاده ؛وحش دل، س

 ؛خبربیامــل، قــدیمی، ســنتی، ازدنیــا ؛بچــه ؛فرهنــگعــامی، بی

 ]▼خام ◄[حالت صفتی  ؛اطالعوارد، کمتازه

تکلـف، ناشـی تزویـر، بیوغش، بیغـلیلوح، ب، سـادهخام [صفت]

ــا، روراســت، بیصــادق، بی ،۶۹۵ ــاه ري ــه،  ؛۹۳۵گن نــاآزموده، ناپخت

ــــــــهبی ــــــــاده ؛تجرب ــــــــاور دل، خوشس ــــــــاور، زودب ُرک،  ؛۴۸۷ب

 ؛اصل، بیابـانی، بـدویتربیت، بیبی ؛۵۶۷رودربایستی، صريح بی

ــاده  ــیط، س ــاده بی ؛۴۴بس ــالم س ــه، ک ــاده و بی ◄پیرای پیرایــه س

 ]▲شخص خام ◄[حالت اسمی  ؛۵۷۳

گنــاه بــودن ، ســاده بــودن، بــدوی بــودن، بیبــودنخــام  [فعــل]

  ۴۸۷زودباور بودن  ؛۵۴۰، راست گفتن ۹۳۵

، بدون تظاهر، بیصادقانه [قید]
ً
 شائبه، صراحتا

⍃  رعایـا  ،۸۴۷بدسـلیقگی  ،۵۷۳سادگی کالم  ،۵۴۰راستگویی

  ۹۳۵گناهی ، بی۹۲۹درستکاری  ،۸۷۴فروتنی  ،۸۶۹

 

 باب چهار: تضاد در عمل (اختیار فردی)
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ــم] ــواری [اس ــاراحتی، دش ــقت، ن ــعوبت، مش ــرارت، ص ــختی، م ، س

تنگنا، پیچیدگی، اشکال،  ؛۶۸۲گرفتاری، دردسر، تعب، رنج، زحمت 

ـــان  ـــدم امک ـــوامض، ع ـــت ۴۷۰غ ـــع . ممانع ـــانی،  ؛۷۰۲، من پريش

 ؛۶۶۱، خطـر ۴۷۴عـدم قطعیـت  ؛ناروایی، پا[ی]بندی، عسر، عسرت

  ۷۳۵سختگیری  ؛مبادا ؛بار

العبور، اعمـــال شـــاقه، امتحـــان، ، مـــانع، راه صـــعبکـــار ســـخت

هفتخــوان رســتم،  ؛۵۳۰، مســئله، معضــل، معمــا ۴۶۱آزمــایش 

 ممتنع القمر، مأموريت پیچیده، مأموريت غیرممکن، سهلشق

، وضعیت سـخت، موقعیـت نـاگوار (دشـوار)، گرفتـاری، مخمصه

بســت، امپــاس، شــتغال، محــذور (محظــور)، بنبــدبختی، فاجعــه، ا

بالتکلیفی، عـدم  ؛▲دردسر، دشواری ؛۱۳۷، بحران ۷۰۲هچل، گیر 



   
 

 

بـال، بالیـای طبیعـی،  ؛عقبه، محذورات (محظورات) ؛۴۷۴اطمینان 

 ۱۶۸ومیر عامل مرگ ؛۶۶۳ورطه  ؛۶۵۹آیات آسمانی، مایۀ هالک 

، ســخت، مشــکل، ناراحــت، پرزحمــت، پردردســر، دشــوار [صــفت]

الوصـول، العبور، سـهمگین صعبستگیر، شاق، صـعب، صـعبد

، ۲۵۱بغرنج، غامض، پیچیـده  ؛۷۲۸نیافتنی الحصول، دستصعب

ــد ــد، اش ــل، معق ــایی، معض ــل، معم ــبهم، الینح ــرم ؛م ــدبار،  ؛مب ب

ـــت، مسئله ـــقتبددس ـــاز، مش ـــکلس ـــاز، آفرين، مشکلبار، مش س

 بد، ناراحت کننده، درام ؛۷۰۴، مخالف، متضاد ۷۰۲ممنوع 

دار،  مقید، اسـیر، پابسـته، درگیـر، ، گرفتار، دچار، مسئلهدرسختی

ــب  ــر  ،۵۱۷متعج ــرض خط ــت ؛۶۶۱درمع ــامطمئن دس  ؛۴۷۴پاچه، ن

  ۷۱۶مبارز  ؛۷۰۲شده، ممنوع منع ؛پا[ی]بند، پا[ی]گیر، پا[ی]دربند

ــل] ــودن [فع ــخت ب ــاک س ــدن، خطرن ــک ش ــودن، باري ــکل ب ، مش

ــار ــکلی درک ــت دادن، مش ــدن، زحم ــاس ش ــدن، حس ــا ش بودن، ام

، مــانع ۴۷۴گــیج کــردن  ،۸۲۷داشــتن، کالفــه کــردن، زحمــت دادن 

گرفتــار کــردن، دچــار  ؛۷۳۵گیــر دادن، ســخت گــرفتن  ؛۷۰۲بــودن 

 کردن

ــودن ــطرب ، بــهدرســختی ب ــود را بــاختن، مض زحمت افتــادن، خ

لــودۀ شــدن، کالفــه شــدن، دســت پاچه شــدن، سراســیمه شــدن، آ

ردن، اســیر یــا گرفتــار کســی(چیزی) بــودن (شــدن)، امــروز را فــردا کــ

ــت ــودن، دس ــزی ب ــار چی ــدن، دچ ــد ش ــدن، پا[ی]بن ــزی ش خوش چی

وپنجه نــرم کــردن، گرفتــار بــودن، بــودن، گريبــانگیر بــودن، دســت

، روبـرو شـدن ۱۵۴، تجربه کـردن ۷۳۱سختی افتادن دچار شدن، به

ــردن ۷۰۴ ــا  ؛۷۱۶، مبــارزه ک ــون وخط ــردن، بــا آزم ــت ک بااحتیــاط حرک

 آفتاب خوردن  ؛۴۷۴دن ، معین نبو۴۶۱جلورفتن 

 بد  ؛زوردشواری، بهزحمت، بامشقت، به، بهسختیبه [قید]

⍃  ممانعـت  ،۶۶۱خطـر  ،۶۴۳، عـدم مصـلحت ۴۷۴عدم قطعیت

  ۷۲۸، شکست ۷۰۲

 آسانی 701

تســهیل، آســان  ؛، راحتــی، ســهولت، روانی،ســادگیآســانی [اســم]

آسـودگی، آسـایش، خـاطرجمعی،  ؛۷۰۳سازی، کمک سازی، ساده

ــتر ــذیری تهییج ،۶۸۳احت اس ــان ؛۸۲۳ناپ ــاهل، آس  ؛۷۳۶گیری تس

  ۷۴۴ آزادی

 سهل ممتنع ؛، آب خوردنکارآسان

ــفت] ــان [ص اجرا، ، ســهل، راحــت، ســاده، میســر، عملــی، قابــلآس

ــانع ــی ؛خــوار ؛بالم ــدون اشــکال، بــدون رنج، بیب تعــب، َســُبک، ب

روان،  ؛۴۶۹اجرا، قابــل تقلیــد، قابــل تحقــق، ممکــن قابــل ؛زحمــت

العبور، رس، سـهلالحصول، آسـانالوصول، سهلسهل ؛، رامنرم

مثـل آب  ؛۵۱۶درک سـاده، روشـن، واضـح، قابـل ؛گذر، هموارآسان

 خوردن 

الوصول، رام، مطیع، منقاد، راغب مهار، سهل، سستشدنیرام

 ، منعطف۳۲۷مهارشدنی، نرم  ؛لیز ؛۷۲۱شده تسلیم ،۵۹۷

شده، بی ُبک، تسلیمخدمت، َس شده، حاضر به، سادهشدهآسان

 گشا[ی] کننده، مشکلآسان ؛۳۷۶، راحت ۷۴۴قیدوشرط 

، زحمتــی نداشــتن، مشــکلی ایجــاد نکــردن، آســان بــودن [فعــل]

 جواب ساده داشتن، بدون زحمت انجام شدن

راحتی گذشـتن، ، مشـکلی نداشـتن، بـهراحتی انجـام دادنبه

 مثل آب خوردن اجرا کردن

، روغــن زدن، لیــز ۲۵۸کــردن روان  ؛، تســهیل کــردنآســان کــردن

 ۵۲۰توضیح دادن، تفسیر کردن  ؛۳۳۴کردن 

زاد کردن ، راحت کردن، رها کردن، آسـوده کـردن، نجـات ازقید آ

 ۴۶گره بازکردن، جداکردن  ،۶۶۸دادن 

راحتی، بـدون دردسـر، زحمت، بـهنرمی، زود، بی، بهآسانیبه [قید]

 مسلم، راحت، مفتی  ؛بدون سختی

⍃  ۷۰۳کمک  ،۶۳۹عدم اهمیت 
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 ؛بازداری، محاصره ،۶۱۳، ممانعت، جلوگیری، بازداشتن منع [اسـم]

ـــت، اشکال ـــريم، مقاوم ـــی، مشکلتح ـــکنی، تراش ـــی، کارش تراش

بستروکسیون (آبستراکشن)، خرابکاری، سابوتاژ
ُ
بسـتن راه، سـد  ؛ا

وقمـع، ، قلع۷۴۷دستگیری، زنـدان، بازداشـت  ؛۲۶۴َمعبر، انسداد 

بی، تحدیــد مطبوعـات، حکومــت نظـامی، خفقــان، اختنــاق، سـرکو

ـــد  ـــه ؛۷۴۷تحدی ـــردن، ب ـــد ک ـــتگی کن ـــداختن، آهس ، ۲۷۸تأخیر ان

، دشـواری ۷۱۵ایسـتادگی  ،۵۹۸، اکـراه ۳۳۳فرسایش، اصطکاک 

ــل) ۷۰۰ ــدیت (تقاب ــودداری  ؛۷۰۴، ض ــاع، خ ــت  ؛۷۴۷امتن ممنوعی

 تحريم اقتصادی، بایکوت، تحريم تنبـاکو، بیـرون گذاشـتن ؛۷۵۷

۵۷  

بنـدان، گلوگـاه، راه ؛گیر، سپر، جدار، عایق، پاگیر، پابند، ضربهمانع

، ▼گیـر ؛]▼[صـفت: مـانع ؛۲۳۱، جـدار ۲۳۵حایل  ؛ترافیک سنگین

  ▼کننده، چیز ممانعت▼قید

ــر ــاری، مخمصــه گی ــذور (محظــور)، گرفت ــره، مح ، ۷۰۰، اشــکال، گ

  ۷۰۰، دشواری ۷۳۱بدبختی  ،۸۲۷دردسر، مزاحمت، ناراحتی 

تعهـدات  ؛۷۴۷بازداشـت  ؛، گرفتاری، مسئولیت، بار سـنگیندقی

  ۹۱۷وظیفه  ؛خانوادگی

 ؛۷۰۵رقیـب  ؛پست بازرسی ؛، مانع خوشیکنندهچیز ممانعت

  ▲مانع ؛۷۱۶مبارزه 

ــفت] ــانع [ص ــتم ــرض، دس ــده، متع ــاعد ، بازدارن ، ۷۳۱وپاگیر، نامس

ــــده  ــــده ، تحريم۷۴۷محدودکنن ــــل ۷۵۷کنن ــــایق،  ؛۱۸۲، متقاب ع

 ] ▲[اسم: مانع ؛، ناتراوانارسانا

 ؛۹۵۴، غیرقـانونی ۷۵۷، قدغن، مسدود، غیرمجـاز، حـرام ممنوع

، ۷۴۷وپابســته، زنــدانی شــده، محدودشــده، دستمنع ؛موقــوف

 بارشده  ؛۶۸۴تنها، خسته بسته، دستکت

، بازداشتن، جلوی (کار) کسـی را گـرفتن، قـدغن منع کردن [فعل]



 

 

 ؛۷۶۲کردن، اعتـراض کـردن  نهی ؛کردن، اجازه ندادن، خنثی کردن

  ▼مانع بودن ؛▼حائل شدن، مانع شدن

، ممانعــت کــردن، ســنگ انــداختن، مداخلــه کــردن، مــانع شــدن

چوب الی چرخ کسی یا کاری گذاشتن، آچمز کردن، گیـر دادن، پیلـه 

، درمیــان ۲۶۴مســدود کــردن، مــانع فــراهم کــردن، بســتن  ؛کــردن

ربسـتن، دیـوار حصا ؛، چسـبیدن۲۹۷، تعدی کردن ۲۳۱واقع شدن 

ــردن  ــه ک ــه زدن، احاط ــیدن، حلق ــزی) را  ؛۲۳۲کش ــی (چی آرزوِی کس

ــه ــتنب ــی گذاش ــیدن ؛دِل کس ــکال تراش ــه آوردن، اش ــات  ؛بهان اثب

 نشینی کردن وادار به عقب ؛ُبريدن ؛۴۷۸شدن 

کمک نکردن،  ؛۷۰۰، کاررا سخت کردن، سخت بودن مانع بودن

  ۶۱۳دن ، منصرف کر۱۸۲تقابل داشتن  ،۵۹۸اکراه داشتن 

⍃  ۷۰۴، ضدیت ۷۰۰دشواری  ،۶۶۳مهلکه  ،۶۴۳عدم مصلحت ،

 ۷۴۸، زندان ۷۴۷تحدید 

 

 کمک 703

فريادرسـی، دادرسـی،  ؛، یاری، مدد، مساعدت، امدادکمک [اسم]

ــــواهی  ــــان، نیکخ ــــتگیری، احس ــــاوری،  ؛۸۹۷دس ــــتی، ی همدس

، بخشش، احسان، اعانه، دهـش ۷۰۶همیاری، معاونت، همکاری 

ـــت، ؛۷۸۱ ـــف، مرحم ـــده لط ـــد، بن ـــت، تفق ـــتیبانی،  ؛نوازیعنای پش

ــوانی  ــات ۱۶۲پهل ــت  ،۶۶۸، نج ــأثیر  ؛۹۲۷حمای ــهم، ت ــش، س ، ۱۷۸نق

 ؛۷۹۲مشــــتری بــــودن، خريــــد  ؛۱۵۶علــــت  ،۶۷۶عملکــــرد، فعــــل 

 ؛طلـب کمـک ،۶۶۸اسـتعانت، اسـتمداد  ؛بـادموافق ؛خدمتگزاری

 کمک به کشور، اوراق قرضۀ ملی 

حسـان، دهـش ، اعانـه، خیريـه، بخشـش، اکمکهای بالعـوض

ــــای وام وام قرض ؛۷۸۱ ــــنه، اعط ــــید،  ؛۷۸۴الحس ــــه، سوبس یاران

هزينـــه تحصـــیلی، کمک ؛خیـــرات، صـــدقه ؛کمکهـــای اقتصـــادی

 طرح مارشال ؛بورس درسی، آموزش رایگان

ــدهکمک ــتیار، کمککنن ــاون ، دس ــتان، مع ــودان، آسیس ــار، آج ک

پیمـان، هم ؛۶۹۱، امدادگر، معین، مـددکار اجتمـاعی، مشـاور ۷۵۵

، ۷۰۷مرد، همکــار گران، پــایوانصــار، یــاران و یــاریان، اعواناعــو

  ۷۰۷قوای کمکی  ؛خدمتگزار ؛شريک جرم

مفید  ؛۸۹۷خیرخواه  ؛، کمکی۷۰۶، مددکار، یاری رسان یاور [صفت]

حريف، آچــــار فرانســــه، دم دســــت، فنکاره، همــــههمــــه ،۶۴۰

ــدمتگزار ــدادگر، کمک ؛خ ــدادی، ام ــتیبان، ام ــده، کمکپش ــار کنن ک

بانفوذ،  ؛دهنده، فريادرسی، دادرسیمددکار، یارویاور، یاری ،۶۴۰

بـــازو، پشـــت، عصـــاکش، دســـتگیر، مـــدد،  ؛پـــارتی، آشـــنا، بنـــِد پ

، هوادار، ۹۲۷طرفدار  ،۶۶۰وپناه، حامی پشت ؛کننده، معاضدیاری

ــرو  ــاعد  ؛۲۸۴پی ــازگار  ◄مس ــی  ؛۲۴س ــامی ۱۶۹ول ــت  ،۶۶۰، ح دوس

 عون  ناصر، ظهیر، عضد، ؛۸۸۰رفیق  ،۸۸۰

، یـــاری کـــردن، دســـت کمـــک دراز کـــردن، کمـــک کـــردن [فعـــل]

آب بــه آســیاب  ؛۷۸۴وام دادن  ؛راه آمــدن ؛۷۰۶همکــاری کــردن 

کســی ريخـــتن، کمـــک دادن، کمـــک رســـاندن، یـــاری دادن، یـــاری 

باِل کسـی رساندن، یاری کردن، بار ازدوش کسی برداشتن، بال بـه

سهیم بودن، نقش  ؛فرياد آمدنرا گرفتن، بهدادن، زيِر بال کسی

  ۶۶۸کمک خواستن  ؛۱۵۶داشتن 

، لطف درحق کسی کـردن، مرحمـت داشـتن، عنایـت لطف کردن

 داشتن

ــودن ــدمت ب ــردن درخ ــدمت ک ــار  ؛۷۴۲، خ ــردن، تیم ــتاری ک پرس

غــذادردهان گذاشــتن،  ؛مــادری کــردن ؛۶۵۸کــردن، درمــان کــردن 

 غذا دادن 

�، برای ؛الحمایۀ، درسایۀتحت ؛خاطربه [قید]
ً
خاطر خدا، به محضا

 خدا 

⍃  قوای ۷۰۶، همکاری ۷۰۱آسانی  ،۶۴۰فایده  ،۶۲۸وسیله بودن ،

 ۷۰۷کمکی 

 

 ضدیت . تقابل 704

ـــم] ـــدیت [اس ـــه، ض ـــه، مقابل ـــاین، معارض ـــل، تب ـــت، تقاب ، مخالف

ـــمنی  ـــاد، دش ـــومت، عن ـــورد،  ؛۸۸۱خص ـــاد، زدوخ ـــمکش، تض کش

ــاج، اخــتالف، مناقشــه  ــورد، تــنش، اصــطکاک، لج عــدم  ؛۷۰۹برخ

تمـرد،  ؛۸۶۱میلی ناسازگاری، بیزاری، تنفر، بی ؛۵۹۸، اکراه همکاری

رد،  ؛۶۰۲، خودرایی، خودسری، سرسختی ۷۳۸سرکشی، سرپیچی 

تقبــیح  ،۵۳۳، تکــذیب، نفــی، انکــار ۴۷۹نقــض، اعتــراض، ابطــال 

ـــالش، اعـــالن جنـــگ  ؛۹۲۴  ؛۷۱۵گیری، ایســـتادگی ، موضـــع۷۱۱چ

نظر مخـالف  گیری،کناره ؛، معارضت۷۳۸نقض، تخلف، آشوبگری 

 ؛۷۱۶، هـوو، رقابـت، سـتیز ۷۰۵رقیـب  ؛۷۰۲، باد مخالف، منع ۴۸۹

 ؛۸۴گـروه زيرزمینـی، عاصـی  ؛حزب مخالف، اپوزيسیون، مخالفین

  ۱۴تناقض، مغایرت 

، قطبــین، اضــداد، ضــدونقیض، طــرفین، طــرفین غــایی، ضــدین

شتی  ؛۱۴قطبیت 
ُ

 ؛۷۱۶مخالفان، دشمنان، رقبا، دوئل کنندگان، ک

چـپ وراسـت، کـارگر و  ؛۷۰۹لف، جناحین، اهل جّروبحث احزاب مخا

ــــا ــــا و جمهوريخواهه ــــا، دمکراته ــــفیدی،  ؛کارفرم ــــیاهی و س س

وحضـیض، وگربـه، اوجوآتـش، کـاردوپنیر، موشومنفی، آبمثبت

 اجتماع نقیضین  ؛پنبه و آتش

، معکوس، ۲۵، ناسازگار ۱۴، مغایر ۴۷۷، متناقض متضاد [صفت]

ـــة ـــل، مانع ـــاز، مقاب ـــه، الجمناس ـــارب، علی ـــد، مح ـــالف، معان ع، مخ

 گرفتار  ؛۷۰۲، مانع ۷۳۱نامساعد  ،۸۸۱متعارض، دشمن 

، راندن، مخالف بودن، منـافی بـودن، سـتیز ضدیت کردن [فعل]

ســـینۀ کســـی زدن، ادا در کـــردن، ســـاز مخـــالف زدن، دســـت رد به

تبـــاین  ؛۴۸۹لـــج کـــردن، عنـــاد ورزيـــدن، مخالفـــت کـــردن  ؛آوردن

مقابلـه کـردن،  ؛۱۴داشتن، مغایر بـودن  داشتن، اختالف و ضدیت

محکــم ایســتادن، رّد  ،۵۹۸، اکــراه داشــتن ۷۱۵مقاومــت کــردن 

، تقبــیح کــردن ۲۷۹، برخــوردکردن ۷۶۲اعتــراض کــردن  ،۶۰۷کــردن 



   
 

 

باطـل کـردن  ،۵۳۳نفی کردن، تکـذیب کـردن، انکـار کـردن  ؛۹۲۴

 ۷۱۱مبارزه طلبیدن به ؛۷۰۲، منع کردن ۴۷۹

ــدن ــرو ش ــدن،روب ــه ش ــردن،  ، مواج ــه ک ــردن، مقابل ــارویی ک روی

قیام کردن، برخاسـتن،  ؛۶۶۱ایستادگی کردن، باخطر مقابله کردن 

ــوريدن  ــت ؛۷۳۸ش ــدن دس ــردن، جنگی ــرم ک ــف  ؛۷۱۶وپنجه ن حري

 ،۶۷۸شدن، ازپس چیزی بر آمدن، فعـال بـودن، فعالیـت داشـتن 

 گرفتار بودن  ؛۷۱۵مقاومت کردن  ،۵۹۹مصمم بودن 

 ربرابر، ضِد، مقابِل ، روبروی، دعلیِه  [قید]

⍃  ۷۱۱، اعالن جنگ ۷۰۹، مناقشه ۷۰۲، منع . ممانعت ۱۴مغایرت ،

  ۷۳۸، سرپیچی ۷۱۵ایستادگی 

 

 رقیب 705

، حريـف، همـاورد، مخـالف، معـارض، معانـد، خصـم، رقیب [اسـم]

طـرف، طـرف مقابـل،  ؛هوو ؛۷۱۲کننده مهاجم، حمله ؛۸۸۱دشمن 

 ؛۷۶۵کننده همتـا، امضـا ، متعاقد، مقابل، نظیر،۹۵۹طرِف دعوی 

  ۸۸۰رفیق  ◄همبازی ≠  ؛۵۸۴طرِف صحبت  ؛۷۱۶گالدیاتور، مبارز 

 

 همکاری . تعاون 706

، تعـاون، همراهـی، بـرادری، اخـوت، پیوسـتگی، همکـاری [اسـم]

ــتی  ــت، دوس ــتگی، رفاق ــتراِک  ؛۸۸۰همبس ــاعی، اش ــريک مس تش

ــــاهنگی  ــــاری، هم ــــتی، همی ــــارکت، همدس ــــاعی، مش  ؛۷۱۰مس

بســتان، پیمــان، بده ؛۵۹۷، داوطلبــی، رغبــت ▼تعضــویت، شــراک

وفـاق، نظـر موافـق  ؛۴۵اتفاق، اتحـاد  ؛۵۸۴، محاوره ۷۷۰سازش 

  ۷۰۳مساعدت، کمک  ؛۴۸۸

ـــراکت ـــهامداری، شـــريک ش ـــتراک، آبونمـــان، س ، عضـــویت، اش

مشــارکت دولتــی، ملــی  ؛۷۷۵(ســهیم) شــدن، انجمــن، مشــارکت 

، تشــــکیل، ایجــــاد تشــــکیالت ؛۷۷۵کــــردن، مالکیــــت مشــــاع 

گـــــذاری، بندی، یــــارگیری، تأســـــیس، پایهســــازماندهی، دســـــته

 ◄ريزی گـذاری، سـاماندهی، برنامـهريزی، ثبـت شـرکت، بنیانپایه

ــه  ــروه ســازمان ؛۶۲۳برنام یافته، جامعــه فدراســیون، اتحادیــه، گ

ــته ؛۷۰۸ ــت، کنفدراســیون، دس ــت، اتحــاد موق بندی محفــل، هیئ

ــت  ــکیالتی، جماع ــخص ؛۷۰۸غیرتش ــهامی، ش ــرکت س ــوقی  ش حق

ــــهم حق ؛۷۰۸ ــــرکه، س ــــده،  ؛۷۸۳الش ــــهامدار عم ــــهامدار، س س

  ۷۷۵سهامدار جزء، شريک 

ـــفت] ـــانیاری [ص ـــراه، رس ـــار، هم ـــاری، همک ـــۀ همک ، دارای روحی

ـــده، یاریکمک ـــاریکنن ـــده، ی ـــاردهن ـــان ؛گر، ی ـــه نش دهندۀ روحی

 ◄همبـازی  ؛تعـاونی ؛خدمتگزار ؛۷۱۰، هماهنگ ۷۰۳تعاون، یاور 

  ۸۸۰رفیق 

، راه آمدن، کـار گروهـی کـردن، کـار تیمـی مکاری کردنه [فعل]

ـــدن  ـــهیم ش ـــدن، س ـــريک ش ـــردن، ش ـــارکت ک ـــردن، مش  ؛۷۷۵ک

، ۷۰۸پیوسـتن، شــرکت کــردن، آمیخــتن، یـاری کــردن، عضــو شــدن 

کمک آمدن، کمک دست شدن، بهپیمان بستن، اتفاق کردن، هم

 ۴۳، آمیختن ۴۵متحد شدن  ؛۷۰۳کردن 

یت پـذیرفتن، عضـو کـردن، عضـو، بـازی گـرفتن، بهشرکت دادن

 نامنویسی کردن

ــد] ــاری [قی ــۀ همک  ، دستباروحی
ً
ــامنا ــت، تض ــان، یک ؛دردس زب

همراهِی، اتفاِق، بـهاتفاق، اشـتراکی، باشـراکِت هـم، بـاهم، بـهبه

 باهمکارِی 

⍃  ۷۱۰، همـاهنگی ۷۰۸، گـروه اجتمـاعی ۷۰۳، کمـک ۴۵اتحاد ،

 ۷۷۵مالکیت مشاع 

 

 همکار 707

ــــم] ــــی [اس ــــوای کمک ــــب ، نق ــــی)، اس ــــدادی (کمک ــــروی ام ی

پیمــان، آجـــودان، آسیســـتان، دوســـت هم ؛نفس،خون تـــازهتــازه

 ۶۷اعقاب (آیندگان)  ؛نیروی احتیاط ؛قابله، ماما ؛دستیار

ــت ــاون، همهمدس ــرم، مع ــريک ج ــتان، هم، ش ــرداس ــار،  ؛فک ی

ستون پنجم، رفیق دزد و شريک قافلـه،  ؛۷۰۳رفیق، کمک کننده

  ۹۲۷عضو، سمپات، طرفدار هوادار،  ؛۶۰۳عضو حزب باد 

نـدیم، دوسـت  ؛۷۷۵همقطـار، بـرادر، شـريک  ؛اداره، همهمکار

 انباز  ؛۸۹۴همسر  ،۸۸۰

ــتیبان ــامی پش ــافظ، ح ــتۀ مح ــوق، فرش ــنا،  ،۶۶۰، مش ــارتی، آش پ

 پشت، پشتوانه 

⍃  ۷۰۳کمک  

 گروه اجتماعی 708

، ۷۴جنــاح، خــط، جمعیــت، گــروه  ؛، پولیتبــورو، کمیتــهحــزب [اســم]

حــزب سیاســی،  ؛۷۷، تیــره ۹۷۸پ، بانــد، شــاخه، فرقــه دســته، تــرو

گــرا، ملیــون، رو، لیبــرال، آزادیخــواه، ملــی، ملیچــپ، راســت، میانــه

حـزب  ؛کمونیست، اشتراکی، تندرو، رادیکال، فاشیست، اجتمـاعی

دمکــرات، جمهوريخــواه، سوســیال  ؛هللاجمهــوری اســالمی، حــزب

ــه ــارگر، محافظ ــرات، ک ــرالدمک ــت، لیب ــادکار، سوسیالیس ــزب ب  ؛، ح

مکتب سیاسـی، مکتـب، مـرام، عقیـده، مسـلک، سـلک، مـذهب، 

ــان ــفه ۴۸۵بینی جه ــالف  ؛۴۴۹، فلس ــرد مخ ــیون، ف پوزيس
ُ
 ؛۴۸۹ا

 ▼جماعت ◄بندی غیرتشکیالتی دسته

ــه ــازمانجامع ــروه س ــن، گ ــاع، انجم ــع، اجتم ــۀ  ؛یافته، مجم جامع

ــادی، منطقــۀ آزاد، اتحادیــه، ســندیکای کــارگری، اتحادیــه،  اقتص

ـــ ـــری، فدراس ـــازمان سراس ـــیون، س ـــت، کنفدراس ـــاد موق یون، اتح

 ؛نهضت جوانان، بسـیج، پیشـاهنگی ؛سازمان فراگیر، جبهۀ متحد

مجلس شورا، مجلس مقننه، مجلس خبرگان، سنا، هیئت وزيران، 

عضـو پیوسـته،  ؛کابینه، شورای انقالب، شورای شهر، انجمن شـهر

  ۷۰۶شراکت  ؛▼عضو وابسته، عضو حزب

محفـل، هیئـت، دسـته، مجلـس، جنـاح، مافیـا، ، انجمن، جماعت

ـــته ـــه دس ـــه، فرق ـــلک، جرگ ـــه، س ـــکیالتی، حلق ، ۹۷۸بندی غیرتش



 

 

جامعــه، صــنف، جمعیــت، نظــام (پزشــکی)، اخــوان،  ؛۷۰۶شــراکت 

طایفـه، قبیلـه،  ؛انجمن اخـوت، فدراسـیون، باشـگاه (ورزشـی، ...)

، طبقــــۀ ۳۷۱، گــــروه اجتمــــاعی ۳۷۱ملــــت  ؛۷۷، نــــوع ۱۱خــــانواده 

انجمـــن فرهنگـــی (خیريــه، ...)، جامعـــۀ فرهنگـــی،  ؛▼اجتمــاعی

هیئــت علمــی، فرهنگســتان، انجمــن علمــی، فرهنگســتان زبــان، 

 ؛انجمن خانه و مدرسه، انجمن اولیا و مربیان ؛فرهنگستان علوم

تعـداد  ◄بنـدیها اسـامی عـام گروه ؛▼شخص حقـوقی ◄شرکت 

  ۱۰۴مشخص 

، شــرکت، مؤسســه، بنگــاه، بنگــاه تجــاری، شــخص حقــوقی

شرکت، شرکت سهامی، شـرکت تضـامنی، شـرکت  ؛تیتو، بنیادانس

بامسئولیت محدود، شرکت سهامی خاص، شـرکت سـهامی عـام، 

ـــورسپذیرفته ـــده درب ـــار ؛ش ـــوُپلی، انحص ـــل، مون ـــندیکا، کارت  ؛س

 ؛شـــرکت تعـــاونی، شـــرکت تعـــاونی چنـــدمنظوره، بســـیج تعـــاون

 شرکت تولیدی، خدماتی ؛موسسۀ غیرانتفاعی

رئــیس حــزب، عضـــو  ؛گذارسیاســت ، سیاســتمدار،عضــو حــزب

مقامــات، مســئول  ؛۶۹۰پیشــوا، رهبــر ؛پولیتبــورو، مســئول حزبــی

هــوادار، طرفــدار، مريــد، وابســـته، هواخــواه، عضــو، عضـــو  ؛۶۹۰

 اللهی حزب ؛متعصب، جانبدار

ــــاعی ــــام اجتم ــــاالری، مادرشــــاهی، نظ ، مادرتبــــاری، مادرس

  ۹۷۳پدرساالری، ارباب[و]رعیتی، دین 

ــاعی ــۀ اجتم ــرمایه، طبق ــت، س ــودال، رعی ــاب، فئ ــارگر، ارب دار، ک

ـــه ـــران، پیش ـــان، برزگ ـــت، جنگی ـــانروحانی ـــورژوازی،  ؛وران، بینوای ب

 کاپیتالیست  ؛بورژوازیخرده

تضــامنی،  ؛، ســهامی، فــدرال[شــخص حقــوقی]ثبــت شــده [صــفت]

 بامسئولیت محدود، خاص، عام، سهامی خاص، سهامی عام

 ؛، خطـی، راسـتی، چپـی، جانبدارانـه، حزبـی۹۷۸ای ، فرقـهجناحی

ــی ــی، هیئت ــته ؛محفل ــی، دس ــانیجمع ــدحزبی،  ؛جمعی، همگ چن

 خواه حزبی، مشروطهتک

، پیوستن، نامزد شـدن، انتخـاب شـدن، متحـد عضو شدن [فعل]

همکــاری  ؛، متفــق شــدن، پیمــان بســتن، لبیــک گفــتن۴۵شــدن 

  ۷۰۶کردن 

 شانهبه، متحد، شانهباهمهمه [قید]

⍃  ۷۰۶، همکاری ۷۴تجمع  

 

 مناقشه 709

، مشاجره، اصطکاک، تنش، جروبحث، نظر مخالف مناقشه [اسم]

، معارضــه، نــزاع، منازعــه، کشــمکش، درگیــری، جنــگ داخلــی، ۴۸۹

ــدیت  ــو، یکی ؛۷۰۴ض ــهبگومگ ــوا ب ــر دع ــی، س ژانکش ژان و آ دو، آ

ــتن ــی  ؛داش ــعاب، واگرای ــه۲۹۴انش ــاد۹۷۸گرایی ، فرق ــدم اتح  ؛، ع

، ۴۱۱صـــدای ناهنجـــار  ؛۴۷۵بحـــث، منـــاظرۀ تلویزيـــونی، منـــاظره 

 شقاق ؛۲۵ناسازگاری 

 جویی، َسر دعوا داشتنطلبی، فتنه، نزاعجوییستیزه

ـــه، دعـــوا ، نـــزاع، کشـــمکش، مشـــاجره، مرافعـــه، دعوا[و]مرافع

ــورد، کتک ــاری، بزنزدوخ ــتیز ک ــتیزه، س ــاجرا، س ــه، م ــزن، غائل ، ۷۱۶ب

  ۷۱۶ ، مسابقه۷۱۶مبارزه 

ع، مورد دعوا، مایۀ سـتیز، علـت النزا، ريشۀ دعوا، مابهمایۀ نفاق

طلبی، اختالفــات مــرزی، درگیــری اختالفــات قــومی، جــدایی ؛جنــگ

 درجۀ احتراق، نقطۀ جوش ؛مرزی، جنگ داخلی

 کننده، جدلی، مناظرهاهل جّروبحث

جو [ی]، مخـالف، گر، پرخـاشبهادر، پرخاش، بزنجوستیزه [صفت]

ــم، متخاصــم، متنــا ؛۲۵هنجار، ناســازگار نابــه ــب، زع، نزاعمخاص طل

 ناهماهنگ  ؛جوفتنه

، آویختن، نزاع کردن، اختالف داشتن، مخالفت دعوا کردن [فعل]

دعـــوا  ؛، ســـوءتفاهم داشـــتن۲۷۹، برخـــورد کـــردن ۴۸۹کـــردن 

 داشتن، اصطکاک پیدا کردن

جنگ خوانـــدن، ، دنبـــال دعـــوا بـــودن، بـــهدعـــوا راه انـــداختن

 ۷۱۱مبارزه طلبیدن طلبی کردن، بهمبارزه

، تغیر کردن، بدخلقی کردن، مشـاجره کـردن، داد کردن پرخاش

 زدن، عربده کشیدن، ُبراق شدن

⍃  ۸۸۱، دشمنی ۷۱۶، مبارزه ۷۰۴، ضدیت ۴۸۹نظر مخالف 

 

 # ۷۱۰هماهنگی  710

صـدایی، همفکـری، یکرنگـی، یگـانگی، ، همهمـاهنگی [اسم]

، توافق، اتفاق قول، تایید، نظر موافق ۲۴اتحاد، وحدت، سازگاری 

ســمپاتی،  ؛۷۰۶، تفــاهم، همبســتگی، همیــاری، همکــاری ۴۸۸

ــــق  ــــتی  ؛۸۸۷عش ــــت، دوس ــــتی، دتان ــــارمونی،  ؛۸۸۰همزيس ه

  ۴۱۰ ملودی

همفکــر، صــمیمی،  ؛، موافــق، جــور، همســانهماهنــگ [صــفت]

خـت، متفـق، متفـق
ُ
الرأی، همدل، یکدل، صدیق، یکرنگ، یگانه، ا

 هارمونیـــک، ؛۲۴متناســـب، ســازگار  ؛۴۸۸القــول، موافــق متفق

 مأنوس  ؛۴۱۰همساز 

موافقــت  ؛۷۱۹، آشــتی دادن همــاهنگی ایجــاد کــردن [فعــل]

  ۴۱۰کوک کردن  ؛۲۴، سازگار بودن ۷۰۶کردن، همکاری کردن 

⍃  آشتی ۷۱۷، صلح ۷۰۶، همکاری ۴۸۸، نظر موافق ۲۴سازگاری ،

۷۱۹  

 

 اعالن جنگ . چالش 711

، رجزخــوانی، همــاوردخواهی، مبــارزطلبی، اعــالن جنــگ [اســم]

جسـارت،  ؛افروزی، زورآزمایی، غريو جنگ، جنـگ۹۰۰ش، تهدید چال

گردنکشــی، عصــیان، ســرپیچی  ؛۸۵۵شــجاعت  ،۸۷۸گســتاخی 

حجـــــت،  بـــــاش، اولتیمـــــاتوم، اتمـــــامآماده ؛اعتنـــــایی، بی۷۳۸

 االجلضرب



   
 

 

ـــور [صـــفت] ـــتاخجس ـــرکش  ؛، گس ـــردنکش، س ـــان، گ  ؛۷۳۸نافرم

 متجاسر  ؛۷۱۸محارب  ؛عاصی، طاغی، مغرور، باعث رنجش

، هماورد خواستن، رجـز خوانـدن، ادعـا مبارزه طلبیدنبه [فعـل]

نافرمـانی  ؛کردن، حريف طلبیدن، عصـیان کـردن، مقاومـت کـردن

، اختالف داشتن، ۴۸۹، مخالفت کردن ۷۳۸کردن، سرپیچی کردن 

بــاش دادن، اتمــام آمــادۀ جنــگ شــدن، آماده ؛۷۰۴ضــدیت کــردن 

  ۵۹۹صمم بودن م ؛اعتنا نکردن ؛حجت کردن، اولتیماتوم دادن

⍃  ۷۰۴ضدیت  

 

 تک . حمله 712

، تک، یـورش، هجـوم، تاخـت، تجـاوز، تهـاجم، تعـدی، حمله [اسـم]

ــوذی ــک نف ــگ ▼ت ــخیر، جن ــال] ؛۷۱۸، تس ــرار [فوتب ــه، ف ــد حمل  ؛ض

  ۵۹۹عزم  ؛عملیات

توپ بســـــتن، تیربـــــاران، شـــــلیک ، بمباردمـــــان، بـــــهبمبـــــاران

 جمعی، ضدهواییدسته

یـورش، خیـز، تهـاجم، هجـوم، ، پیشروی، شبیخون، تک نفوذی

 پرتاب ؛پیشروی ناگهانی، حملۀ ناگهانی، شکستن حصر

تروريسـت،  ؛سـبزها، مهاجم، تکـاور، کومانـدو، کالهکنندهحمله

 ؛۸۹۸کن ، اذیـت۹۶۳مجـازات  ◄ضـارب  ؛چريک، پارتیزان، میلیشیا

  ۷۸۶غارتگری  ؛۷۱۳مدافع، شخص مدافع 

جنگجــو  ،۸۸۱من ، دشــ۷۱۸، مهــاجم، محــارب کنانحملــه [صــفت]

 متجاوز ؛نفوذی ؛۷۱۸

، هجـــوم بـــردن (آوردن)، تـــاختن، یـــورش حملـــه کـــردن [فعـــل]

تعـدی کـردن  ،۶۵۵، مجـروح کـردن ۷۱۸، جنـگ آغـاز کـردن ▼ُبردن

 ۳۰۶پا ازگلیم خود فرا نهادن  ؛۷۱۴، تالفی کردن ۲۹۷

، حصاربسـتن، ۲۳۲گرفتن، احاطه کردن ، درمیانمحاصره کردن

 ۲۳۱صره شدن، درمیان واقع شدن محا ؛۲۳۵دیوار کشیدن 

، بـا سـرنیزه حملـه کـردن، گالویـز شـدن، تن کـردنبـهجنگ تن

 سرشاخ شدن

ــردن ــورش ب ــوم ی ــدن، هج ــاختن، تازي ــردن)، ت ــت آوردن (ب ، تاخ

خود حالــت تهــاجمی بــه ؛۲۷۹وتــاز کــردن، ضــربه زدن کــردن، تاخت

  ▲حمله کردن ؛گرفتن، ُبراق شدن

کـش ودن، آتش کردن، آبگش، شلیک کردن، آتشتیر انداختن

 ۲۸۱، نشانه گرفتن ۲۸۷کردن، تیراندازی کردن 

روی کســی بلنــد کــردن، لــه کــردن، محکــم ، دســت بــهکتــک زدن

، لگـد ۲۷۹زدن، کوبیدن، شاخ زدن، کله زدن، باسر زدن، ضربه زدن 

 ۱۷۶کار بردن زدن، زور به

 ، سنگسار کردنسنگ انداختن

تش [شبه جمله]  ! حمله!آ

⍃  سالح ۷۱۸، جنگ ۷۱۶، مبارزه ۷۱۴تالفی  ،۶۱۹گیری ، پی۱۷۶شدت ،

۷۲۳  

 پاتک . دفاع 713

 ؛یـارگیری ؛نشـینیعقب ؛، پاتک، مدافعه، پنـاه، پـاسدفاع [اسـم]

  ۱۴۹مقاومت، انتفاضه، جنبش سیاسی، انقالب  ؛۹۲۷التجا 

 ؛خط ماژينو، دیوار چـین ؛، سنگر، خاکريز، خندقخطوط دفاعی

 پناهجان

 ؛حصار، برج وبـارو، سـیم خـاردار، میـدان مـین ، بارو،استحکامات

 پناه پناهگاه، جان

کروپلیس، اردوگاه، لشگرگاه، پادگان، ارک (ارگ)قلعه  ، دژ، آ

 خود، ماسک گاز، جوشن، سپر، خود، کالهزره

، پاسـبان، پاسـدار، ۷۲۲، دژبان، میلیشیا، نظامی شخص مدافع

بــان، -ان، بــدروازه ؛۷۰۳، کمــک کننــده ۹۲۷طرفــدار  ؛۶۶۰محــافظ 

  ۱۴۹فرد انقالبی  ؛۷۴۹نگهبان 

ــفت] ــدافع [ص ــاوم م ــاع، مق ــال دف ــاعی ؛۷۱۵، درح ــدافعی، دف  ؛ت

  ۶۶۰پاسدار، محافظ 

 پوش، مستحکم، زرهی، زرهدفاع شده

، پاتـک زدن، پاسـبانی کـردن، حفاظـت کـردن دفاع کـردن [فعـل]

  ۲۳۲خندق کندن، حلقه زدن، احاطه کردن  ؛حصار برافراشتن ،۶۶۰

، دور کردن، ازخود راندن، ۲۹۲، پس زدن، دفع کردن اندنعقب ر

 رد کردن

 ، دردفاع ازخودباحالت دفاعی [قید]

⍃  ۷۲۲، رزمنده ۷۱۸جنگ  ،۶۶۲پناهگاه  ،۶۶۰ایمنی  ،۶۲۳برنامه ،

 ۷۲۳سالح 

 

 تالفی 714

کیفــر،  ؛۹۱۰، مقابلــه، قصــاص، انتقــام ۳۱، جبــران تالفــی [اســم]

 ؛۹۶۳سیاســــت، مجــــازات  تنبیــــه، جــــزا، ؛۹۶۲مکافــــات، پــــاداش 

 ۷۸۷اعاده، استرداد  ؛بستانبده

، کیفــــری، متقابــــل، تنبیهــــی، جزایــــی، جویانــــهتالفی [صــــفت]

  ۷۸۷برقرارکننده 

 پس دادن، قصاص کردن، اعاده کردن، تالفی کردن [فعل]
ً
، عینا

 ۹۶۳، مجازات کردن ۳۱، جبران کردن ۷۸۷برگرداندن 

مجـازات شـدن  ،۹۱۵، شایسـته بـودن سزاوار (عقوبت) بـودن

 حقش بودن، سزاوار مجازات بودن ؛۹۶۳

 ، درعوِض، بهتالفیبه [قید]
ً
 پاِس، متقابال

در! زدی ضـربتی، ضـربتی آنبه! بخور! ایننوش جانت [شبه جمله]

 نوش کن!

⍃  ۹۱۰، انتقامجویی ۹۰۷شناسی ، حق۷۱۲حمله  

 

 ایستادگی 715

ایسـتادگی ، ۱۵۳، مقاومـت، پـایمردی، پایـداری ایستادگی [اسم]

مقاومــت، ایمنــی،  ؛۶۰۲، سرســختی ۷۰۴مردانــه، مقابلــه، ضــدیت 



 

 

 ۶۵۸مصونیت، سیستم ایمنی بدن، پیشگیری 

معتــرض، بیمیــل،  ؛۷۰۴، پایــدار، مخــالف، متضــاد مقــاوم [صــفت]

 پادار  ؛۵۹۸بیزار 

، ایستادگی کردن، ایستادن، تـاب آوردن، مقاومت کردن [فعل]

مخالفـت کـردن، ضـدیت  ؛دنآخ نگفتن، طاقت آوردن، پایداری کـر

 ۷۱۱مبارزه طلبیدن ، به۷۰۲، مانع شدن ۷۰۴کردن 

⍃  ۷۳۸، سرپیچی ۷۰۴ضدیت  ،۶۰۲سرسختی  

 

 ستیز . مبارزه 716

، جنگجویی، جدل، گیرودار، درگیـری، ▼، ستیزه، مبارزهستیز [اسم]

ـــزاع،  ؛۷۰۹پرخـــاش، مشـــاجره، مناقشـــه  ؛۸۸۱برخـــورد، دشـــمنی ن

ـــه، د ـــه، غائل ـــه، مرافع ـــوا منازع ـــتیز،  ؛۸۳۷ورزش  ؛۷۰۹ع ـــۀ س مای

 ۷۰۹النزاع، مایۀ نفاق مابه

، بخشی ازجنگ، مصاف، غزوه، مبارزه، حرب، ستیز، ۷۱۸، نبرد پیکار

 کشــتی ؛، محاربــه۷۱۸ســتیزه، خصــومت، جنــگ 
ً
 ؛خــود ورزش مــثال

ـــوا  ـــال، زدوخـــورد، دع ـــه، قت ـــنج  ؛۷۰۹مقاتل ، ۲۷۹برخـــورد  ،۶۱تش

 ۷۲۴میدان جنگ  ؛۷۱۸اقدامات جنگی 

، آزمـــایش، مــــاراتون، ▼، رقابـــت، زورآزمــــایی، مســـابقهبـــارزهم

دور نهــایی، نیمــه  ؛۸۳۷ورزش  ؛تورنامنــت، مجموعــۀ مســابقات

ـــایی، یک ـــایینه ـــارم نه ـــک)،  ؛چه ـــک (پارالمپی لمپی
ُ
ـــک، پاراا لمپی

ُ
ا

لیـگ،  ؛المپیـاد، کنکـور ؛جهانی، مسابقات (قهرمانی) جهانی جام

  ۶۷۸فعالیت  ؛مسابقات ویژه

بازی رفت، بازی برگشـت،  ؛۲۷۷ۀ سرعت، سرعت ، مسابقمسابقه

]، اتــومبیلرانی، ۲۶۷ســواری اسب◄[اســبدوانی  ؛بــازی دوســتانه

 ◄اسـکی، اسـاللوم  ،۸۳۷دو، دو با مانع، دوومیـدانی  ؛گراندپری

 ،۸۳۷تیم ورزشـی  ،۸۳۷بازيکن  ،۸۳۷ورزش  ؛۸۳۷سایر ورزشها 

بســـکتبال  ،۸۳۷فوتبــال  ،۸۳۷ژيمناســـتیک  ،۸۳۷کوهنــوردی 

  ۸۳۷والیبال  ،۸۳۷

کـاری، هم آویخـتن، کتکبزن، بهبزن ؛، بوکس، ُبکسزنیمشت

هـوک، نـاک  ؛دسـتکش بـوکس ؛رينـگ بـوکس ؛راوند ؛۷۰۹دعوا 

 آوت

 تن، گالویز، سرشاخبه، شمشیربازی، جنگ تندوئل

اهــل  ؛۷۲۲، جنگجــو، حريــف، گالدیــاتور، نظــامی شــخص مبــارز

 ۱۶۲آدم ورزشکار  ؛۷۰۹جروبحث 

شــتی
ُ

کاراتــه، جــودو، کانــگ فــو،  ؛ی آزاد، کشــتی فرنگــی، کشــتک

ــــهای رزمــــی  ــــهای مــــرتبط، ورزش  ؛۸۳۷ورزش ورزش  ،۸۳۷ورزش

  ۸۳۷باستانی 

شتی
ُ

سرشـاخ، بارانـداز،  ؛فن، داو، کـار، بنـد، مایـه، بـدل ؛فنون ک

نده، پل، سـرانداز، زيـر گـرفتن، درو، بـزکش، سـگ
ُ

بند، فتیله پیچ، ک

گربه، ، آرنـج، اژدربنـد، اشـکلمهتابآفتاب ؛بند، بدلمخالف، قوچ

شکن، مسگری، شکن، پلنگکاسه، پلافالک، ُبزِکش، برات، پشت

 مقراضک، یزدانی 

شـــتی
ُ

کســـوت، عّیـــار، پهلـــوان، ســـوار، پیشمرشـــد، کهنه ؛گیرک

ـــان ـــربجه ـــدار، ض ـــته، میان ـــه، نوخاس ـــوان،  ؛گیرپهلوان، نوچ پهل

َدر، هم ؛جوانمرد
َ

 تختی  ؛زورقدر، همق

متضـاد  ؛۷۰۰گرفتـار، درسـختی  ؛، حريـف۷۰۵، رقیب مبارز [صفت]

۷۰۴  

وپنجه نــرم کــردن، مســابقه دادن، ، دســتمبــارزه کــردن [فعــل]

هم افتـادن، درهـم افتـادن، پیچیـدن، رقابت کـردن، آویخـتن، بـه

 ،۶۷۱ســـعی کـــردن  ؛درگیــر شـــدن، ســـتیزه کـــردن، گرفتـــار بـــودن

 ۷۰۰درسختی بودن  ،۵۳۲، تأکید کردن ۷۱۵مقاومت کردن 

ــردن ۷۱۸، نبــرد کــردن ۷۱۸، جنــگ کــردن نگیــدنج ، ۷۱۲، حملــه ک

ــردن  ــورش ب ــه ؛۷۱۲ی ــردن زور ب ــردن ۱۷۶کار ب ــورد ک ــوا ۲۷۹، برخ ، دع

  ۷۱۸جنگ آغاز کردن  ؛۷۰۹کردن 

⍃  ۷۲۲ ، رزمنده۷۱۸، جنگ ۷۱۲، حمله ۷۰۹مناقشه  

 

 صلح 717

، آرامش، آشتی، صـفا، صـلح وصـفا، سـازش، آسـایش، صلح [اسـم]

آشـتی، مصـالحه، متارکـه،  ؛۲۶۶، آسـودگی، آرامـش امنیت، عافیت

ـــــلح  ـــــراری ص ـــــالمت، برق ـــــازش  ؛۷۱۹مس ـــــازگاری  ؛۷۷۰س ، ۲۴س

ــاهنگی  ــلح ؛۷۱۰هم ــویی، مســالمتص طلبی، جویی، مســالمت ج

 ؛۹۳۱طرفی، ذینفع نبـودن بی ؛سازشکاری، مالیمت، عدم مداخله

 التیام  ؛۸۸۰دوستی 

س، گــرين پــی ؛جو، هواخــواه صــلح، آشــتیطلبشــخص صــلح

 صلح سبز

  ۷۳۰سعید  ؛۲۶۶، امن، آرام، راکد آمیزصلح [صفت]

طلب، خواه، آشـــتیطلـــب، آشـــتیجو، آرامش، آشـــتیجوصـــلح

 سازشکار، سازشگر  ؛جو، سلیم، مالیم، آراممسالمت

، درزمـان صـلح بـودن، در آرامـش زيسـتن، درصـلح بـودن [فعل]

ــردن ــگ نک ــردن، بیبی ؛جن ــه نک ــودن، مداخل ــرف ب ــودن ط ــاه ب گن

 ۷۲۰گری کردن میانجی ؛۹۳۵

 ، ازروی صلح وصفا، بدون خونريزیباآرامش [قید]

⍃  ۷۲۰، میانجیگری ۷۱۹، آشتی ۷۱۰هماهنگی  

 

 جنگ 718

، غـزوه، پیکـار، جـدال، دعـوا، ▼، رزم، آورد، حـرب، نبـردجنگ [اسـم]

 ؛۷۰۹، دعـوا ۷۱۶جدل، قتال، آفند، مقاتلـه، محاربـه، کـارزار، سـتیزه 

مه، جنگهـــای صـــلیبی، جنـــگ ســـرد، جنـــگ جهــاد، تنـــازع، مخاصـــ

 آغاز درگیريها ؛۱۶۸ومیر عامل مرگ ؛تحمیلی، جنگ جهانی

زمان جنگ،  ؛۷۱۱، دشمنی، خصومت، اعالن جنگ متحارب بودن

 اعالم جنگ، وضعیت جنگی

تـب  ؛۷۰۹جویی خواهی، سـتیزه، جنگجویی، سـتیزهطلبیجنگ



   
 

 

 ؛پرســـتی، سلحشـــوری، جنگــــاوریطلبی، میهنجنـــگ، توســـعه

 بیاری آتش ؛داخلهم

علــم پرتــاب،  ،۶۸۸، اســتراتژی، تاکتیــک، تــدابیر جنگــی جنــگفن

جســتیک، برنامــه 
ُ
مــانور،  ؛نشــینیعقب ؛۷۲۲آرایــش جنگــی  ؛۶۲۳ل

 رزمایش

ســربازی،  ؛۶۶۹، بســیج، ســربازگیری، آمــادگی اقــدامات جنگــی

ـــاط،  ـــرورت، احتی ـــربازی، ض ـــدمت س ـــاری، خ ـــه، اجب ـــدمت وظیف خ

 ؛زاد! خبردار! پهلوفنگ، افعـال نظـامیبیدارباش، آ ؛خدمتاضافه

 لشکرکشی ؛تدارکات پشت جبهه، اردو

عملیـات مشـترک، اعـزام نیـرو،  ؛۷۱۲، عملیات، بمباران جنگعمل

 خونريزی، کشتار، لشکرکشی ؛۷۱۳، دفاع ۷۱۲حمله 

زدوخـورد،  ؛، غزوه، جدال، پیکار، نبرد، مصاف، بخشی ازجنـگنبرد

، خط مقدم، صحنۀ جنگ، تئـاتر، گیرودار، جبهه ؛۷۱۶درگیری، ستیز 

 مانور، رزمآیش ؛۷۲۴کارزار، میدان جنگ 

ــفت]  ؛۷۰۹جو شــده، مســلح، ســتیزه، متحــارب، بسیجمحــارب [ص

ـــم، حملـــه ـــات] ؛۷۱۲کنان درحـــاِل جنـــگ، متخاص  ؛انتحـــاری [عملی

  ۶۶۹ ایستاده، خبردار، آماده

تشـنه  ؛۸۹۸میلیتاری، تجاوزکـار، متجـاوز، بـدخواه  ؛، مبارزجنگجو

 سلحشور، جنگاور ؛خون، آمادۀ جنگبه

، اعالم جنگ کـردن، بسـیج شـدن، مسـلح جنگ آغازکردن [فعل]

راه بـه ؛۲۳۰محاصره کردن، درمیان گـرفتن  ؛۷۳۸شدن، شوريدن 

 ور شدن آتش جنگافتادن جنگ، باال گرفتن مخاصمات، شعله

ســـربازی رفــــتن،  ؛۷۱۶، جنگیـــدن، مبـــارزه کـــردن کردنجنـــگ

هجـوم  ؛ارتش پیوسـتنفتن، به جنگ رفتن، بـهخدمت اجباری ربه

دفـاع کـردن  ،۵۹۹، مصـمم بـودن ۷۱۲بردن، تـاختن، یـورش بـردن 

۷۱۳  

هم آویختن، بـه ؛، پیکار کردن، درافتادن، درگیر شدننبردکردن

ــردن  ــارزه ک ــدن، مب ــادن، جنگی ــم افت ــادن، دره ــت  ؛۷۱۶افت مقاوم

  ۷۱۲تیر انداختن  ؛۷۱۲حمله کردن  ؛۷۱۵کردن 

⍃ ۷۱۶، مبارزه ۷۱۳، دفاع ۷۱۲، حمله ۱۷۶، شدت ۱۶۵ تخريب  

 

 آشتی . برقراری صلح 719

، فرونشـانی جنـگ، آشـتی، تـرک مخاصـمه، برقـراری صـلح [اسـم]

اسـتمالت،  ؛بس، متارکه، خاتمۀ درگیری، تعلیق حالت جنگیآتش

جنـگ  ؛زدایی، دتانـتکنان، تنشآشتی ؛، رفع اختالف۹۴۱دلجویی 

سـالمت، مصـالحه، مصـالحت، سـازگاری، م ؛سرد، پایان جنگ سـرد

همزيســــتی، تفــــاهم،  ؛۷۱۷وصــــفا، صــــلح روابــــط حســــنه، صلح

  ۷۷۰سازش  ؛آمیزهمزيستی مسالمت

 ؛بـسکنان، آتشسـالح، آشـتی، اعالم صلح، خلعپیشنهاد صلح

ــی ــت) جنگ ــارت (غرام ــت خس ــفید، پرداخ ــرچم س ــون، پ ــاخۀ زيت  ؛ش

امـان، عفـو  ،۵۰۶، اغمـاض ۷۸۷ازسرگیری روابط، اعـاده، اسـترداد 

 مذاکرات سالت، خلع سالح اتمی  ؛۹۰۹

آمیز، صــلح آمیــز ، اســتمالت آمیــز، مســالمتدهندهصــلح [صــفت]

ـــتی۷۱۷ ـــلح، آش ـــان جو، ص ـــه رو  ،۸۸۰طلب، مهرب ـــی ۱۷۷میان ، راض

 جویانهآشتی ؛۸۲۸کننده 

ـــل] ، آرامـــش برقـــرار کـــردن، تســـکین دادن، آشـــتی دادن [فع

 ، میانجی شدن ۷۲۰گری کردن فرونشاندن، میانجی

مخاصمه پایـان ، آشتی کردن، ترک مخاصمه کردن، بهکردنصلح

ــردن دادن، آتش ــث ک ــردن ۱۴۵بــس دادن، مک ــوش ک  ،۵۰۶، فرام

ـــالح ـــتی  ؛را بـــرزمین گذاشـــتنشمشـــیررا غـــالف کـــردن، س ازدر آش

 درآمدن

⍃  ۷۲۰گری ، میانجی۷۱۷، صلح ۷۱۰هماهنگی 

 

 # ۷۲۰گری میانجی 720

داوری،  ؛شــــفاعت، وســــاطت، پــــایمردی ،گریمیــــانجی [اســــم]

ــاوت  ــت، قض می
َ

ــواهی ۹۵۵َحک ــی  ؛۹۵۹، دادخ ــدبیر  ◄دیپلماس ت

 ۲۳۱مزاحم  ◄مداخله، مزاحمت  ؛۲۳۱میان  ؛۶۲۳

م، داور، عاقد میانجی
َ

دالل،  ،۸۹۴، دوست مشترک، واسطه، َحک

کن، مـدیوم، رابـط عـالم غیـب دالل محبت، داللـه، محلـل، کارچـاق

  ۱۷۷ کنندهتعدیل  ؛مرد، پای۹۸۴

آمیز، صلح الواسطه، باواسطه، شفاعت، معگرانهمیانجی [صفت]

 متمسک، متوسل  ؛۷۱۹دهنده 

ــل] ــانجی [فع ــردنمی ــردن، گری ک ــاطت ک ــردن، وس ــفاعت ک ، ش

 ؛، ارتبــاط برقــرار کــردن، ارتبــاط دادن، آشــنا کــردن۷۱۹آشــتی دادن 

قضــاوت  ؛۲۳۱دخالـت کـردن  ،۶۷۸مداخلـه کـردن، فضـولی کـردن 

  ۹۵۹قبول کردن دعوی کردن، 

⍃  ۷۱۹، آشتی ۷۱۷صلح  

 

 تسلیم 721

 ؛۸۷۴، فروتنی ۷۳۹فرمانبرداری، اطاعت  ؛، واگذاریتسلیم [اسم]

کاپیتوالســـیون،  ؛۶۷۹حــالی رخــوت، بی ؛۹۷۹حلــم، توکــل، تقـــوا 

تمکـین، خفـت  ؛۶۲۱پوشی وتخت، چشمواگذاری تاج ؛۷۴۵انقیاد 

 نشینی عقب ؛۸۷۲

ــفت] ــدهتسلیم [ص ــلحش ــع ۷۱۷جو ، ص ــق ۷۳۹، مطی ، ۴۸۸، مواف

 ۹۳۵مظلوم  ؛۳۲۷مالیم، نرم 

، ســپردن، واگــذار کــردن، تفــویض کــردن، تســلیم شــدن [فعــل]

 ؛زير اخیه رفتن، دراختیار کسـی بـودن، پـر انـداختن ؛ازدست دادن

 ؛رضــای خــدا دادنقضــا دادن، تســلیم تقــدیر شــدن، تــن بهتــن به

تفـاوت ، بی۴۸۸، رضـایت دادن ۴۸۸، پـذیرفتن ۷۲۸موفق نشدن 

  ۶۰۱ عزم بودن، بی۲۸۶عقب نشستن، پس رفتن  ،۸۶۰بودن 

ــا درآمــدن  ،۶۸۴، فــرو ريخــتن، غــش کــردن، خســته شــدن ازپ

 ناف انداختن  ؛۷۴۵مقاومت نکردن، تابع بودن 



 

 

 ! ای خدا، خدایا، یارب، یاهو، توکلت! خدایا [شبه جمله]

⍃  ۷۵۳استعفا  ،۸۷۲، حقارت ۷۳۹اطاعت  

 

 رزمنده 722

فرمانده،  ؛، جنگجو، مبارز، محارب، پیشمرگ، مجاهدرزمنده سم][ا

، ▼نظـــام، پیاده▼، نیـــروی مســـلح▼، ســـرباز▼پاســـدار ؛ســـردار

 ▼، ناوی▼نظامسواره

ایثــارگر، جانبــاز،  ؛چی، رزمنــدگان اســالم، بســیجی، کمیتــهپاســدار

 آزاده 

، نظامی، ارتشی، نیروهای مـنظم، تکـاور، کمانـدو، ذخیـره، سرباز

 ◄خدمت وظیفه  ؛ایثارگر، جانباز، آزاده ؛از، سرباز وظیفهسربکهنه

 سرباز، جانبازکار، کهنهسرباز کهنه ؛۷۱۸اقدامات جنگی 

، سرباز صفر، گماشته، سرباز، سرجوخه، گروهبـان، رتبۀ لشگری

، ۱، سـرهنگ ۲استوار، ستوان، سروان، سرگرد، سرهنگ، سـرهنگ 

ر، افسر، افسر نیروی سرتیپ، سپهبد، سردار، سرلشکر، ارتشبد، امی

افســـر  ؛افســـرنگهبان ؛امـــرا ؛کلنـــل، کاپیتـــان، ژنـــرال ؛۷۴۱زمینـــی 

 ۷۴۱دريایی 

ــــزدور ــــامی، جنگم ــــاتور، نظ ــــامورایی، گالدی ــــب، س ــــر،  ؛طل اجی

 ۹۳۰مزدور  ◄خودفروش  ؛۶۷۲مأمور  ،۶۸۶نشانده، عامل دست

سـازمان ارتـش:  ؛، لشکر، سپاه، جـیش، عسـکر، قـوا، افـواجارتش

ــتاد مشــترک،  ــرو، عملیــات، دژبــان، پشــتیبانی، س فرمانــدهی، نی

 ؛سیاسی، اطالعات، حفاظت، بازرسی، پرسنلی-اردنانس، عقیدتی

 یگان، واحد، هنگ، تیپ، فوج 

گارد سلطنتی،  ؛جلوداران، طالیه، پرچمدار ؛، نفراتنیروی مسلح

نیـــروی انتظـــامی، نیـــروی  ؛۷۴۲ســـپاه جاویـــد، غالمـــان، مـــالزم

انـداز، چی، نارنجک، گـارد، مسلسـلچترباز، پاسـگان ؛ضداغتشاش

 چی تخريب

ـردان، هنـگ،  ؛، جنـاحآرایش جنگـی
ُ

یگـان نظـامی، گروهـان، گ

 ۷۱۸پهلوفنگ، اقدامات جنگی  ؛یگان هوابرد ؛جوخه، تیپ

 ؛دارانســرنیزه ؛، نیــروی زمینــی، نزاجــا، هنــگ پیــادهنظــامپیاده

 هوانیروز

نقلیــۀ وســیلۀ  ؛شــوالیه ؛، اســواران، پلــیس ســوارهنظامســواره

 ۷۲۳جنگی 

 ناوگان نظامی، آرمادا ؛، نداجانیروی دريایی

، افســـر ۲۷۰، ملــوان، ناخــدا، دريــادار، آدمیــرال، دريــانورد نــاوی

 ۷۴۱دريایی 

، ناو جنگی، رزمناو، ناوشکن، ناوچه، قایق توپدار، کشتی جنگی

 کن، اژدرانداز، اژدرافکن جمعناو هواپیمابر، مین

 ؛افکن، شـکاریای جنگـی، بمـبهواپیم ؛، نهاجانیروی هوایی

 ؛۷۴۱خلبان، فرمانـده اسـکادران، فرمانـده ناوگـان، افسـر هـوایی 

 چترباز 

آمـاده  ؛: سربازی، نظامینظامیان (صفات)مربوط به [صفت]

ــر خــدمتبه ــدمت، منتظ ــو  ؛خ ــور، جنگج طلــب، ، جنگ۷۱۸سلحش

  ۷۱۸محارب 

، (افعال نظامی)، پهلوفنـگ احترام گذاشتن [نظامی] [فعل]

 ردن، خبردار ایستادنک

⍃  ــارزه ۷۱۸، جنــگ ۷۱۳دفــاع  ،۶۸۶، عامــل ۲۷۶هواپیمــا ، ۷۱۶، مب

 ۷۴۱، رئیس ۷۲۳سالح 

 

 سالح 723

ــم] ــالح [اس ــلحهس ــلیحات، اس ــه، تس ــلحه،  ؛▼، حرب ــتفاده از اس اس

  ۶۲۹وسیله  ؛▼باریکمانگیری، آتش

خانه، زرادخانـه، ، تولید سالح، کارخانـۀ اسـلحه، اسـلحهتسلیحات

 اعصنایع دف

  ▼، اسلحۀ پرتابی▼، سالح آتشین▼، سالح، سالح سرداسلحه

زره،  ؛بوکسپنجـه ؛▼، شمشـیر▼، تبـر▼، نیـزه▼، گـرزسالح سرد

ــگ ــراق) جن ــاس (ی ــان، لب ــود، خفت ــود، خ ــن، کالهخ ــۀ  ؛جوش جلیق

 ضدگلوله، کاسک، کاسکت 

ــابی ــلحۀ پرت ــدنگاس ــر، خ ــه، تی ــزه، گلول ــگ، نی ــن، بومرن  ؛، فالخ

کمـــان،  ؛۲۸۷پرتابـــه  ؛اژدر ؛انـــدازجکجـــی، نارنآرپی ؛۲۷۶موشـــک 

 تیروکمان، چله، زه، تیر، پیکان 

 ؛کابل ؛دستی، چماق، باتوم، باتون، باتوِن برقی، عمود، چوبگرز

 پادار 

 پیکان ؛، زوبیننیزه

 ، تیشه، ساطور، تبرزينتبر

ــیر ــامنشمش ــاقوی ض ــاقو، چ ــه، چ ــنه، قم ــغ، دش ــر، تی دار، ، خنج

  ▲ر، تبرساطو ؛۱۹۴مالقه  ◄کارد  ؛شوشکه

تشــین  ؛▲، اســلحۀ پرتــابی▼، اســلحۀ دســتی، تفنــگاســلحۀ آ

 ماشه، قنداق، گلنگدن، مگسک، خان، خازن، خشاب  ؛کالیبر

 ؛تیر، مسلســل، تــوپ، خمپــاره، تیربــار، کاتیوشــا، هفــتتفنــگ

ــــول، تفنــــگ خــــان ؛، کاالشــــنیکوف، اوزی۳مسلســــل، ژ دار، دول

تیر، فــته ؛زنــی، چخمــاقیزنی، خردهای، بــادی، ســاچمهســاچمه

توپخانـــه،  ؛اســـلحۀ کمـــری، کولـــت، ششـــلول، تپانچـــه (طپانچـــه)

 بار آتش

، تیــر، گلولــه، فشــنگ، ســاچمه، بــاروت، نارنجــک، گلولــۀ مهمــات

پوکه، ترکش، شرپنل، ماسوره، مرمی، گرين فشنگ، سـرب،  ؛توپ

 گلولۀ مشقی، منور ؛خشاب ؛نقاب مس

یسـرين، نیتروگلتـی، تریان، بـاروت، دینامیـت، تیموادمنفجره

ــنی ــادی، آتش ؛چاش ــارۀ ش ــیگارت، خمپ ــه، س ــه، فشفش ــازی، ترق ب

 ۲۸۷نیروی راننده  ؛کوزه، گلفشان

 ؛بمــب اتمــی، بمــب ئیــدروژنی ؛، نارنجــک، کوکتــل مولوتــفبمــب

 ای، تلۀ انفجاری بمب خوشه ؛مین



   
 

 

، تانــــک، نفربــــر زرهــــی، کاتیوشــــا، وســــیلۀ نقلیــــۀ جنگــــی

، بولـــدوزر، وســـائط نقلیـــۀ ســـنگین ،۶۲۴های راهســـازی ماشـــین

 ۲۷۴گريدر، غلتک، جرثقیل، کامیون، وسیلۀ نقلیۀ عمومی 

تش  زا آتش ؛۲۸۷، آتش، شلیک، پرتاب، رانش باریآ

⍃  رزمنده ۷۱۸، جنگ ۷۱۳، دفاع ۷۱۲حمله  ،۶۵۹هالک  ،۶۳۲انبار ،

۷۲۲  

 

 میدان 724

 ؛۷۶، صحنه، زمین، زمین بازی، سکو، میزگرد، کانون میدان [اسم]

ــگ ــدان جن ــ ؛▼می ــناس ــالن، چم ــه،  ؛تادیوم، س ــا، پهن ــه، پهن عرص

 ؛نردصـفحۀ شـطرنج، تختـه ؛۱۸۳ساحت، گسـتره، محوطـه، دامنـه 

جريـان  ◄میدان مغناطیسی، شار  ؛۸۳۷ساحل، پالژ، محل تفريح 

 ؛زمین بسکتبال، دشک کشتی، تشک، ترامپـولین ؛پالتفرم ؛۳۵۰

زمـین  ؛سـالن سرپوشـیده ؛۱۸۵محل  ◄فضای محدود، محدوده 

 قدم محوطۀ پنالتی، هجده فوتبال،

، میــدان رزم، آوردگــاه، نبردگــاه، تئــاتر، کــارزار، خــط میــدان جنــگ

مقدم، خـط تمـاس، جبهـه، جنـاح، منطقـه، منطقـۀ جنگـی، محـل 

پشـت جبهـه،  ؛عملیات، صحنۀ جنگ، صحنۀ نبرد، گیرودار، معرکـه

 محل رزمایش ؛اردو

⍃  ۹۵۶ دادگاه ،۸۳۷، سرگرمی ۷۱۸، جنگ ۷۶کانون  
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، استیفا، ▼، تکمیل، انجام، حصول، وصال، ایفا، اجرااتمام [اسم]

ــام  ــت  ،۶۹اختت ــول  ؛۶۳۵کفای ــه، معل ــتاورد، نتیج ــۀ  ؛۱۵۷دس حلق

ـه، راس  ؛۶۴۶کمـال  ،۶۶۹آمادگی  ؛۲۳۶مفقوده، ضربۀ آخر، حّد 
ّ
قل

  ۷۲۷، موفقیت ۲۹۵ورود  ؛۵۹۹عزم  ؛۶۹، انتها ۲۱۳

ــرا ــدازی، اج ــال، راه ان ــاب، وص ــه، ارتک ــا، اقام ــل، ادا، ایف ــام، نی ، انج

 ؛۶۷۶شــده، فعــل کــنش، حرکــت، کــار انجام ؛وفصــلفیصــله، حل

ــام ــایف، اتم ــدات، ادای وظ ــای تعه ــت ▲ایف ــدام،  ؛۷۲۷، موفقی اق

ــادرت  ــران، به ؛۶۷۱مب ــایی، نمــایش اک ــحنه آوردن، هنرنم  ،۵۹۴ص

  ۴۱۲اجرای کنسرت، نوازندگی، موسیقی 

ــفت] ــامی [ص ــانی اختت ــایی، پای ــه، تکمیل ،۶۹، نه ــده، اختتامی کنن

شــده، منجرشــده، رســیده، کامــل منتهــی، انجامیــده، انجام ؛تمـام

ــــــه، ختم ؛۵۴ ــــــپری، مختوم ــــــی، س ــــــامین، منقض ــــــده، انج ش

  ۱۲۵ گذشته ◄انتهارسیده به

، جامۀ عمل پوشاندن، عملی سـاختن، عملـی انجام دادن [فعل]

انجام پایان رســاندن، بـــهم آوردن، بــههکــردن، تمــام کــردن، بــه

ـــه ـــاندن، ب ـــی را رس ـــیدن، آرزوِی کس ـــله بخش ـــاندن، فیص اتمام رس

 ،۶۴۶کمال رسـاندن ، بـه۵۴برآوردن (برآورده کردن)، کامـل کـردن 

ــان دادن  ــه ؛۶۹پای ــودرا ب ــک خ ــتن و ال ــودرا بیخ ــتن، آرد خ بار نشس

ــدن  ــیده ش ــتن، رس ــع ؛۶۶۹آویخ ــتن، جم ــردن، بس ــایی ک کردن، نه

سروسـامان  ؛۵۹۹مصمم بودن  ؛۵۴۷ویب کردن، امضا کردن تص

 وفصل کردنراه کردن، راه انداختن، حلدادن، روبه

 ،۶۷۶، عمــل کــردن، آزمــودن، کــردن ▲، انجــام دادناجــرا کــردن

نتیجــه رســاندن، موفــق شــدن اجرا درآوردن، بهکردن، بــهاعمــال

 جا آوردن، گزاردن، برپاداشتن، اقامه کردن به ؛۷۲۷

ــی ــدن عمل ، واقــع شــدن، جامــۀ عمــل ۱۵۴، اتفــاق افتــادن ش

اوج رسـیدن، منجـر قلـه رسـیدن، بـهنتیجه رسـیدن، بهپوشیدن، به

 شدن، فیصله یافتن

⍃  ۷۲۷کامیابی  ،۶۶۹، آمادگی ۵۴کامل  
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نتیجگی، بیهودگی، ، عدم خاتمه، تکلف، بیعدم تکمیل [اسم]

م انجــام (اجــرا)، عــد ؛عــدم تحقــق ؛۷۲۸عـدم موفقیــت، شکســت 

نـاتوانی در  ؛۴۵۸عدم پیگیـری، کوتـاهی، قصـور، اهمـال، غفلـت 

نارســایی، ناکــارایی، کاســتی،  ؛۶۳۶ایفــای تعهــدات، عــدم کفایــت 

نپختگــی، فقــدان بلــوغ، فقــدان آمــادگی  ؛۳۰۷تمــام راه را نــرفتن 

کار بدون نتیجـه، پـات،  ؛۶۷۰ماندگی نیافتگی، عقبتوسعه ،۶۷۰

نیافتنی، خر دجال، دور تسلسـل، کار پایان ؛بست، بازی مساویبن

هفتخـوان رسـتم، عـدم امکـان  ؛۷۱تکرار بیهوده، استمرار، تـداوم 

ــخت ۴۷۰ ــار س ــدنی، ک ــار نش ــان  ؛۷۰۰، ک ــراد، نقص ــری، ای  ؛۵۵کس

ـــــله ـــــطحی، صـــــوری)، وص ـــــرهمکارسرســـــری (س بندی، پینه، س

تعلل،  ؛۴۵۶توجهی مباالتی، سهو، بیماستمالی، ظاهرسازی، بی

 ؛کـار درجريـان ؛، وقفه، بالتکلیفی، کار رهاشده۱۳۶ق، تأخیر تعوی

 اول راه، آغاز کار  ؛کار آغازنشده، سنگ بزرگ

 ؛، انجام نیافته، معلـق، بالتکلیـف، نشـده، نـاکردهناتمام [صـفت]

کاره، تکــه، نیمــهتکه ؛۶۷۰پــز، نرســیده، کــال، نــارس نپختــه، نیم

ده، کلــی، فاقــد نشــتمام، پرداختنیمــه ؛۵۵نشــده جزئــی، تکمیل

ـــاقص  ـــات، ن ـــاقص  ؛۵۵جزئی ـــوب، ن ـــر، معی ـــده،  ؛۶۴۷ابت اجرانش

ــازه شروعتحقق ــده، ت ــویب نش ــه، تص ــورنیافت ــا، نوظه ــده، نوپ  ؛ش

نشـــده، فکرنشــده، نســـنجیده، ريزی قبلــی، حسابفاقــد برنامـــه

سطحی، سرسری، صوری،  ؛بدون دقت، باعجله، سردستی ؛نپخته

شـده وقـف، متوقفمعـوق، پـادرهوا، مسـکوت، مت ؛شدهسمبل

، ▼درجريـان ؛۳۰۷آورده نارسا، کـم ؛۴۵۸متروک، واگذاشته  ؛۱۴۵

پـردازش  ؛۷۱ناپذیر، مستمر، متداوم پایان ؛۱۵۴جاری، درحال اتفاق 

 ؛۶۸، آغـــــازين ۲۴۴شـــــکل نشــــده، فـــــراوری نشـــــده، خـــــام، بی

 دارای ایراد (اشکال)  ؛۶۳۶نشده تجهیز ؛نشدهجمع

ــل] ــردن [فع ــام نک ــام گذاتم ــه، ناتم ــردن، نیم ــا ک ــتن، ره کاره ش

 ؛۴۵۸(زمین) گذاشتن، نادیده گذشتن، فروگذاردن، غفلت کردن 

ــودن  ــاهر نب ــردن، م ــمبل ک ــتن  ،۶۹۵س ــم گذاش ــه به ؛۶۳۶ک نتیج

فردا انـداختن، معـوق گذاشـتن، بـه ؛۷۲۸نرسیدن، موفق نشـدن 

ــول کــردن، بــه ــداختن موک تســلیم شــدن، دســت  ؛۱۳۶تعویق ان

بـرد نداشـتن،  ؛۶۰۳یـر عقیـده دادن برداشتن، منصرف شدن، تغی

خودرا مشـغول نشـان دادن،  ؛۵۵نقصان یافتن  ؛۳۰۷کم آوردن 

پريـدن،  ؛۶۷۷پیگیـری نکـردن، عمـل نکـردن  ؛کار کـردنتظاهر بـه

 جدی نبودن، منحرف شدن 

، تمـام نشـدن، زمـین مانـدن کـاری، معلـق بـودن ناتمام ماندن

 تحقق نیافتن  ؛۱۳۶

اقـدام، درجريـان سـاخت، درحـال  ، دردسـت، تحـتدرجريان [قید]

  ۱۳۶باتأخیر  ؛۱۵۴اتفاق 

⍃  ۷۲۸شکست  ،۶۷۰، فقدان آمادگی ۵۵ناقص 
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ــم] ــت [اس ــروزیموفقی ــابی، پی ــل، ▼، کامی ــرد، وص ــدی، ُب ، ظفرمن

ـــــامروایی، خوش ـــــتیابی، ک ـــــول، دس ـــــال، حص ـــــامی وص  ،۸۶۶ن

 ؛۲۸۵، پیشـــروی ۳۴اســـتیال، برانـــدازی، برتـــری  ؛۷۳۰خوشـــبختی 

ورود  ،۶۹، اختتـام ۷۲۵ی تعهدات، ادای وظایف، انجام، اتمام ایفا

۲۹۵  

، ظفـر، نصـر، نصـرت، فـتح، غلبـه، اسـتیال، شکسـت دادن، پیروزی

ـــت  ـــاد ۷۲۸شکس ـــه ۷۴۵، انقی ـــات ؛۲۹۵ورود  ؛۷۱۲، حمل ـــرد، م  ؛ُب

  ۸۶۴العاده کار خارق ،۶۹۴شاهکار  ؛دستاورد، ُبرد، سود

ــفت] ــق [ص ــاب، بهرهموف ــروز، کامی ــد، پی ــر، من ــب، مظف ــده، غال ، برن

 ؛۴۷۳ناپذیر، مطمــئن منصــور، فــاتح، فیــروز، ظفرمنــد، شکســت

یافتـه رسـتگار، نجات ؛۱۷۸مسلط، مسـتولی، غالـب، چیـره، بـانفوذ 

شـخص پیـروز، فـاتح،  ؛۶۴۰مؤثر، ثمربخش، سودمند، مفیـد  ؛۶۶۸

 باموفقیت  ؛۶۴۴قهرمان، پهلوان، بهتريِن نوِع خود 

 ؛ددار، قهرمـان، پهلـوان، مسـتقل، پیروز، رکـورنخوردهشکست

 ۶۰۰پیگیر، سمج 

نتیجه رسیدن، دست یافتن، انجام دادن ، بهموفق شدن [فعل]

یــخ چیــزی گــرفتن،  ؛، قبــول شــدن، نــاپلئونی قبــول شــدن۷۲۵

ــل رســیدن، بــهبه پیــروز  ؛۲۸۵پیشــروی کــردن  ؛بار نشســتنحاص

 ▼برنده شدن ؛▼شدن

معجـزه  ؛گرفتن ؛، نتیجه دادن، نتیجه نشان دادنموفق بودن

 ۱۷۱کردن، بار آوردن 

، فــتح کـردن، غلبــه کــردن، مسـتولی شــدن، اســتیال پیـروز شــدن

، شکســــت ▼ســــرنگون ســــاختن ؛۷۷۱دســــت آوردن یــــافتن، به

  ۸۷۷الف زدن  ؛۸۷۶سالروز نگهداشتن  ؛▼دادن

، برانداختن، منقرض کـردن، باعـث فروپاشـی سرنگون ساختن

تحـت انقیـاد درآوردن ، غلبه کردن، ۳۴چیزی شدن، تفوق داشتن 

۷۴۵ 

متفــرق  ؛، مغلــوب کــردن، عقــب زدن، ماالنــدنشکســت دادن

 فنی کردناوت کردن، ضربهناک ؛۷۵کردن 

خط آخـر پایان رسـیدن، بـه، ُبـردن، باامتیـاز بـردن، بـهبرنده شدن

 ▲رسیدن، پیروز شدن

⍃  خوشبختی ۷۲۵تکمیل  ،۶۴۴خوبی  ،۶۴۲، مصلحت ۳۴برتری ،

  ۸۶۶نامی ، خوش۷۳۰
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، بـدبیاری، افـالس، ▼، عدم موفقیت، شکسـتدرماندگی [اسم]

استیصال، عجز، بیچارگی، واماندگی، فقـدان انتخـاب  ؛۷۳۱فالکت 

ـــر  ؛۶۰۶ ـــتی، فق ـــز، تنگدس ـــور، عج ـــدم  ،۸۰۱قص ـــتگی، ع ورشکس

، ۷۲۶نتیجگـی، بیهـودگی، عـدم تکمیـل تکلف، بی ،۸۰۵پرداخت 

 ؛۶۴۱فایـده بـودن بی ؛۱۶۱ناتوانی خستگی، فرسودگی،  ؛۷۰۲منع 

 ؛۱۷۲ســقط جنــین، نابــارآوری، ســترونی  ؛۶۹۵باخــت، عــدم مهــارت 

ــامرادی  ــقاط، ن ــتن، اس ــراب کاش ــران  ،۵۰۹خ ــِر  ؛۷۷۲خس ــرين تی آخ

رّد (عـــدم  ،۸۶۰تفـــاوتی دلســـردی، بی ؛تـــاآخرين نفـــس ؛تـــرکش

  ۳۰۷، نارسایی ۳۰۷کفایتی، کاستی ناکارایى، بی ؛۶۰۷انتخاب) 

باخـــت، مغلوبیـــت،  ،۵۰۹رمـــان، ناکـــامی، نـــامرادی ، حشکســت

ــول ــاط، اف ــت، انحط ــدن، هزيم ــوب ش ــان  ؛مغل ــدم اطمین ، ۴۷۴ع

 ؛۱۶۵تخريــب  ؛۲۹۰نشــینی، دورشـدن عقب ؛۱۴۵بسـت، توقـف بن

 انهزام، انکسار ؛۷۴۵انقیاد 

 ؛۶۹۷بند ســرهم ؛دیــده، مالباختــه، مغبــون، متضــرر، زيانبازنــده

ازآنجـا رانـده و ازاینجـا مانـده،  ؛۳۵مرئوس  ،۵۴۴صید، آدم ساده 

قبـول نشـده،  ؛▼خوردهشکست ؛۲منقرض  ؛مادرمردۀ چادربرده

  ۶۰۷رفوزه، مردود 

 ؛۷۳۱خالی، بــدبیار، مفلــوک دســت ،۵۰۹، ناکــام نــاموفق [صــفت]

ــت ــته، شکس ــده ؛▼خوردهورشکس ــاب، بازن ــرخورده، ▲ناکامی ، س

ــام  ــورده، ناک ــ ؛۵۰۹واخ ــل، وامان ــده، مستأص ــده، فرومان ده، درمان

 ؛۳۰۷آورده کفایـت، دارای کاسـتی، کـممانده، سرگشته، عاجز، بی

 ؛رمـقبدبخت، بیچـاره، حیـران، متحیـر، خسـته، کوفتـه، نـاتوان، بی

  ۶۰۷مشروط، رفوزه، مردود  ؛زده شدهواپس

، باخته، مغلوب، مقهور، منهزم، طرف ▲، بازندهخوردهشکست

بنـده، عـاجز، زبـون، باختـه، دیـده، پاکبازنده، مغبون، متضرر، زيان

  ۹۳۵، مظلوم ۷۴۵، تسلیم، تابع ۷۳۹سخره، مطیع 

ــدفرجام، بینتیجــهبی ــت، به، ب ــام، بنعاقب ــیده، نافرج بســت رس

ـــردکننده  ـــدر، بی ،۵۰۹دلس ـــده ه ـــوده  ،۶۴۱فای ـــروط، ۴بیه ، مش

 ؛۳۰۷مقصد نرسیده، نارسـا ضعیف، بدون نتیجه، به ؛۶۰۷مردود 

  ۴۷۹ساقط، ملغا، باطل 

ــــرممکن ، برآوردهنینیافتدســــت ، دورودراز، ۴۷۰نشــــدنی، غی

 ؛۷۰۰الحصـــول، صـــعب، ســـخت، دشـــوار الوصـــول، صعبصعب

 الحصول سهل≠  ؛نشدنیدرمان، درمانالعالج، سختصعب

ازآخر اّول بودن  ،۶۰۷، عاجز شدن، رّد شدن موفق نشدن [فعل]

 ؛۴۹۵بـد آوردن، گـاف کـردن  ؛نتیجـه نرسـیدن(شدن)، افتادن، به

غــرق  ،۶۴۱ب زدن، کـار بیهـوده کــردن، وقـت تلـف کـردن نقـش بـرآ

ســـقط کـــردن، بچـــه  ؛۵۰۹، دلســـرد / مـــایوس شـــدن ۳۱۳شـــدن 

  ۳۰۷نرسیدن، کم آوردن  ؛انداختن

، عاقبـت نداشــتن، آخروعاقبـت نداشــتن، فرجــام نتیجـه نــدادن

نافرجــام مانـــدن، عقــیم مانـــدن،  ؛مقصــد نرســـیدننداشــتن، به

 ؛ب شـدن، بیهـوده بـودنهدف نرسـیدن (نخـوردن)، نقـش بـرآبه

  ۵۰۹ناکام گذاشتن 

، بـاختن، بازنــده شـدن، خــوردن، آب از ســرش شکسـت خــوردن

ــتن ــوب شــدن، مغلــوب گشــتن،  ؛۶۲۰اجتنــاب کــردن  ؛گذش مغل

ــدن  ــلیم ش ــدن، تس ــزم ش ــتن، منه ــم شکس ــودن ۷۲۱دره ــابع ب ، ت

  ۶۰۷، رّد شدن ۷۴۵



 

 

⍃ دشواری  ،۶۹۷بند سرهم ،۶۹۵ ناشیگری ،۶۴۱فایده بودن بی

 ۷۳۱، فالکت ۷۲۶، عدم تکمیل ۷۰۰

 

 جایزه 729

ِ شصـت جایزه [اسم] ، خلعت، صله، عطیـه، مژدگـانی، مشـتلق، نـاز

ــت ــت)، دس ــاداش (شس ــزا، پ ــام، ج ــر، انع ــت،  ؛۹۶۲خوش، اج غنیم

تجلیـــل، اعطـــای سردوشـــی،  ؛۵۴۸بنـــای یـــادبود  ؛۷۹۰غنـــایم 

ـــاج زيتـــون ؛۸۷۶داشـــت نگاه ـــاپ، حلقـــۀ گـــل، ت ـــایزۀ  ؛جـــام، ک ج

مرغ بلــورين، نوبــل (جــایزۀ صــلح نوبــل ...)، پــولیتزر، خــوارزمی، ســی

 اسکار 

ـــایزه ،۵۴۷، نشـــان مـــدال ـــور ؛▲ج ـــار، لژيـــون دون  ؛نشـــان افتخ

 مدال المپیک، مدال طال (نقره، برنز) ؛۵۴۷سردوشی، جامۀ ویژه 

⍃  ۹۶۲ پاداش ،۸۶۶نامی ، خوش۷۹۰غنایم  ،۵۴۷داللت 

 

 # ۷۳۰خوشبختی  730

ــم] ــبختی [اس ــعادت، نیکخوش ــابی، ، س ــروزی، کامی ــامی، به انج

ثروت و  ،۸۲۴تنعم، کامروایی، دولت، رفاه، نازونعمت، برخورداری 

رونـق، رواج، بـازارگرم، فـروش  ؛۸۰۰، ثـروت ۷۲۷سالمت، موفقیت 

 ؛۱۵۹اقبال، شـانس  ؛۶۱۵، ِخیر ۱۷۱برکت  ،۶۳۷، فراوانی، وفور ۷۹۳

ــامی عــزت، خوش ــرج،  ؛آســایش ؛۸۶۶ن ــختی، ف ــایش بعــداز س گش

ــبختی، آمــد، خــوش ؛ت مناســبوضــعی ــرک، نشــانۀ خوش یمنی، تب

  ۵۱۱بینی خجستگی، فرخندگی، آیند، ُیمن، پیش

 ، اوج خوشبختی، عصر طالیی، بروفق مراد، ایام سعدروز پیروز

ــفت] ــبخت [ص ــامروا، نیکخوش ــت، بخت، ک ــار، عاقبتبخ ــهی خیر، ب

ــق نیک ــام، موف ــه۷۲۷فرج ــروز، مرف ــازپرورد،، به ــازپرور (ن  الحال، ن

شـخص  ؛اقبـالخوش ؛۸۰۰نازپرورده)، مرفـه، دولتمنـد، ثروتمنـد 

 ؛۸۹۰عزيـز  ؛دوران رسیدهتازه به ؛۸۰۰خوشبخت، شخص ثروتمند 

 ۳۷۶راحت 

 قدمخوش ؛۵۱۱، فرخنده، خجسته، مبارک، طالیی، میمون سعید

دسـت ، به۱۷۱، خوشبخت شـدن، بـار آوردن کامیاب شدن [فعـل]

 ۷۲۷، موفق شدن ۷۷۱آوردن 

ــانس  ــال بهآوردنش ــتن، اقب ــمت داش ــی ، آوردن، قس روی کس

آوردن، یاری کردن طالع (بخت، ...)، بخت با کسی یـار بـودن، بخـت 

ِ خانۀ کسـی را زدن، بخـتش زدن، بخـتش (اقبـالش) بلنـد بـودن  دِر

(شدن)، بخـتش بیـدار بـودن، بخـتش یـار بـودن، سـایۀ همـا برسـِر 

 سی آوردن کسی افتادن، شانس در خانۀ کسی را زدن، خوش شان

، مساعد بودن، فرخنده (خجسته، سعید، میمـون، مبارک بودن

 ...) بودن

⍃  ۸۲۴خوشی  ،۸۰۰، ثروت ۷۲۷کامیابی  ،۶۵۴بهبود  ،۶۱۵ِخیر 

 



   
 

 

 فالکت 731

روزی، روزی، ســـیه، ادبـــار، مصـــیبت، نکبـــت، تیـــرهفالکـــت [اســـم]

 بالیا، بلیه  ؛۶۶۳ورطه  ؛روز بد، فاجعه ؛گرفتاری سخت، بال، رنج

ـت، عاقبـت بـد، دوران سـختی، بختیبد
َ

، بدشانسی، بـدبیاری، آف

بینی بختی، بداقبالی، پیشنشانۀ بدبختی، سیاه ؛۷۲۸درماندگی 

۵۱۱  

ــــرهآدم بدشــــانس ــــدبخت، تی ــــقیا، ب ــــدبختان، اش ، ▼روزان، ب

ــیبت ــده  ،۸۲۵زده مص ــت، بازن ــۀ سرنوش ــوس ۷۲۸بازيچ ، ۳۵، مرئ

 ۸۰۱آدم فقیر 

بار، مصـیبت ؛۲۵سـته، ناسـازگار ، نامبـارک، ناخجنامساعد [صفت]

مخـالف،  ؛مغـایر، ازبـِد حادثـه ،۸۸۸بـار، نـامطلوب بار، فالکتاسف

ننگــین، افتضــاح آمیــز،  ؛شــوم ،۵۱۱نحــس  ؛آمیزخصــمانه، عــداوت

 مفتضح، مفتضحانه

طــــالع، بخت، بــــداقبال، عــــاجز، بیروز، ســــیاه، تیــــرهمفلــــوک

، ۷۲۸اموفق نـ ؛ستاره، شوم، مضطر، پسـتسرانجام، بینوا، بیبی

 ۹۳۵مظلوم  ؛۶۵۵، فرسوده ۷۰۰درسختی  ،۸۰۱تهیدست 

برگشــته، بدقـــدم، بخـــت، درمانــده، بخت، بیچــاره، تیرهبــدبخت

 بدیمن 

ــل] ــادنبه [فع ــختی افت ــهس ــار ، ب ــادن، گرفت ــادن، افت زحمت افت

شدن، بد دیدن، بـد آوردن، امـروز را فـردا کـردن، در محنـت بـودن، 

ــرب د ــابش از مغ ــودن، آفت ــتال ب ــدبخت مب ــدن، ب ــاره ش ــدن، بیچ رآم

 آفت زدن  ؛۸۲۵، رنج بردن ۷۰۰شدن، در سختی بودن 

⍃  رنج ۷۶۱، خواهش ۷۲۸ شکست ،۶۴۳عدم مصلحت  ،۶۱۶شّر ،

۸۲۵  

 

 میانحالی 732

بــدبخت، وضــعیت متوســط، خوشــبخت و نه، نهمیانحــالی [اســم]

ســرد، گرم و نهخوب، عــادی بــودن، معمــولی بــودن، نــهبــد و نــهنه

 ؛۸۲۸قناعـت، رضـایت (خرسـندی)  ؛۶۲۵، راِه میانه ۳۰ط نقطۀ وس

 ،۸۶۹عامـۀ مـردم، عـوام، طبقـۀ متوسـط  ؛۹۴۲روی، اعتـدال میانه

  ۸۶۹خیل 

ــــــفت] ــــــولی [ص ــــــادی معم ــــــط ۸۳، ع ــــــال، ۳۰، متوس ، میانح

 عمومی، متعارف ؛عامی، عوام ؛۶۲۵رو میانه ؛الحالمتوسط

⍃  ۶۲۵راِه میانه  ،۸۶۹، رعایا ۳۰میانگین  

 



 

 

 

 ارادۀ اجتماعی عام ب شش:با

 
 # ۷۳۳اقتدار  733

 ؛، قدرت سیاسی، فره، قدرت قانونی، اتوريته، والیتاقتدار [اسـم]

سـلطنت،  ؛▼حاکمیت، حکمرانـی ،۶۸۹رهبری، هژمونی، مدیريت 

حـق حاکمیـت ملـی،  ؛پادشاهی، امپراطوری، فرۀ ایـزدی، ظـل خـدا

مــل، هیبــت، شــکوه، احتشــام، ابهــت، جــالل، تج ؛تمامیــت ارضــی

ــار  ــت، اعتب ــطوت، مهاب ــمت، س ــروت، حش ــۀ  ،۸۶۶شــوکت، جب حیط

ســازمان  ◄، حیطـۀ اقتـدار جغرافیـایی ▼منصـب ◄اقتـدار اجرایـی 

ـــی ـــت  ؛▼سیاس ـــی  ◄عظم ـــت ؛۳۲بزرگ ـــه▼دول ـــوای س گانه: ، ق

مجريه، قـوۀ مجريـه، رژيـم، دسـتگاه، طبقـۀ حاکمـه، دولتمـردان، 

ادگسـتری، قوۀ قضـائیه، د ؛گراییماکیاولیسم، مطلق ؛۷۴۱ارباب 

هـرم قـدرت، سـازمان  ؛۶۹۲قـوۀ مقننـه، شـورا  ؛۹۵۵مجری قانون 

۶۲ 

ــــور)، حکمرانــــی ــــانروایی، ادارۀ مملکــــت (کش ، حکومــــت، فرم

گذاری، راهبـــری، فرمانـــدهی، داری، سیاســـت، سیاســـتمملکـــت

ــت ــه، امام ــری، اتوريت ــارت، امی ــی،  ؛ام ــه، چیرگ ــلط، غلب ــرل، تس کنت

حاکمیت، نظـام،  ؛رمایی، حکمف۷۴۵تفوق، سلطه، استیال، انقیاد 

اســـتعمار، نئوکولونیالیســـم، اســـتعمار نـــو  ؛▼ســـازمان سیاســـی

انتقـال  ؛(جدید)، امپريالیسم، استکبار، دیوانساالری، بوروکراسـی

ـــده  ؛حکومـــت، انقـــالب، کودتـــا، کودتـــای نظـــامی، کودتـــای خزن

داری، نظامهــای حکــومتی، نظــام سیاســی: کاپیتالیســم، ســرمایه

یالیســـــم، نازيســـــم، فاشیســــــم، سوسکمونیســـــم، ناسیونال

داری، اربـاب[و]رعیتی، شاهی، بردهشاهنشاهی، مشروطه، ستم

دانـش حکومـت کـردن:  ؛الطوایفی، مشـروطهفئودالیسم، ملوک

 ۶۲۳سیاست  ،۶۸۹مدیريت 

، حکومــت مطلــق، حکومــت ظلــم، ســتمگری، رژيــم اســتبداد

ــی،  ــدارگرایی، اولیگارش ــم، اقت ــم، توتالیتاريس ــی، استالینیس پلیس

ــختستم ــاهی، س ــاد  ؛۷۳۵گیری ش ــاق، انقی ــان، اختن  ؛۷۴۵خفق

 ۹۱۶، غصب ۹۱۴عدالتی ، بی۷۳۵زور  ◄ظلم، ستم 

جمهــوری اســالمی، جمهــوری خلــق، جمهــوری  ؛، جمهــوریدولــت

 دمکراتیک، دموکراسی، دولت فدرال

، مقـام، ُپســت، اتوريتــه، امــارت، وزارت، نیابــت، ســلطنت، منصــب

لیت، اختیـارات، حیطـۀ اقتـدار، قدرت اجرایی، مسئو ؛امامت، امیری

ــار  ــۀ ک ــور ؛۶۲۲حیط ــام ام ــی  ؛زم ــه،۳۲بزرگ ــت، مرتب ــاه،  ، منزل ارج، ج

 ،۸۶۶بزرگـــواری، لیاقـــت، عـــزت، عظمـــت، جـــالل، شـــوکت، اعتبـــار 

قــدر، ارزش، پایــه، مکــان، جــا، درجــه، مرتبــه، ردیــف  ؛۱۸۶موقعیــت 

  ۶۲۲شغل  ؛۸۶۸نجبا  ؛۷۳

ومت، حکومت ، حک▲، کشور، مملکت، دولتسازمان سیاسی

(ملی)، دربار، ایالت، اردوگاه، بلوک، ائتالف، محور، جبهـه، نهضـت، 

کشـور، دولـت ملـی،  ؛نظام، حاکمیت، رژيـم، سیسـتم ؛فدراسیون

دولــــت مســــتقل، حکومــــت خــــودگردان، قلمــــرو، جمهــــوری، 

شاهنشاهی، فدراسیون، کنفدراسیون، ایاالت متحـده، جمهـوری 

ان ســوم، بلــوک شــرق، ابرقــدرت، اســتکبار، جهــ ؛▲فــدرال، دولــت

ــانی ــوین جه ــم ن ــرب، نظ ــوک غ ــۀ  ؛بل ــدها، جبه ــت غیرمتعه نهض

سـازمان  ،۶۸۷کارگـاه  ◄کابینه، هیئت وزرا، وزارتخانـه  ؛آزادیبخش

ــلۀ ســلطنتی  ؛۶۲ قلمــرو، حیطــۀ جغرافیــایی  ؛۱۱خــانواده  ◄سلس

 ۱۸۴سرزمین  ◄اقتدار، متصرفات، قبضه، اقلیم 

، ۷۴۱، حـاکم مطلـق ۷۴۱ب اربا ،۶۹۰مسئول  ،۶۹۰، رهبر فرمانروا

 ۷۴۱، والی ۷۴۱، حکمران ۷۴۱شاه 

 ؛۱۶۰منصب، قـادر، توانـا ، ذیصالح، درقدرت، صاحبمقتدر [صفت]

شـده، شـده، مطـاع، اطاعتچیره، مستولی، غالـب، متبـوع، تبعیت

اختیار، بــاال، باالدســت، الرقــاب، صــاحب، مالک۱۷۸متنفــذ، بــانفوذ 

مطلـق،  ؛انه، صـاحب اعتبـاراستبدادی، استکباری، حاکم ؛مستکبر

 عالمگیر 

ـــاکم ســـلطنتی، شـــاهانه،  ؛، حکمفرمـــا، حکمـــران، فرمـــانرواح

مقــــام، عالی ؛امپراطــــوری، امپريــــال، اســــتعمارگر، اســــتعماری

، اعیــان، نافــذاالمر، ۷۴۱قــدر، عالیرتبــه پایــه، عالیمرتبــه، بلندبلند

 مسندنشین 

 ؛، فئـودال، وزارتی، بوروکراتیـک، اداری، سـازمانی، رسـمیدولتی

 سیاسی

ــل] ــردن [فع ــی ک ــردن، حکمران ــانروایی ک ــردن، فرم ــت ک ، حکوم

 سلطنت کردن، اداره کردن، تسلط داشتن

ــرفتن ــت گ ــدرت را در دس ــرفتن، ق ــت گ ــور را در دس ــام ام ، زم

برتخت سـلطنت نشسـتن، تـاج پادشـاهی را برسـر نهـادن، تصـدی 

 عهده گرفتن، غصب کردن، کودتا کردنکاری را به

غلبه کردن، رياست کـردن، بـرگ برنـده داشـتن، ، تسلط داشتن

مسـتبد بـودن  ؛۷۴۵روی انگشت چرخاندن، تحت انقیاد درآوردن 

۷۳۵ 

، مطیع ۷۴۵، تحت انقیاد بودن، تابع بودن تحت سلطه بودن

 اوامر بودن

 موجب اختیارات تفویض شده امِر، بهفرماِن، به، بهناِم به [قید]



   
 

 

⍃  ۷۵۱، انتصاب ۷۴۱، رئیس ۷۳۷دستور  ،۶۸۹، مدیريت ۳۴برتری ،

  ۹۵۵دادگستری 

 

 نرمش 734

 ؛۶۰۱عزمــی انگاری، بی، ولنگــاری، مســامحه، ســهلنــرمش [اســم]

، لیبرالیسـم، ۷۷۰خـویی، سـازش ، نرم۱۷۷تساهل، مـدارا، مالیمـت 

عــــدم تمرکــــز،  ؛۷۳۶گیری تــــولرانس، رواداری، تســــامح، آســــان

 ؛ختـــار، اســـتان خودم۷۴۴خودمختـــاری، خـــودگردانی، اســـتقالل 

 ؛عـــدم دخالـــت ؛ســـازمان نـــامنظم، ارتـــش نـــامنظم، میلیشـــیا

 ۴۹۲لیبرال، روشنفکر  ؛ساالری، مردم۷۴۴دمکراسی، آزادی 

، آنارشیســــم، بیقــــانونی، اغتشــــاش، شــــورش، هــــرج ومــــرج

 جوش شوربا، آش درهمکار، آش شلمقلمآش شله ؛نظمیبی

ضـــعیف،  ؛نظم، ول، آزاد، ولنگـــار، بـــینیافتهســـازمان [صـــفت]

 ناتوان

نظم، قـــانون، بـــینشـــده، نـــاآرام، آزاد، بی، کنترلومـــرجپرهرج

 ستیزانهطلبانه، حکومتومرجآنارشیستی، هرج ؛۶۳مغشوش 

بامدارا  ،۶۰۱خو، لیبرال، مردد، نامصمم ، مالیم، نرمکنندهنرمش

۷۳۶  

ـــل (آســـان) گـــرفتن [فعــل]
ُ

کار کســـی نداشـــتن، ، کـــاری بـــهش

 آزاد گذاشتن سختگیری نکردن، سخت نگرفتن، 

، خودمختار بودن، ول گشـتن، آزاد بـودن، سرخود عمل کردن

 خواهشهای نفس تسلیم شدنبه

 ، معزول کردن، ازتخت پایین آوردن، برانداختن خلع کردن

⍃ زادی ۷۳۸، سرپیچی ۷۳۶گیری آسان   ۷۵۶، اجازه ۷۴۴، آ
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د بـاال، گیری، فقدان انعطـاف، اسـتاندار، خردهگیریسخت [اسم]

ــندی مشکل ــدیت ؛۸۶۲پس ــباط، ج ــم، انض ــیپلین، نظ ــد،  ؛دیس زه

تحدید مطبوعات، حکومت نظامی،  ؛تراشیایراد، دشمن ؛رياضت

ــد  ــی سخت ؛۷۴۷تحدی ــختی  ؛۶۸۲تــالش  ◄کوش دشــواری  ◄س

۷۰۰  

ــتبداد زور ــم، اس ــتم، ظل ــاق، ۷۳۳، س ــان، اختن ــاتوری، خفق ، دیکت

، خشــونت، ۷۴۰بــار تحکــم، اج ؛۱۶۰تــوان  ؛، اتوکراســی۷۴۷تحدیــد 

، ۹۱۴عــدالتی اجحــاف، بیــداد، بی ؛۷۴۵ســلطه، انقیــاد  ؛۱۷۶شــدت 

، تبعـیض، تعصـب ۹۱۶درازی، تعـدی، غصـب تجاوز، تطـاول، دسـت

غارت  ،۸۰۹، مالیات ۷۹۰غنایم  ◄پول زور: باج سبیل، غنیمت  ؛۴۸۱

۷۸۸  

العنـان، ، حاکم مطلق▼گیر، فرمالیست، مستبد، خردهدیکتاتور

 کلفت، گردن۷۴۱حاکم مطلق 

پســند مشکل ؛، دقیــق، منضـبط، صــريح، جـدیسـختگیر [صـفت]

ــادی  ،۸۶۲ ــق کله ؛۹۲۴انتق ــرحم  ،۶۰۲ش ــرو،  ؛۹۰۶بی ــه، ترش زاهدان

 ۹۴۵کش رياضت

گرا، قلـــــدر، زورگـــــو، متکبـــــر، طلب، تســـــلط، رياســـــتمســـــتبد

 ؛۸۷۸، خودکامـه، گسـتاخ ▲دیکتـاتور ،۵۹۵العنان، مختـار مطلق

ــتمکار، ستم ــتمگر، س ــالم پیس ــدادگر، ظ ــه، بی ــتبدادی،  ؛۹۱۴ش اس

ــلطه ــر ؛جوفاشیســت، س ــتثمارگر، بهــره ؛خــودرأی، خودس کش، اس

 ۹۰۶زالو، خونخوار، بیرحم 

، ســخت، گــران، نــاروا، عــدوانی، ازروی ســتم و زور، ظالمانــه، شــاق

 ستانغاصبانه، زياده ؛۹۱۴ناحق 

، گیر دادن، امان کسی را بريـدن، پیچانـدن، سخت گرفتن [فعل]

ــباط کــردن، آزاد درتن ــردن، انض ــانون را برقــرار ک ــرار دادن، ق ــا ق گن

 دشمن تراشیدن  ؛۱۶۵، فرونشاندن ۷۴۷نگذاشتن، زندانی کردن 

، ســتم رانــدن (کــردن)، فشــار ۱۶۵، فرونشــاندن ســرکوب کــردن

ــردن ــم ک ــردن، ظل ــت ک ــه حکوم ــردن  ؛آوردن، ظالمان ــع ک ، ۷۳۴خل

  ۹۱۶ بیداد کردن، حق را گرفتن

العنـان بـودن، سـرخود توری کردن، مطلق، دیکتامستبدبودن

 لجام خوردنبودن، آب بی

  [قید]
ً
 خودسرانه، سرخود ؛تندی، بیرحمانه، بهمؤکدا

⍃  ۹۰۶ ، بیرحمی۷۴۵، انقیاد ۷۴۱، رئیس ۷۴۰اجبار 

 

 گیریآسان 736

، ۷۳۴، مالیمـت، ارفـاق، آوانـس، مـدارا، نـرمش گیریآسان [اسم]

، تســامح، آزاداندیشــی، تســاهل ؛۶۰۶طرفــی تحمــل، مماشــات، بی

 ۹۰۵ترحم، دلسوزی  ؛آزادفکری، دمکراسی، آزادی، لیبرالیسم

، نجیـــب، ۷۳۴کننـــده ، آســـانگیر، مالیـــم، نرمشبامـــدارا [صـــفت]

آزادانـدیش، آزادفکـر، روشـن،  ؛۸۲۳ناپذیر مؤدب، پرتحمل، تهییج

 ۴۹۲باز، دمکرات، لیبرال، آزاد، روشنفکر 

آسـان گـرفتن، نـرمش نشـان ، مالحظـه کـردن، مدارا کردن [فعل]

 ؛۸۱۰دادن، ارفاق کردن، امتیاز دادن، آوانس دادن، تخفیف دادن

 ۸۸۹نوازش کردن  ؛۱۷۷رو بودن، مالیم شدن میانه

⍃  ۹۰۵ ، دلسوزی۷۵۶، اجازه ۷۳۴نرمش 

 

 دستور 737

مشیت، امـر، دسـتور دادن، ابـالغ،  ؛▼، فرمان، ُحکمدستور [اسم]

امرونهــی، انگیخــتن،  ؛۷۵۱اب انتصــ ،۵۳۲احضــار، اظهــار، تأکیــد 

  ۷۶۲، نهی ۷۶۱خواهش  ،۶۱۳بازداشتن  ،۶۱۲انگیزش 

، امر، فتوا، فرمان، دستور، امريه، فرمان ملوکانه، فرمایش، ُحکم

 ؛اوامـر، احکـام ؛۶۹۳، منشـور، تکلیـف، فريضـه ۹۵۳یاسا، قـانون 

  ۷۵۶امتیاز، جواز، پروانه، مجوز  ؛۹۵۹تصمیم، رأی دادگاه  ؛آتش!

 ؛۷۶۱، خـواهش ۹۱۵، مطالبه، ادعا، طلب، وجـود حـق تدرخواس

 اجازه! ؛گری، طلبکاریمدعی ؛احضار

ــوز ــازهمج ــان، اج ــۀ فرم ــتور، برگ ــالغ،  ؛، دس ــی، اب ــم کتب ــم، حک ُحک



 

 

 ؛۹۵۹ابالغیه، احضاريه، حکم توقیف، حکم جلب، مراحـل قضـایی 

قرارداد، ُحکم کارگزينی، حکم انتصاب، حکم اخـراج، حکـم  ؛پاسخ

کم ارتقای گروه، حکـم تغییـر پسـت سـازمانی، حکـم استخدام، ح

برگـۀ  ؛نامـهاستوارنامه (اعتبارنامه)، امان ؛مأموريت، حکم انتقال

 اقامت، ویزا، روادید

آور، قاطع، ُبرنده، آمرانه، امرکننده، نافـذ، قابـل ، الزامامری [صفت]

مطلق، وادارکننده، فرمایشی، اجباری  ،۶۹۳اجرا، روا، مطاع، واجب 

۷۴۰  

 دهنده، حکمفرما، فرمانروا، فرمانفرما ، امردهنده، فرمانآمر

رد دادن، امر کردن [فعل]
ُ
، دستور دادن، فرمان دادن، فرمودن، ا

امر دادن، امرونهی کردن، ارجاع کردن، مـأمور کـردن، امضـا کـردن 

طبابت کردن  ◄تجویز کردن  ؛۷۵۱منصوب کردن، گماشتن  ،۵۴۷

۶۵۸  

 ،۵۲۸دن، اعالم کردن، اعـالن کـردن ، فتوا داحکم صادر کردن

تعیــین کــردن، مقــرر کــردن، مقــرر  ،۵۳۲ابــالغ کــردن، اظهــار کــردن 

 ۹۵۳قانون وضع کردن، قانونی کردن ؛داشتن

مصــادره  ؛اصــرار کــردن، پافشــاری کــردن ؛، ادعــا کــردنطلبیــدن

طلــب کــردن، خواســتن  ،۶۲۷ســفارش دادن، نیــاز داشــتن  ؛کــردن

رد دادن ؛کردناحضار ؛۹۱۵، مطالبه کردن ۷۶۱
ُ
 سفارش غذا دادن، ا

 ، محکم، قاطعانه آمرانه [قید]

⍃  انتصـاب ۷۴۰، اجبـار ۷۳۳اقتـدار  ،۶۹۳فريضـه  ،۶۹۱مشورت ،

 ۷۶۲، اعتراض۷۶۱، خواهش ۷۵۱
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، سرکشی، نافرمانی، عدم اطاعت، تمرد، سرپیچی [اسم]

 ؛۷۱۱گ اعالن جن ،۵۹۸کشی، عصیان، عدم تمایل، اکراه گردن

اجتناب  ؛شکنی، بدقولی، پیمان۷۰۴، ضدیت ۷۱۵ایستادگی 

جفا،  ؛اعراض، عدول، روگردانی، تخطی، دبه، افساد، اخالل ،۶۲۰

 غدر

، اغتشــاش، بلــوا، غوغــا، شــلوغی، ۱۴۹، طغیــان، انقــالب شــورش

آخرالزمــان، اعتصــاب  ،۶۱، ویرانــی، آشــفتگی ۳۱۸هنگامــه، آشــوب 

ــه ۱۴۵ ــاتی ، بی۷۰۹، مناقش ــی  ،۶۰۳ثب ــدت ۱۶۵ویران ــونت، ش ، خش

  ۲۶۷پیمایی راه ؛۱۷۶

ــوبگری ژيتاســیون، برانــدازی، توطئــه ، فتنــهآش  ،۶۲۳انگیزی، آ

 ۹۳۰خیانت 

ــــاغی ــــیانگر، آدم ناراحــــت، علیی ــــه، بچــــۀ شــــیطان، ، عص ورج

ــــفت اهريمن ــــورش ؛۹۳۸ص ــــابش ــــرد، اعتص کننده، طلب، متم

 گراطلب، انشــعابی، شــخص فرقــهجــدایی ؛۷۰۵رقیــب  ؛اعتصــابی

  ▼سرکش ؛۱۴۹فرد انقالبی  ؛۹۷۸

 ؛۶۶۳بیارمعرکـه، خرابکـار کننـده، هیزم، اخاللگر، تحريکآشوبگر

ــوچی ــغ، ه
ّ
ــوب ؛ُمبل ــار آش ــده، خرابک ــورش کنن ــی، ش طلب، شورش

 ۹۳۸خیابانی، اوباش 

کش، ، گردن▲نشنو، متمرد، یاغی، نافرمان، حرفسرکش [صفت]

تخــس، عــاق،  پــاره، نــاآرام، شــلوغ، افسارگســیخته،شــیطان، آتش

 ۵۹۸، بیزار ۱۶۲قدم ثابت ؛متجاسر

گر، شورشـی، ، فتنـه▲طلب، آشـوبگرکن، آشـوب، آشوبجوفتنه

ــــل، اخاللآتش ــــر، مخ ــــاجراجو، اخاللگ ــــت، م ــــار، ناراح ــــده، بی کنن

 همزن دوبه ؛۷۱۵، مقاوم ۹۵۴شکن قانون

ــل] ــردن [فع ــرپیچی ک ــر س ــی س ــتور کس ــردن، ازدس ــت نک ، اطاع

ــردن، ــانی ک ــاززدن، نافرم ــیان  ب ــردن، عص ــت ک ــردن، مقاوم ــرد ک تم

کـردن، روگردانیــدن، روی برگردانــدن، اعــراض کــردن، ســرپیچیدن، 

ــردن ــالی ک ــانه خ ــردن، ش ــت ک ــردن  ؛پش ــت نک ــه۷۶۹رعای مبارزه ، ب

  ۷۰۴، مخالفت کردن، ضدیت کردن ۷۱۱طلبیدن 

، شورش کردن، یاغی شدن، طغیان کـردن، برانـداختن، شوريدن

 ؛ردن، فتنه افکندن، فتنـه انگیخـتنفتنه ک ؛۹۷۸جدایی انداختن 

 موش دواندن

⍃  ۷۶۹، عــدم رعایــت ۷۱۵، ایســتادگی ۷۰۴ضــدیت  ،۵۹۸اکــراه  ،

 ۹۱۸فقدان وظیفه 

 

 اطاعت . وفاداری 739

نیوشـی، رعایـت، ، فرمان۲۸۴، فرمـانبرداری، پیـروی اطاعـت [اسم]

شــنوایی، امتثــال، انقیــاد، بنــدگی، تابعیــت، متابعــت، تمکــین، 

عــت، فرمــانبری، عبودیــت، چــاکری، خــدمتگزاری، خــدمتکاری، طا

 ۸۹۷نیکخواهی 

پیمانی، وفـا، قـولی، درسـت، صداقت، اسـتواری، خوشوفاداری

سرســــــپردگی،  ؛پـــــاییعهـــــد، ایفـــــای عهـــــد، پیمانوفـــــای به

، ۷۶۵عهــد، پیمــان، قــرارداد  ؛۸۷۹خــدمتی، بنــدگی، نــوکری خوش

 ۸۸۰ درستی، صمیمیت، دوستی ؛۷۶۴قول 

کن، رام، تســلیم، گــوشنبردار، فرمــانبر، حرف، فرمــامطیــع [صــفت]

، تــابع، زيردســت، وابســته، رهــوار، ۲۸۴پیــرو  ؛زير، ســربه۲۴ســازگار 

چاکر، منقاد، عبیـد، عبـد، بنـده، غـالم، ارادتمنـد،  ؛راهراه، سربهپابه

 ؛طـوع، سـخره ؛سینه، دست برسـینهدست به ؛سرسپرده، سرسپار

لــص، صــدوق، صــدیق، شــناس، مخباوفــا، وفــادار، وظیفه ؛تابعــه

  ۶۷پیروان  ؛۲۰مقلد  ؛۹۳۵مظلوم  ؛فداکار

جا آوردن، حــرف گــوش ، فرمــان بــردن، بــهاطاعــت کــردن [فعــل]

ــی آب کــردن، آب بی ــوردن، بــی (بــدون) اجــازۀ کس اجــازۀ کســی نخ

ــردن  ــت ک ــوردن، رعای ــودن ۷۶۸نخ ــق ب ــردن، منطب ــروی ک ، ۸۳، پی

ساز کسی به ؛تن دردادن، دراختیار کسی بودن ؛۲۸۴دنبال کردن 

 ؛رقصیدن، تحت فرمان بـودن، بـه میـل و ارادۀ کسـی عمـل کـردن

 نوکری کردن، به هر سازی رقصیدن 

 نثار چاکرم، جان ؛، باشد!شوداطاعت می [شبه جمله]

⍃  ۷۶۸ ، رعایت۷۴۲، خادم ۷۲۱، تسلیم ۲۸۴پیروی 



   
 

 

 

 # ۷۴۰اجبار  740

 ،۵۹۶جبـر  ، اضـطرار، اکـراه، ضـرورت، ناچـاری، نـاعالجی،اجبار [اسم]

نفوذ، تحمیــل، الـــزام، اعمــال نظـــر، اعمــاِل  ؛۶۰۶فقــدان انتخــاب 

 ◄[مـاژور قانون طبیعت، بالیـای طبیعـی، فورس ؛تلقین، حق وتو

ــالک  ــۀ ه ــه  ؛]۶۵۹مای ــاس، وظیف ــی، آمپ ــار اخالق ــاذی،  ؛۹۱۷اجب اخ

ــت  ؛۹۰۰تهدیــد  ــار منفــی، بازداش ــازات  ؛۷۴۷اجب ، ۹۶۳تحــريم، مج

 ◄ظلـم، سـتم  ؛آش کشـک خالـه ؛آیات آسمانی ؛۷۳۵سختگیری 

 ۹۱۶، غصب ۹۱۴عدالتی ، بی۷۳۵زور 

تحمیلــی،  ؛، اضــطراری، ضــروری، گريزناپــذیر، ناچــاراجبــاری [صــفت]

وادارکننـده، پـرت  ؛مسـلط ؛۵۹۶، جبری ۹۱۷آور الزام ،۵۹۶ارادی غیر

  ۲۷۹کننده 

 ۷۳۵مستبد  ◄کننده تحمیل

داشـتن، ناچـار ، وادار کردن، واداشـتن، بـرآن مجبور کردن [فعل]

کردن، تحمیل کردن، آوار کسی شدن، بـار کـردن، چیـزی بـار کسـی 

کسی، ناگزير نافِ کسی بستن، اجبار کردن کاری بهکردن، چیزی به

نفوذ کـردن، زور کردن، انگیختن، نظر خود را اعمـال کـردن، اعمـاِل 

  ۹۱۷، مکلف کردن ۷۳۷، امر کردن ۱۷۶کار بردن به

، ناچار [قیـد]
ً
، بـه، الزامـا

ً
، اجبـارا

ً
ناچار، بـرخالف اجبار، نـاگزير، بـهناچـارا

 زور طوراجبار، بهمیلی، بهورضا، ازروی بیمیل

⍃  ۷۳۷، دستور ۷۳۵سختگیری  ،۵۹۶جبر  

 

 رئیس 741

دار، آقا، صاحب، َسرَور، افسر، خداونـد، ، فئودال، بردهارباب [اسـم]

خانـدان، ، بـزرگ ۷۷۶دهقان، کدخدا، رئیس قبیله، مخدوم، مالک 

 ؛شـخصنعمـت، اولرئیس، بـزرگ، َسـر، سـاالر، ولی ؛۷۰۷پشتیبان 

  ۶۹۰مدیر  ؛بزرگان، ارکان

هیئـت مـدیره  ،۶۳۸، دیکتاتور، پیشـوا، فـرد مهـم حاکم مطلق

۶۹۰ 

، پادشاه، شاهنشاه، شهريار، اعلیحضـرت، خسـرو، کیخسـرو، شاه

ــــان ــــاکم، خاق ــــر، ح ــــک، امی ــــرت،  ؛مل ــــهبانو، علیاحض ــــه، ش ملک

 ؛قیصــر، ســلطان، خلیفــه، ســزار، تــزار، کــایزر، امپراطــور ؛امپراطــريس

شاهزاده، شـاپور، شـاهپور، شـهزاد، شـهزاده، ملکـزاده، ولیعهـد، 

ــس ــرنس، پرنس ــدار ؛پ ــدر تاج ــار  ؛پ ــی  ◄درب ــازمان سیاس  ؛۷۳۳س

  ۱۱خانواده  ◄سلسلۀ سلطنتی، دودمان 

نــت، حکمـران
ُ

، رئـیس، رئـیس قبیلـه، ولیعهـد، مهاراجـه، دوک، ک

 دوشس، کنتس ؛نس، َمِلکمارکی، پر

هللا، فقیه، ولی فقیه، مرجع تقلید، ، امام، امام امت، آیتولّی امر

امــر، مصــلح، دلیــل، رهنمــا، راهنمــا قیم ؛۶۹۰امیرالمــومنین، رهبــر

ائمه، امام زمـان (عصـر، قـائم، منتظـر)،  ؛شیخ، قطب، خلیفه ؛۵۲۰

  ۶۸۹هدایت  ◄امامت  ؛ولی عصر

 ؛السـلطنه، حـاکم، خـدیو، ولیعهـدایب، امیر، میـر، سـاتراپ، نوالی

َمرا 
ُ
 ا

ــتوفی ــایور مس ــر، پ ــوروکرات، وزي ــاالر، ب ــوانی، دیوانس ، ۷۵۴، دی

کارمند دولت،  ،۶۹۰مسئول دولتی، مسئول  ،۸۶۸صاحب منصب 

اندرکاران، هــــا، دســــتمقامــــات، باالتری ؛۶۸۶کــــارگر  ◄کارمنــــد 

ــدیره  ؛دولتمــردان ــت م ــدراعظم، هیئ ــت وزيــر، ص ــر، نخس  ؛۶۹۰وزي

 کارشناس، معاون اداره، رئیس اداره، مدیرکل  ؛فراش

ــی ــروی زمین ــرتیپ، افســر نی ــرهنگ، س ــگر، ســپهبد، س ، سرلش

وزيـر جنـگ،  ؛۷۲۲سرگرد، سروان، استوار، گروهبان، رتبـۀ لشـگری 

 افسر نگهبان  ؛ژنرال، کاپیتان ؛سردار ؛فرمانده، افسر، ساالر

 میرال، کاپیتانآد ؛، دريادار، دريابان، ناخدا، ناویافسر دريایی

، خلبـان، رهبـر اسـکادران، مهنـدس پـرواز، نیـروی افسر هـوایی

 ۷۲۲ هوایی

ــام، بلندمرتبــه، عالی، عالیعالیرتبــه [صــفت] ــدر، مرتبــه، عالیمق ق

بزرگوار، ارشد، دارای درجۀ رفیع، عظام، عظما، واال، رفیـع، برجسـته، 

ر، شـــامخ، منیـــع، واال، بلندمرتبـــه، گرانقـــد ؛۷۳۳، حـــاکم ۳۴برتـــر 

 ۲۰۹تر، بلند بلندپایه

 امپراطوری  ؛، خسروانه، ملوکانه، پادشاهانهشاهانه [قید]

⍃  سختگیری ۷۳۳، اقتدار ۷۲۲رزمنده  ،۶۹۰مدیر  ،۶۳۸اهمیت ،

 ۹۸۶روحانیت  ،۸۶۸، نجبا ۷۵۴، مأمور ۷۳۵

 

 خادم 742

ــم] ــادم [اس ــوس خ ــادون، مرئ ــته، م ــر، گماش ــت، امرب ، ۳۵، زيردس

ـــت، خـــد ؛▼نـــوکر ـــوروکرات،  ،۶۹۰گزار، مســـئول متکارمنـــد دول ب

بابـــا، فـــراش، خـــدمتکار،  ؛۲۶۴ســـرایدار، دربـــان  ؛۷۴۱مســـتوفی

 ؛▼مالزم ،۵۲۹پادو، پیک  ؛۶۴۸چی آبدارچی، رفتگر، سپور، نظافت

دســتیار، آسیســتان، آجــودان، منشــی،  ؛پیشــخدمت، گارُســن، پســر

 خدمۀ هواپیما، مهماندار  ؛۷۰۳کمک کننده 

 ؛۸۷۹رقص آدم خوش ؛کار، کلفت، کمکزاد، خدمتکار، خانهنوکر

 شورظرف ؛۶۸۶کارگر 

بادی  ؛دارملتزم رکاب، آئینه ،۶۷، مالزمین، ملتزمین، پیروان مالزم

مريـد، همـراه،  ؛پادو، غالم بچـه، غـالم مـوال، شـاگرد ؛گارد، محافظ

غالمـان  ؛، درباری۲۸۴مشایع، همراهان، مشایعت کنندگان، پیرو 

 ؛غــالم مــوال ؛۸۸۰قــرين، یــار، دوســت  ؛شــاهی، شــاطران، فراشــان

 ساقدوش 

مريد،  ؛رو، طفیلی، انگل، مفتخور، نانخور، پیروان، دنبالهوابسته

 پارازيت، سربار ؛متعلقه ؛اقمار ؛۶۷، پیروان ۲۸۴پیرو 

برزگــر،  ؛۱۹۱اهــالی  ،۸۶۹شــهروند  ،۸۶۹، تبعــه، اتبــاع، رعایــا رعیــت

 ر اقماریجمعیت تابع، مستعمره، کشو ؛ملت، خلق ؛روستایی

، بنده، عبد، عبیـد، غـالم، کنیـز، زرخريـد، اسـیر، وسـیله بـودن برده

چـاکر، غـالم  ؛اسیر، اسیر جنگی، آزاده، آزادشده ؛۷۵۰زندانی  ،۶۲۸



 

 

ــــهحلقه ــــوکرب ــــر، ن ــــیروعبیر)، ابی ــــیر (اس ــــیران،  ؛▲گوش، اس اس

 مملوک  ؛گروگان ؛اسیرشدگان، اسرا

نوکرمآب، چاکر،  َپست، ؛، زحمتکش، پادو، مقّیدخدمتگزار [صفت]

ــد ــده، درقیدوبن ــع  ؛بن ــانبردار، مطی ــرؤوس)، فرم ــوس (م  ؛۷۳۹مرئ

 ۹۳۵مظلوم 

، نوکری کردن، بندگی کردن، درالتـزام رکـاب خدمت کردن [فعل]

، اطاعــت ۸۹، همراهــی کــردن ۷۰۳کســی بــودن، درخــدمت بــودن 

 ۷۳۹کردن 

⍃  پـاکیزگی  ،۶۴۰فایـده  ،۶۳۹عـدم اهمیـت  ،۶۲۸وسیله بـودن

 ،۸۶۹، رعایا ۷۴۵، انقیاد ۷۳۹اطاعت   ،۶۹۰مدیر  ،۶۸۶عامل  ،۶۴۸

 ۸۷۹نوکری 

 

 نشان سلطنت 743

وتخت، شنل ارغوانی، کـاله ، تاج، تخت، تاجنشان سلطنت [اسم]

تـاج،  ؛تخت طاووس، شیروخورشید ؛بند، عصامرصع، چتر، پیشانی

 گذاریتاج ؛افسر، دیهیم، تاج سلطنتی، تاج کیانی

 وایی، ُمهر، خاتم، چوبدستی، گرز، نشان فرمانرنشان رياست

، پاگون، سردوشی، ِاُپل، شمشـیر، درجـه، سـتاره، نـوار نشان رتبه

 طالیی، یراق آستین

⍃  ۵۴۷داللت 

 

 آزادی 744

زادی [اســـم] وحقـــوق، اختیـــارات، معافیـــت، امـــان، ، ُحّريـــت، حقآ

 ؛۶۰۵پســند، گــزينش، خیــار، انتخــاب  ؛۵۹۵اختیــار  ؛▼اســتقالل

آزادی  ؛، فراغـت، دوری، خـالص، اسـتخالصخالصی، رهایی، نجـات

عمل، آزادی بیان،آزادی اندیشه، آزادی فکری، آزادی فـردی، آزادی 

ــاز ــای ب ــی، فض ــذهب، آزادی سیاس ــی، آزادی م ــو ؛شخص ــق وت  ؛ح

 ؛خواهیخـواهی، عـدالتآزادی ؛۹۱۳عـدل  ◄مشروطیت، عـدالت 

ــــوا  ◄[رهــــایی از تعلقــــات دنیــــوی، وارســــتگی،  آزادی  ؛]۹۷۹تق

 عتق، اباحت  ؛۶۰۴د، افسارگسیختگی، ولنگاری ازحبیش

، آزادی عمل، آزادی انتخـاب، اسـتقالل رأی، حـق تعیـین استقالل

سرنوشت، خودمختـاری، خودکفـایی، جـدایی، خـودگردانی، عـدم 

  ۷۳۴ تمرکز، نرمش

، فاصـلۀ حرکـت، قابلیـت مـانور، میـدان، ۱۸۳، دامنه دامنۀ عمل

سـتگاه)، مـدار، حیطـه، ای دريـک دجا، بازی (تکـان خـوردن قطعـه

 پهنه 

زاد ( [صفت] ، ۷۵۶، ُحّر، آزاده، شريف، وارسته، فارغ، مختار، مجاز )۱آ

ـــــاف  ـــــواه، آزادیآزادی ؛۹۱۹مع ـــــنش، خ ـــــرد، آزادم ـــــب، آزادم طل

ـــروطه ـــال،  ؛خواهمش ـــده)، مخ ـــه، رها(ش ـــوده، ول، یل ـــالص، آس خ

 زاد  ؛۷۴۶آزادشده 

زاد ( ، ۲۶۳ده، بــاز نامحــدود، گشــو ؛۸۱۲، رایگــان ۷۵۶، مجــاز )۲آ

  ۱۹۰تهی، خالی  ؛۱۸۳حفاظ، نامحصور، وسیع بی

ــدود، منعوزنجیرغــلبی ــیخته،  ؛نشــده، خــالص، نامح افسارگس

ول، رهـــا،  ؛گســـیختهلگـــام، عنانالعنـــان، خودکامـــه، بیمطلق

 ۶۲۱ولگرد، رهاشده 

 ؛، منفـرد، مختـار۴۶، ناوابسته، غیرمتعهد، نامتحد، جـدا مستقل

 ۶۰۹خود یکجانبه، خودبه ؛۸۶۰تفاوت یب ؛مطلق ؛سرخودآستین

ــرطبی ــرط، قیدوش ــدون قیدوش ــرط، ب ــد، بالش ــدود، بالقی ، نامح

 خودسرانه، قراردادی  ؛دلبخواه، ببروبدوز

زاد بــودن [فعــل] ــازه داشــتن آ ــتقالل داشــتن، اج ــای ۷۵۶، اس ، ج

ــار  ــردن، اختی ــل ک ــتقل عم ــردن، مس ــل ک ــا عم ــتن، تنه ــانور داش م

ادن، ول گشـــتن، گســـتاخ بـــودن واد ؛۵۹۵داشـــتن، اراده کـــردن 

 ۶۶۷، رها شدن، گريختن ۷۴۶آزاد شدن  ؛۷۴۶آزاد کردن  ؛۸۷۸

زادانه [قید]   ؛آ
ً
 طرفه جانبه، یکیک ؛مستقال

⍃  زادسازی ۷۳۴نرمش ، معافیت  ۸۹۵، تجرد  ۷۵۶، اجازه  ۷۴۶، آ

۹۱۹ 

 

 انقیاد 745

، ▼، تبعیت، اسارت، فرمانبرداری، محدودیت، بردگیانقیاد [اسم]

زنـدانی  ؛وضـعیت اقمـاری، وابسـتگی، مخلـوق بـودن ؛ومیتمظل

استیال، سـلطه، تسـلط،  ؛۷۴۷، تحدید ۷۴۷کردن، حبس، بازداشت 

  ۷۳۳داری، حکمرانی ، تسخیر، برده۷۳۳اقتدار 

ــدمت ــار بیخ ــاری، ک ــار اجب ــاری، ک ــتخدام، بیگ ــخره، ، اس ــزد، س م

 ۵۹۷کار داوطلبانه  ؛۷۴۰، اجبار ۷۳۹طاعت، اطاعت 

 چاکری  ،۸۷۹ی، بندگی، اسارت، رقیت، نوکری ، غالمبردگی

، منقـاد، تبعـه، زيردسـت، مرئـوس، مـادون، محـدود، تابع [صفت]

ر، اســــیر، مقهــــور،  ؛۹۳۵، مظلــــوم ۷۳۹مقّیــــد، مطیــــع 
ّ

ُمَســــخ

  ۸۷۹نوکرانه  ؛۷۲۸خورده نشانده، شکستتسلط، دستتحت

مطیــع بــودن، افســار  ؛، تبعــۀ کشــوری بــودنتــابع بــودن [فعــل]

 ؛۷۳۹لبیـک گفـتن، اطاعـت کـردن  ؛ت دیگـری بـودندسکسی به

 ۳۵کهتر بودن  ؛اتکا کردن

، ۷۲۷، ســـرکوب کـــردن، پیـــروز شـــدن تحـــت انقیـــاد درآوردن

رام  ؛بیگاری گــرفتنگــرفتن، اســیر کــردن، بــه ؛مســتعمره کــردن

کردن، تحت فرمان درآوردن، تحت تسلط درآوردن، سلطه داشتن، 

چیزی) را داشتن، افسـار اختیار کسی ( ؛غلبه داشتن، تسخیر کردن

 ؛کســی را دردســت داشــتن (گــرفتن)، افســار زدن، مطیــع کــردن

 ۷۴۷زندانی کردن 

⍃  زنـدان ۷۴۷، تحدیـد ۷۴۲، خادم ۷۳۵، سختگیری ۳۵کهتری ،

 ۷۷۴، عدم مالکیت ۷۴۸

 

 آزادسازی 746

ــم] ــازی [اس زادس ــالصآ ــایی، تــرخیص، خ ، ۹۶۰تبرئــه  ؛، آزادی، ره



   
 

 

ــازی ــتخراج ؛پاکس ــازی، اس ــازی پدیدارس ــیمقررات ؛۴۶، جداس  ؛زدای

آزاد شــدن، انفصــال، مرخصــی،  ؛۸۳۱آســودگی، خــالص، تســکین 

 عتق  ؛استخالص، ترخیص

ـــــفت] ـــــده [ص زادش ـــــّر) ، نجاتآ ـــــه، آزاد (ُح ـــــرخص، ۷۴۴یافت ، م

 افسارگسیخته

زادی  بخش، رهاییبخشآ

زاد کردن [فعـل] عفو کردن،  ؛، رها کردن، رهایی دادن، رهانیدنآ

واگذاشــتن، واگــذار کــردن، اجــازه دادن  ؛دنوادا ؛۹۰۹بخشــیدن 

۷۵۶ 

زاد شدن ، َجستن، َرستن، رهایی یافتن، جهیدن، خالص شـدن، آ

 ؛دسـت آوردن، نفـس راحـت کشـیدنامان یـافتن، آزادی خـودرا به

ــوريدن  ــی ُجســتن، ش ــتقالل جنگیــدن، خالص ــر ۷۳۸بــرای اس ، حص

 جایی را شکستن، یوغ را شکستن

⍃  زادی  ،۶۶۸نجات  ۹۶۰ه ، تبرئ ۷۴۴آ

 

 تحدید . خودداری 747

ــم] ، محــدود کــردن، منــع، جلــوگیری، نهــی، قــدغن، تحدیــد [اس

افــراز، کــران بنــدی، محــدودکردن،  ؛۶۱۳، ممانعــت ۷۵۷ممنوعیــت 

مضـایقه، تضـییق، قیدوبنـد، انحصـار،  ؛۲۳۲محصور کردن، احاطه 

، ۷۳۳سرکوب، فرونشانی، اختناق، اسـتبداد  ؛۵۷بیرون گذاشتن 

 ؛۷۴۰، اجبــار ۷۳۵گیری وآمــد، ســختع رفتحکومــت نظــامی، منــ

ــادی ــريم اقتص ــريم، تح ــایکوت ، تح ــت ؛ب ــبس، بازداش ــز  ؛▼ح چی

ــد  ــار، کمن ــد، افس ــی، قی ــده، بوروکراس ــده، مهارکنن ، ۴۷محدودکنن

  ▼بازداشت ◄وسائل بازداشت 

، دستگیری، توقیف، جلب، ضبط، اخذ، قیـد، قیدوبنـد، بازداشت

وسـائل بازداشـت:  ؛بسزندانی کـردن، حـ ؛۶۶۰نگهداری، حفاظت 

 ۴۷، قفل ۴۷دستبند، یوغ 

، ۹۳۳، رياضــت، امســاک، قناعــت، پرهیــز، پرهیزگــاری خــودداری

عـدم  ،۶۲۰، اجتنـاب ۹۴۲امتناع، خودسانسوری، جلوگیری، اعتدال 

ــتفاده  ــه،  ؛۶۷۴اس ــذاری، تقی ــره، فروگ ــرف زدن، طف ــودداری ازح خ

دم نکـول، عـ ؛ایسـت، وقفـه ؛بهانه ؛کتمان، غمض کالم، مالحظه

مضــایقه، دريــغ، ِابــا،  ؛ســرکوب امیــال، فرونشــانی ؛۸۰۵پرداخــت 

  ۷۶۰استنکاف، تحاشی، امتناع 

، محدودسـازنده، مشـروط، غیـر منعطـف، محدودکننده [صفت]

افســــارزده، محدود(شــــده)،  ؛۷۰۰، ســــخت، دشـــوار ۷۳۵شـــاق 

مـانع  ؛۲۰۶بسته، تنگ، باريـک  ؛طلب، انحصارگراانحصار ؛▼زندانی

 ۵۷انحصاری  ؛۷۰۲

ــدانی ــوس، بازداشــت، قرنطینهزن ــده، محب ــت بازداشــت،  ؛ش تح

ـــه ـــت میل ـــد،  ؛هاپش ـــار، پا[ی]بن ـــد، گرفت ـــد، درقیدوبن ـــیر، دربن اس

ایزولـه،  ؛۷۳۹تحت کنترل، گروگـان، مطیـع  ؛پا[ی]گیر، پا[ی]دربند

القلم، تبعیــدی، محــدود الخروج، ممنــوعالمالقــات، ممنــوعممنوع

ــــتی، بازداشت[توقیف ؛۲۳۶ ــــده، بازداش ــــده]، جلبش شــــده، ش

هـای بـا واژه ؛بنـد، افسـارزده، محدود(شـده)پابسته، تخته ؛مجلوب

  ۷۵۰، محبوس ۷۵۰زندانی  ◄ هویت اسمی

 ؛مـنظم، مقّیـد ،۸۷۴، خجـالتی، شـرمگین ۹۴۲، معتـدل خوددار

کننـده، فـراری اجتناب ؛۹۴۲، ممسـک ۹۳۳کش، پرهیزگـار رياضت

۶۲۰ 

ن، گـرفتن، جلــوی ، نگهداشـتن، جلـوگیری کـردبازداشـتن [فعـل]

ــته کــردن  ــردن  ؛۲۷۸کســی را گــرفتن، آهس ــتن، منصــرف ک بازداش

 محدود کردن ؛۶۱۳

، گرفتن، دسـتگیر کـردن، توقیـف کـردن، جلـب بازداشت کردن

دسـتگیر شـدن،  ؛کردن، گیر آوردن، دستبند زدن، گروگان گـرفتن

محــدود شــدن، پا[ی]بنــد شــدن، اســیر یــا گرفتــار  ؛بازداشــت شــدن

 شدن

 ، زنجیر کردن، دستبند زدن، بخو کردن (زدن)دنغل وزنجیر کر

زنـدان افکنـدن، محصـور کـردن، ، حبس کـردن، بهزندانی کردن

ها درچـــاردیواری نگاهداشــــتن، قرنطینــــه کــــردن، پشــــت میلــــه

 زندانی بودن، آب خنک خوردن  ؛انداختن

 ،۶۷۴، خودرا محدود کـردن، اسـتفاده نکـردن خودداری کردن

 ؛۹۴۲، پرهیزيـدن ۹۳۳یزگـار بـودن پره ،۶۷۴ترک استفاده کـردن 

محـدود شـدن،  ؛۶۲۰بهانه آوردن، اجتناب کـردن  ،۶۲۰طفره رفتن 

دم (لـــب) فروبســـتن،  ؛پا[ی]بنـــد شـــدن، اســـیر یـــا گرفتـــار شـــدن

  ۳۹۹ ساکت بودن ◄فروخوردن، خوردن، ساکت شدن 

⍃  ممنوعیت ۷۵۰ ، زندانی۷۴۸، زندان ۷۴۵، انقیاد ۷۰۲ممانعت ،

  ۹۴۲مساك ، ا۷۷۸، نگهداری ۷۵۷

 

 زندان 748

ــم] ــدان [اس ــرای زن ــاه اس ــارتگاه، اردوگ ــبس، اس ــبس، ح ــد، مح ، بن

جنگـــی، دارالتأدیـــب، زنـــدان تـــأدیبی، نـــدامتگاه، بازداشـــتگاه، 

ـــرادیتوقیف ـــدان انف ـــرادی، زن ـــاری، انف ـــار اجب ـــاه ک ـــاه، اردوگ  ؛گ

هواخـوری،  ؛قلعـه، دژ ؛۲۵۵سیاهچال، سرداب، دخمه، غار، حفره 

 ؛سـجن ؛باستیل، زندان قصـر ؛دوستاقخانهدوستاق،  ؛هلفدونی

ـــیلۀ ؛۴۷، یـــوغ ۴۷وزنجیر، کمربنـــد غـــل ؛۱۹۴قفـــس، ســـلول   وس

 ۹۶۴شکنجه 

⍃  ۷۵۰، زندانی ۷۴۹، زندانبان ۷۴۷، تحدید ۷۴۵، انقیاد ۷۰۲منع ،

  ۹۶۳تنبیه 

 زندانبان 749

 ، ساخلو ▼، نگهدارنده، نگهبانزندانبان [اسم]

محـافظ  ؛، نگهبـان سـاحلی، شکاربان، دیـدبان، مرزبـاننگهبان

ــدافع  ،۶۶۰ ــخص م ــان، دروازه ؛۷۱۳ش ــتربان┄ب ــاربان، ش ــان، س  ؛ب

قــراول،  ؛۴۵۷بپــا، مراقــب  ؛، پاســبان، پاســدار۷۲۲دژبــان، نظــامی 

 مأمور امنیتی، مأمور حراست، مأمور  ؛یساول، کلیددار



 

 

⍃  ۶۶۰، ایمنی ۷۵۰، زندانی [اسم] ۷۴۸زندان 

 

 # ۷۵۰زندانی  750

 ؛بنــدی، بازداشــتی، اســیرجنگی، زنــدانی سیاســی، زنــدانی [اســم]

زندانی  ؛متهم، محکوم بهحبس، محکوم بهزندان بااعمال شاقه

ــرادی ــه ؛انف ــت میل ــبس، پش ــدان، درمح ــان ؛هادرزن ــه،  ؛گروگ ایزول

 القلم، تبعیدی الخروج، ممنوعالمالقات، ممنوعممنوع

  ۷۴۷ زندانی ◄های با هویت صفتی ، واژهمحبوس [صفت]

⍃ ۹۰۴ ، بدکار۷۴۹، زندانبان ۷۴۸، زندان ۷۴۷ تحدید  

 

 انتصاب 751

تفــویض اختیــار، عــدم تمرکــز،  ،۶۷۲، مأموريــت انتصــاب [اســم]

اسـتخدام، تصــدی،  ؛واگـذاری حقـوق، نماینــدگی، نیابـت، ســفارت

، ۹ارجـاع  ؛۶۰۵نصب، برگمـاری، معرفـی، تعیـین، معارفـه، انتخـاب 

 ◄کارگیری اســتثمار، بــه ؛واگــذاری، احالــه، ارجــاع کــار، واگــذاری کــار

کارگماری، کـــارگزينی، جــذب نیــروی انســـانی، بــه ؛۶۷۳اســتفاده 

ـــتغال  ـــکاری، حق ؛۶۲۲اش ـــداریپیش ـــاری، امانت ـــت،  ؛العملک تولی

پــایور  ؛قیمومیــت، وکالـت، وصــیت، وقــف ؛۶۸۹وصـایت، مــدیريت 

معـرف،  ؛تنفیـذ حکـم ؛انتقـالی ؛نامـهانتقال ؛۷۳۳، منصب ۷۵۴

 آشنا  

رئـیس،  ،۶۹۰مـدیر  ،۶۸۹کننـده کننده، ادارهصوب، منبرگمارنده

  ۱۶۴کننده کارفرما، تولید ؛۷۴۱، ارباب ۷۴۱حکمران 

 ؛۷۵۴، سفیر، فرستاده ۳۵مرئوس  ،۶۷۲، مأمور منصوب [صفت]

ـــاون  ـــب، مع ـــده، منصوبگماشته ؛۷۵۵نای ـــابی، ش ـــده، انتص ش

اجیــر، مــزدور  ؛۶۸۶کــارگر  ◄کارمنــد  ؛۷۵۴وکیــل، نماینــده  ؛مختــار

  ۶۸۶عامل  ؛۷۲۲، مزدور ۹۳۰

ـــول ـــاعی، تفویضمح ـــده، ارج ـــده، سپرده، واگذارش ـــده)، ش (ش

 نیابت به ؛وکالتی

، منصوب کـردن، مـأمور کـردن، مأموريـت دادن، گماشتن [فعل]

وکیــل کــردن، نماینــدگی دادن، نماینــده  ،۶۰۵دســتچین کــردن 

ــردن ــب ک ــردن، منتص ــار  ؛ک ــویض اختی ــردن، تف ــول ک ــپردن، مح س

الزمـه را دادن، ارجــاع کــردن، احالـه کــردن، کــاری را  کـردن، اختیــارات

استخدام کـردن،  ؛کسی سپردن، واگذار کردن کاری، واگذاشتنبه

دسـتور دادن،  ،۶۲۹وسـیله کـردن  ؛جذب کردن، جذب نیـرو کـردن

  ۷۷۱سودبردن  ،۶۷۳استفاده کردن  ؛۷۳۷امر کردن 

⍃  ۷۵۴، مأمور ۷۳۷، دستور ۷۳۳اقتدار 

 

 زللغو . الغا . ع 752

 ؛۴۷۹، نسـخ، الغــا، اقالـه (اقالــت)، فسـخ، فــک، ابطــال لغــو [اسـم]

تغییر عقیده  ؛۵۳۳اعتباری، سقط اعتبار، نفی، انکار تضعیف، بی

 سازی، ِجر باطل ؛انحالل ؛۶۰۳

 ؛۳۰۰، خلع، اخراج، انفصـال، برکنـاری، تنـزل رتبـه، طـرد، دفـع عزل

 ۶۰۳ه تغییر عقید ؛پاکسازی، ريزش، تعدیل نیرو، خاتمه خدمت

ــفت] ــخ [ص ــده، جایگزينناس ــکننده، لغوکنن ــاقض، ش ــونده، ، ن ش

کننده، فسـخ ؛کننـدهعزل ؛کننـدهکننده، کنارگذارنده، نقضباطل

 زنندههمبه

، ۲منحلـه، منقـرض  ؛اعتبار، ملغی، ملغا، باطل، هیچ، بیمنسوخ

 شده فراموش ؛شده، لغوشدهفسخ ؛۶۵۵یافته مضمحل، زوال

کـاره، خدمت، هیچ، منفصـل، منفصـل، مخلـوع، اخراجـیمعزول

برکنار، مبطل، معلق، ساقط، تبعیدی، مطـرود، محـروم، مسـتثنی 

شــده، ممنوع ؛۳۰۰تبعیــدی، اخراجـی، پناهنــده  ؛۶۰۷مـردود  ؛۵۷



   
 

 

  ۹۱۹غیرمشمول، معاف  ؛المداخلهالقلم، ممنوعممنوع

هم زدن، منســوخ کــردن، ، کنســل کــردن، بــهلغــو کــردن [فعــل]

ســـاقط کـــردن،  ؛۵۵۰ن، زدن، محـــو کـــردن باطـــل کـــردن، خـــط زد

ــار انــداختن، بی ــرفتن برانــداختن، از اعتب ــارکردن، پــس گ  ؛۶۰۳اعتب

منحـل کـردن، تعطیـل کـردن، بسـتن  ؛فسخ کردن، کنـار گذاشـتن

 ِجر زدن  ؛۶۷۴پس دادن، ترک استفاده کردن  ؛زایل کردن ؛۲۶۴

 هم خوردن، فسخ شدن، بهلغو شدن

ــاقط ، خلــع کــردن، معــزول کــعــزل کــردن ردن، برکنــار کــردن، س

، ۵۷، مسـتثنی کـردن ۷۸۶کردن، خلع لباس کردن، محـروم کـردن 

دراختیـــار کـــارگزينی قـــرار دادن،  ؛۳۰۰اخـــراج کـــردن، طـــرد کـــردن 

ــردن، به ــتچین ک ــردن، دس ــزينش ک ــان دادنگ ــی پای ــدمت کس  ؛خ

 منحل کردن 

⍃ ۶۰۳ثباتی بی ،۵۳۳، انکار ۱۵۰جایی جابه  

 

 استعفا 753

حقــوق  ؛۲۹۶گیری، بازنشســتگی، خــروج ، کنــارهااســتعف [اســم]

 جوییکناره ؛قطع عالقه ،۶۲۱پوشی چشم ؛بازنشستگی

ــفت]  ؛متقاعــد، بازنشســته، بازنشســت ؛، تســلیممســتعفی [ص

 گرفتهکناره ؛قبلی، پیشین

، کنــار رفـــتن، بازنشســته شـــدن، دســـت اســـتعفا دادن [فعــل]

  ۶۰۳ ، تغییر عقیده دادن۷۲۱کشیدن، تسلیم شدن 

⍃ ۷۲۱تسلیم  ،۶۲۱پوشی شمچ 

 

 مأمور 754

کمیتـه، هیئـت،  ؛، مأمور، افسر، عضـو هیئـت گماشـتهپایور [اسم]

 ،۶۹۱گــروه کــاری، مشــاور  ؛۶۹۲عضــو شــورا  ،۶۹۲کمیســیون، شــورا 

ژانــس، عامــل  ؛صــاحب جــواز زنــدانبان  ؛۶۹۰مســئول  ،۶۸۶امــین، آ

ــاوی  ؛۷۴۹ ــل دع ــدافع، وکی ــل م ــین  ؛۹۵۸وکی ــاون ۱۵۰جانش ، مع

۷۵۵ 

 هیئت نماینده، هیئت همراه ؛۶۹۲، وکیل، عضو شورا ایندهنم

ــتاده ــامبر فرس ــول، پی ــک، ۹۷۵، رس ــژه، پی ــتادۀ وی ــل، فرس ، مرس

السفرا، کنسول، دیپلمات، سفیر، مقدم ؛۷۵۴مأمور  ،۵۲۹منادی 

 ؛کارمنــد سیاســی، دبیــر اول، دبیــر دوم ؛شــارژدافر، آتاشــه، رایــزن

 ل (بین دولتها) الملسیاست خارجی، دیپلماسی، روابط بین

⍃  ۷۵۵، معاون ۷۵۱، انتصاب ۷۴۱رئیس  ،۶۹۰مدیر  ،۶۸۶عامل 

 معاون 755

مقـام، کفیـل، سرپرسـت، جانشـین، ، قائم▼، نایـبمعاون [اسم]

ـــایگزين  ـــرد ج ـــده، ف ـــه ؛۱۵۰نماین ـــی جلس ـــی، منش ـــر، منش  ؛دبی

 معاونت، کفالت، نیابت، سرپرستی، جانشینی

 زين، معاون، جایگ۱۵۰، جانشین نایب [صفت]

، جـای کسـی حـرف زدن، جانشـین نیابت عمـل کـردنبـه [فعل]

 داللی کردن ،۶۲۲بودن، مشغول کار شدن 

 ازنیابتجاِی، به، بهازطرِف  [قید]

⍃ ۷۵۴ مأمور ،۶۹۰مدیر  ،۶۸۶، عامل ۱۵۰جایی جابه  

 

 خاص  -ارادۀ اجتماعی  باب هفت:

 
 اجازه 756

 ؛۷۵۸، موافقـــت تأییـــد ؛۷۴۴، رخصـــت، اذن، آزادی اجـــازه [اســم]

تــرخیص،  ؛تجــویز، پیشــنهاد، توصــیه ؛۷۳۷دســتور، امتیــاز، حکــم 

اذن  ؛اعطای امتیاز، اعطای مجوز، اذن دخول، بـار ؛تحمل ؛مرخصی

 فحوا (فحوی)

ــوز ــدیق، اجازهمج ــواز، تص ــه، ج ــتور، پروان ــۀ دس ــازه، ، برگ ــه، اج نام

 ؛۷۳۷فتـوا، حکـم  ؛منشور، برگـه، بانـدرول، مجـوز قـانونی، امتیـاز

 ؛۵۴۷بلیـت (بلـیط)، فـیش، قـبض  ؛نامه، پذیرشییدیه، گواهیتأ

ویـزا،  ؛نامـۀ راننـدگیتذکره، پاسـپورت، گذرنامـه، تصـدیق، گواهی

 ۸۰۲، بستانکاری ۳۴تقدم، مزيت  ؛روادید، جوازسفر، برگ عبور

 گیر کننده، سهلکننده، اغماض، گذشتدهندهاجازه [صفت]

، اختیـاری، ۹۵۳قـانونی  ، روا، جایز، مسـتحب، مشـروع، مبـاح،مجاز

  ۵۹۵یافته، مأذون، ُمخیر، مختار دار، اجازهاجازه ؛۷۴۴آزاد 

ــل] ــازه دادن [فع ــاز اج ــت دادن، اذن دادن، امتی ــتن، رخص ، گذاش

، ۷۵۸کسی، جایز دانسـتن، موافقـت کـردن، تأییـد کـردن دادن به

، اختیـار دادن، اختیـارات الزم را دادن، ۹۲۳قبول کردن، پسـندیدن 

 ۹۵۳، تصویب کردن، قانونی کردن ۱۶۰ادن توان د

، توانستن، جایز بودن، مجاز بودن، مجوز داشتن، اجازه داشتن

 گرفتن (خواستن) اذن داشتن، امتیاز گرفتن، اجازه

⍃  زادی ۷۳۶گیری ، آسان۷۳۴نرمش   ۷۵۸ ، تأیید۷۴۴، آ

 

 ممنوعیت . قدغن 757

ـــم] ـــت [اس ـــدغن، منعممنوعی ـــار،، ق ـــوگیری، انحص ـــدگی، جل  ش

 ؛ازمنکـر، تحـريم، نهـی، نهی۷۰۲، منـع ۷۴۷، تحدید ۵۷محرومیت 

 ؛تخصــیص ؛انحصـار دولتـی ؛تحـريم، تحـريم اقتصـادی، بـایکوت

ــُرق، حکومــت نظــامی
ُ

الــورود، قاچــاق، کنترابانــد، جــنس ممنوع ؛ق



 

 

 المداخله ممنوع ؛محرمات

، تحـريم ۵۷، انحصـاری ۹۶۳، مانع، کیفـری کنندهتحريم [صـفت]

  ۸۸۱ دشمن ؛لب، انحصارگراطآمیز، انحصار

ــرام ــاقی، تحريمح ــدقن)، قاچ ــدغن، غ ــدغن (غ ــده، ، ممنــوع، ق ش

ناروا، ناشایسـت،  ؛، تابو، ناگفتنی۹۵۴شده، غیر قانونی جلوگیری

ــالف قــانون،  ــالف شــرع، خ ــر، نامشــروع، خ ــا، ناشایســته، منک بیج

، ۵۷منحصـــــر، انحصـــــاری  ؛، نهـــــی۷۰۲غیرمجـــــاز، منـــــع شـــــده 

 الورودممنوع

، ممنوع داشتن، جلوگیری کردن، وتـوکردن، غن کردنقد [فعل]

، ۷۰۲حرام اعالم کردن، تحريم کـردن، بـایکوت کـردن، منـع کـردن 

 ۷۵۲، لغو کردن ۷۶۰امتناع کردن 

⍃  ۹۵۴، خالف قانون ۷۶۰، امتناع ۷۴۷تحدید 

 

 تأیید . رضایت 758

ــــم] ــــد [اس ــــتجابت، تأیی ــــت، اذن، اس ــــت، رخص ــــایت، موافق ، رض

امضـا، صـحه، نظـر موافـق  ،۵۹۷رش، رغبـت مساعدت، تقّبل، پـذی

 پذیرش استدالل ؛۴۸۸

 ؛۷۵۶دهنــده ، راضــی، تأییدکننــده، ســازگار، اجازهموافــق [صــفت]

سـیر، خرسـند،  ؛متقاعـد، مجـاب ؛فـروتن ،۵۹۷آمادۀ انجام، راغـب 

 ۴۸۸دارای نظر موافق، موافق  ؛۸۲۸راضی 

جا، وارد، مســـموع، قبول، بـــهقابـــل ؛۴۸۸، مصـــوب تأییدشـــده

ــه مع ــول، موج ــی  ◄ق ــاورکردنی ۴۷۵منطق ــده ۴۸۵، ب ، تأییدکنن

۴۶۶  

، موافقت کردن، پاسخ مثبـت دادن، سـرتکان تأیید کردن [فعل]

کردن، رضـایت ، اجابـت۴۸۸دردادن، پذیرفتن دادن، بله گفتن، تن

، مــدارا کــردن ۷۲۱، تســلیم شــدن ۴۸۸، صــحه گذاشــتن ۴۸۸دادن 

ردن، وارد دانستن، پذیرفتن استدالل، مجاب شدن، قبول ک ؛۷۳۶

 ۴۸۵قانع شدن 

ــدن ــد ش ــدن تأیی ــع ش ــول واق ــورد قب ــدن، م ــه ش ، ۴۸۵، پذیرفت

 رضایت دیگری را جلب کردن

⍃  ۷۵۶، اجازه ۴۸۸نظر موافق 

 

 َعرضه 759

، پیشنهاد، ایجاب، تعارف، تقدیم، پیشکش، دهش َعرضه [اسـم]

فر، ایجاب، تعیین نرخ ؛۷۸۱
ُ
، مزایـده ؛پیشنهاد قیمت، ارائۀ قیمت، ا

ســــازی، (ارائــــۀ) تصمیم ؛۶۰۵انتخــــاب  ؛۷۹۳مناقصــــه، فــــروش 

 نثار ؛۵۲۲تجلی  ؛۶۹۱رهنمود، توصیه، مشورت 

 ؛شده، تقـدیمی، درمعـرض، پیشنهادی، ارائهشدهَعرضه [صفت]

گهی  شده، فروشی، برای فروش، حراجیآ

، پیشنهاد دادن، قیمت دادن، تقدیم کردن، َعرضه کردن [فعل]

، مطـرح کـردن ۷۸۱ن، پیشنهاد کـردن، دادن نثار کردن، تعارف کرد

، تهیـه کـردن ۷۹۳فروختن  ؛۸۸۲سر زدن  ،۶۱۲وسوسه کردن  ؛۵۱۲

 به مزایده (مناقصه) گذاشتن ؛۶۳۳

گذاشــتن، خــود را نــامزد کــردن، مایــل ، پــا پیشداوطلــب شــدن

ایثار کردن، خـود را قربـانی کـردن، خـودرا  ؛۵۹۷بودن، راغب بودن 

  ۹۳۱غرض بودن فدا کردن، بی

⍃  ۷۸۱دهش  ،۶۱۲انگیختن  

 

 # ۷۶۰امتناع  760

 ،۶۰۷، استنکاف، ِابـا، عـدم قبـول، عـدم انتخـاب، رّد امتناع [اسم]

فقدان عرضه، خودداری از عرضـه، عـدم عرضـه،  ؛۵۳۳انکار  ؛نفی

ــودداری  ــداری  ؛۷۴۷خ ــردن، نگه ــا نک ــت  ؛۷۷۸ره ــدم رعای ، ۷۶۹ع

، ۷۶۲راض بـــد دانســـتن، تخطئـــه، اعتـــ ؛۵۹۸عـــدم تمایـــل، اکـــراه 

 منع، دفع، جلوگیری  ؛۶۲۱پوشی چشم

، بیزار ۷۶۹قید ، ممتنع، ردکننده، منفی، بیامتناع کننده [صفت]

 تخطئه کننده  ؛۵۹۸

، اســتنکاف کــردن، نــه گفــتن، ابــرو بــاال امتنــاع کــردن [فعــل]

ســـینۀ کســـی زدن، جـــواب رد دادن، نفـــی انـــداختن، دســـت رد به

ــردن  ــار ک ــردن، انک ــردن  ،۵۳۳ک ــراه داشــتن  ،۶۰۷رّد ک از  ؛۵۹۸اک

ـــردن  ـــردن، خـــودداری ک ـــود  ؛۷۴۷دادن رأی خـــودداری ک بـــرای خ

 نگهداشتن، عرضه نکردن 

⍃  ۷۵۷، ممنوعیت ۴۸۹نظر مخالف  

 

 خواهش 761

ــم] ــواهش [اس ــت خ ــت، ۷۳۷، درخواس ــته، خواس ــا، خواس ، تقاض

، اسـتدعا، طلـب، مسـألت (مسـئلت)، تمنـا، میـل، ▼تضرع، التماس

 ؛۷۶۲درخواسـت منفـی، نهـی، اعتـراض  ؛۵۰۷ توقـع، ادعـا، انتظـار

عرضـحال، درخواسـت  ؛۹۰۰اخـاذی، تهدیـد  ؛۷۳۷مطالبه، دسـتور 

، ۴۵۹سـوأل، پرسـش  ؛۹۱۵، وجـود حـق ۹۵۹خسارت، دادخواست 

ــویی  ــذه، عیبج ــت،  ؛۸۶۷موأخ ــدیها، حاج ــی نیازمن گه ــدی، آ نیازمن

التمــاس دعــا،  ؛۷۴۰اجبــار  ،۶۲۷اظهــار نیــاز، تقاضــای مصــرف، نیــاز 

 ؛احضــار، دعــوت، فراخــوان، فراخــوانی ؛۷۳۷ش، درخواســت ســفار

گری، فقـر گـدایی، دريـوزگی، دريـوزه ؛خواستگاری ؛معروفامر به

 ؛۷۶۳ملـــتمس، متقاضـــی، مراجـــع، اربـــاب رجـــوع، خواهـــان  ؛۸۰۱

عالقــه  ،۸۵۹تمــایالت، آرزوهــا، امیــال، میــل (اشــتیاق)  ؛خواســتگار

  ۷۵۹َعرضه  ،۶۹۱توصیه، پیشنهاد، مشورت  ؛۸۵۹

ــاس ــاالتم ــا، تمن ــتدعا، تقاض ــه، اس ــرع، الب ــتغاثه، تض ــاز،  ؛، اس نم

خواهش، مراد، کام، حسرت، رویا، طمع، مقصود، منظور،  ؛خضوع

 ازوجز (ازوچز) ؛۸۵۲هوس، آرزو 

، مایــل، طالــب، راغــب، ۷۶۳، متقاضــی،خواهان خواســتار [صــفت]

ــتدعی ــنده، مس ــر، ُپرس ــا، پیگی ــی، جوی ــد، متمن ــتگار، نیازمن  ؛خواس

 مدعی، خواهان ؛مشتری، خريدار ؛مصر، خواهنده ؛جوینده



   
 

 

 ؛کننــده، متضـرع، مسـتدعی، خاضـع، سـائل، عـاجز، زاریملـتمس

 کنان آمیز، البهملتمسانه، عاجزانه، التماس

ــل] ــتن [فع ــداختنخواس ــردن، رو ان ــواهش ک ــردن،  ؛، خ ــا ک تقاض

، ۷۳۷نیاز خودرا اعالم کـردن، طلبیـدن  ؛استدعا کردن، طلب کردن

ــتن ــاز داش ــردن، فراخوانــدن ؛۶۲۷ نی ــری قضــایی  ؛دعــوت ک پیگی

 ؛▼نالیدن، التماس دعا داشتن، تمنا کردن، التماس کـردن ؛کردن

 ارث ِپدر (بابای) خود را خواستن 

، دســت دراز کـردن، ســائل بـودن، دريــوزه کــردن، گـدایی کــردن

 زدن، آویزان شدنچنگ

وپای کسی دست، تضرع کردن، استدعا کردن، بهالتماس کردن

آسـمان رفـتن و پای کسـی افتـادن، عجزوالبـه کـردن، بهتادن، بهاف

سـوی کسـی، زمین آمدن، درخواست کردن، دست دراز کردن بهبه

 تقاضا کردن، درخواست کردن 

⍃  ۹۸۱ ، پرستش۷۶۳، خواهان ۷۳۷، دستور ۷۳۱فالکت 

 

 اعتراض . نهی  762

، نهی، نخواستن، تقاضای منفی، خواهش منفی، اعتراض [اسم]

اسـتیناف،  ؛نهی ازمنکـر ؛۶۱۳اضای عدم انجام کاری، بازداشتن تق

درخواست پژوهش، تقاضای رحم، تجدیدنظرخواهی، درخواسـت 

بــد دانســتن،  ؛۹۲۴، انتقــاد ۹۲۴عــدم رضــایت، تقبــیح  ؛تجدیــدنظر

  ۵۹۸اکراه 

ـــــی،  ؛مـــــانع، دافـــــع ؛بازدارنـــــده ؛آمیـــــزاعتراض [صـــــفت] منف

  ۴۸۹کننده تکذیب

کننده، کننده، تقبیحض کننده، محکوم، متعرض، اعترامعترض

  ۵۹۸ مانع، جلوگیری کننده، مخالف، بیزار

قبـیح شـمردن، بــد  ؛، نخواسـتن، دم زدناعتـراض کـردن [فعـل]

نهـی  ؛تقبـیح کـردن، محکـوم کـردن ،۵۹۸دانستن، اکراه داشـتن 

ــردن،  ــیه ک ــزی توص ــه چی ــی را زدن، علی ــتن، رأی کس ــردن، بازداش ک

 ۶۱۳منصرف کردن 

⍃ ۷۳۷دستور  ،۶۹۱مشورت  ،۶۱۳ن بازداشت 

 

 خواهان 763

دهنده، مدعی، عارض، متظلم، ، شاکی، عرضحالخواهان [اسم]

ـــــوی  ـــــرِف دع ـــــاب ؛۹۵۹ط گهی ؛رجوعارب ـــــتری، آ ـــــده، مش دهن

گروه فشار، متقاضی،  ؛خواستگار، نامزد ؛کننده درمناقصهشرکت

  ۵۹۷کاندیدا، نامزد، داوطلب، راغب [ص] 

گر، فقیـر، عـاجز، ناچـار، مفلـس، نـدار، زه، سائل، متکـدی، دريـوگدا

قــرض کننـــده، مقـــروض،  ؛نـــوانیازمنـــد، عــور، بی ،۸۰۱تهیدســت 

 ؛انگـل، طفیلـی، سـربار ؛۸۰۳وپاس، شخص بـدهکار وامدار، آس

  ۸۷۹ رقصآدم خوش

⍃  ۸۲۹عدم رضایت 

 

 

 ارادۀ اجتماعی وابسته باب هشت:

 
 قول 764

ووعیـد، عهـد، رومـدار، وعدهوقرار، قرا، وعده، قرار، قولقول [اسم]

 ؛۸۹۴نــامزدی، عقــد، ازدواج  ؛۷۶۵تعهــد، پیمــان، میثــاق، قــرارداد 

ــرف، حرف ــوگند ح ــک، س ــرد، لبی ــارت،  ؛۵۳۲م ــد، بش ــان، نوی اطمین

سـفته، بـرات، بـدهکاری  ؛۷۶۷امید، قول شرف، گارانتی، تضـمین 

ــت  ؛۸۰۳ ــر  ؛۶۷۲مأموري ــزک نمی ــرخرمن، ب ــین، وعدۀس ــدۀ دروغ وع

 بهار میاد 

شـــده، داده، معهـــود، مقـــرر، عهدشـــده، وعدهموعـــود فت][صـــ

 ۶۰۸شده ، ازپیش تعیین۱۵۵دادنی، مترتب، درشرف وقوع قول

، وعده دادن، لبیک گفتن، عهد کردن، سوگند قول دادن [فعل]

عهـد بسـتن،  ؛۵۳۲، اظهـار کـردن ۷۵۹عرضه کـردن  ،۵۳۲خوردن 

ــی  ــر کس ــر س ــرم زي ــالش ن ــا دادن، ب ــک سفیدامض ــا دادن، چ امض

 پاِی حرف خود ایستادن  ؛گذاشتن

⍃  ۷۶۷، تضمین ۷۶۵قرارداد  ،۵۳۲تأکید 

 

 قرارداد 765

، عقد، پیمان، معامله، سودا، دادوسـتد، بیـع، قـرار، قرارداد [اسم]

عهـد، قرارومـدار،  ؛الحاقیه، متمم ؛۴۸۸، میثاق، اتفاق نظر تفاهم

انعقـاد  ؛▼، عهدنامـه۴۵اتحـاد  ؛۷۶۷وثیقـه، تضـمین  ؛۷۶۴قول 

رارداد، بستن قرارداد، ایجاب و قبول، پیشـنهاد و پـذیرش، عقـد، ق

ــذاکره، چک ــر، م ــت محض ــا، ثب ــد، امض ــق، تأیی ــد، تواف ــه، تعه وچان

بســتان، زدوبنــد، گاوبنــدی، بده ؛۴۸۸نظــر موافــق  ◄موافقــت 

سند قراردادی: سند، قرارداد، قباله، الحاقیـه،  ؛۷۷۰تبانی، سازش 

ـــه ـــاب، عقدنام ـــاکتور، صورتحس ـــتمم، ف ـــه، بیع، قولم ـــه، نام نام



 

 

نامه، نامــه، شــراکتنامـه، قراردادنامه، تفاهمنامه، مصــالحهصـلح

مراحــل  ؛▼نامه، عهدنامــه، ضــمانت۷۶۷نامــه، ســندمالکیت اجاره

، ۷۹۲انواع قـرارداد: خريـد  ؛از انعقاد قرارداد: مناقصه، مزایدهقبل

، کـــــار، ۷۴۵، خــــدمات، خريـــــد خــــدمات، خــــدمت ۷۹۳فــــروش 

مضـــاربه، مزارعـــه،  ،۶۸۲کـــار [تولیـــدی]  ،۶۲۲شـــغل اســـتخدامی، 

، شــراکت ۷۰۶، همکــاری ۷۸۴مســاقات، مرابعــه، وام، اعطــای وام 

ـــارکت ۷۰۶ ـــاس ؛۷۷۵، مش ـــها  ◄[نامه اس ـــۀ روش ـــدبیر  ◄کتابچ ت

  ۷۶۶مفاد  ◄مفاد قرارداد  ؛]۶۲۳

، پیمــان سیاســی، معاهــده، پروتکــل، پیمــان نظــامی، عهدنامــه

رارداد ترکمنچای، منشور ملل متحـد، ، کنوانسیون ژنو، ق۴۵اتحاد 

  ▲، قرارداد۴۸۸اتفاق نظر  ؛منشور آتالنتیک، ناتو

کننــده، کارفرمــا، پیمانکــار، ، طــرف قــرارداد، معاملهامضــاکننده

، حريـف، رقیـب ۲۸متعاقد، معامـل، متعامـل، متعاهـد، همطـراز 

 ؛پـــا ؛دهنـــدهگـــواه، گواهی ؛۷۹۳، فروشـــنده ۷۹۲، خريـــدار ۷۰۵

ـــــرارداد ـــــرفین ق ـــــاملین، ط ـــــدین، متع ـــــاکنندگان، متعاق ، امض

 ۹۵۹طرِف دعوی  ؛متعاهدین

دوجانبـه،  ؛، پیمـانی، محضـری، الحـاقی، مـتممقـراردادی [صفت]

شــده، معامله ؛ُمهرشــده، مصـوب، امضاشـده ؛دوطرفـه، مشـترک

 شدهرفته، خريداریفروش

، قــرارداد بســتن، محضــر رفــتن، قــرارداد منعقــد کــردن [فعــل]

پیمـان  ؛فـاکتور دادنپیش ؛۶۷۲ار شـدن دمحضری کـردن، عهـده

، موافقــت کــردن، توافــق ۴۸۸پــذیرفتن  ؛۷۶۴بســتن، قــول دادن 

 ۴۸۸کردن 

⍃  ۷۶۷ ، تضمین۷۶۶، مفاد ۷۶۴، قول ۴۸۸نظر موافق  

 

 مفاد 766

ــم] ــاد [اس ــص، مف ــمون، ن ــوم، مض ــواد، مفه ــرایط، م ــروط، ش ، ش

ــایی ــوع، شــرایط نه ــرب ؛موض بنــد، مــاده،  ؛االجلاولتیمــاتوم، ض

مفـــاد قـــرارداد:  ؛تبصـــره، پـــاراگراف، پیوســـت، ضـــمائم، الحاقیـــه

، نحـوۀ ۱۵۰مقدمه، موضوع قرارداد، مـدت قـرارداد، مبلـغ، عـوض 

پرداخــت، تعهــدات طــرفین، ضــمانت حســن انجــام کــار، بیمــه و 

مایـۀ هـالک  ◄(ماژور)، مالیات، حوادث قهری و غیرمترقبه (فورس

بحث برسر مفاد، چانه، مذاکره،  ؛)، نحوۀ فسخ، قانون قرارداد۶۵۹

  ۷۶۵قرارداد  ◄وچانه، مراحل انعقاد قرارداد چک

 ؛مــوقتی ؛، محدودکننــده۹۱۷آور ، تعهــدزا، الــزاممشــروط [صـفت]

 انگیز، مورداختالفبحث ؛۴۸۶مشکوک 

ــل] ــردن [فع ــنهاد ک ــرایط را پیش ــرایط را تعیــین کــردن، ش ، ش

 ۶۲۷، نیاز داشتن ۷۳۷طلبیدن  ؛مشروط کردن

ــذاکره کــردن وچانــه زدن، ، چک۷۹۱بحــث کــردن، چانــه زدن  ،م

ــردن  ــر ک ــادل نظ ــه دادن، تب ــو را ادام ــردن، گفتگ ــو ک ، ۵۸۴گفتگ

ن  د ر کـــ ت  ر ا جـــ ۷ت ۹ ، ۷۷۰ســـازش کـــردن  ؛۷۵۹عرضـــه کـــردن ؛ ۱

 ۷۶۵ قرارداد منعقد کردن

⍃  ۷۶۵، قرارداد ۴۶۸مالحظات 

 

 تضمین 767

ــم] ــمین [اس ــوز تض ــواهی، مج ــد، گ ــمان، عه ــارانتی، ض ــد، گ ، تعه

ضـــمانت، وثیقـــه، کفالـــت، رهـــن،  ؛۷۶۵، قـــرارداد ۷۳۷) (دســـتور

 گرو ؛پشتوانه، ودیعه

، ســند ثبتــی، بنچــاق، قبالــه، ســند محضـــری، ســند مالکیــت

 ؛۴۶۶، مدرک ۷۶۵نامه، قرارداد نامه، انتقالدار، برگه، قولمنگوله

ـــــا ـــــک سفیدامض ـــــان، چ ـــــی، گروگ ـــــه،  ؛وثیقـــــه، گروی اعتبارنام

ــمانت ــناد  ؛نامهض ــابداری، اس ــند حس ــفته، س ــک، س ــی، چ پرداختن

 ؛برات، برات دیداری، چکهای درجريـان وصـول، چکهـای نـزد بانـک

اوراق بهـــادار، اســــکناس، اوراق قرضــــه، ســــهام، برگــــۀ ســــهام، 

داراییهـای پـولی،  ؛گواهینامۀ موقت سهام، فاکتور، صورتحسـاب

تأییـد  ؛برگۀ سپرده، دفترچه ؛نامهوصیت ؛گذاريهاپرتفوی سرمایه

 احراز مالکیت ؛۷۸۲فاصا، قبض رسید، دريافت پرداخت، رسید، م

 سپردهودیعه، رهنی، سپرده، سپرده گذاشته، بهدررهن [صفت]

زاد کـردنبه [فعـل]  ؛قیـد کفالـت آزاد کـردن، بهقید ضـمانت آ

 رهن گرفتن

، وثیقه گذاشتن، رهن گذاشتن، گرو گذاشتن، ضمانت سپردن

شــدن تضــمین کــردن، تعهــد ســپردن، مطمــئن  ؛۷۸۵وام گــرفتن 

 ۴۶۶گواهی کردن، شهادت دادن  ؛۴۷۳

⍃  ۷۸۰، انتقال ملك ۷۶۵، قرارداد ۷۶۴قول 

 

 رعایت 768

، مراعات، نگهداری، احترام متقابل، مالحظه، انجـام، رعایت [اسـم]

ــــــت قــــــانون، قانون ؛۷۳۹اطاعــــــت  ،۶۷۶عمــــــل  ــــــداری، رعای م

تقلیـد، عبـادت،  ؛۸۷۶داشـت نگاه ؛تقدمرعایت حق ؛مندیقانون

 ۹۸۱ راسم عبادیاقامه، م

، ۹۲۰گــذار احترام، ۸۸۴، مبــادی، مــؤدب کننــدهرعایت [صــفت]

  ۹۲۹، شريف ۷۳۹مطیع  ؛۹۷۳متدین، دیندار 

  ۳۵۰، جاری ۹۱۷آور ، الزامشوندهرعایت

جا آوردن، پیــروی ، بــه۴۵۵، مراعــات کــردن رعایــت کــردن [فعــل]

عمـل کـردن، کـردن  ؛۷۳۹اطاعت کـردن  ؛۸۳کردن، منطبق بودن 

 ۶۳۸، اهمیت دادن ۹۲۰مالحظه کردن، احترام گذاشتن  ؛۶۷۶

داشـتن، نمـاز خوانـدن، روزه ، نگاهفـرایض دینـی را ادا کـردن

ــه ــادت گــرفتن، ب ــزاردن، عب ــردن، گ ــتن، اقامــه ک جا آوردن، برپاداش

 ۹۱۷وظیفه انجام دادن  ؛۹۸۱کردن 

⍃  ۹۲۹، درستکاری ۹۱۷، وظیفه ۷۳۹اطاعت 

 



   
 

 

 عدم رعایت 769

، ۷۳۴ومـرج تفـاوتی، هرجقیدوبنـدی، بی، بیعدم رعایـت [اسم]

، ۳۰۶پـا فراتـر گذاشـتن  ؛۸۴عـدم تطبیـق  ؛۴۵۸دقتی، غفلـت بی

ــرپیچی  ــتی  ؛۷۳۸س ــف، قانون۹۳۰نادرس ــکنی ، تخل ــا  ؛۹۵۴ش وف

 ؛۹۳۰خیانـت  ،۶۰۳ثبـاتی تعهد، بدقولی، دبـه، جفـا، بینکردن به

ابطـال ، ۷۵۲فسخ معامله یا عقد، فـک، اقالـت (اقالـه)، الغـا، لغـو 

۴۷۹  

تفـــاوت، بـــدقول، قیدوبنـــد، بی، یلخـــی، ول، بیقیـــدبی [صـــفت]

، متخلــف، ۷۳۸متعــرض، ســرکش  ؛۴۵۸، غافــل ۸۴ناپــذیر تطبیق

  ۷۳۴سازمان نیافته  ؛۹۱۸نشناس ، وظیفه۹۵۴شکن قانون

، زيــر پــا گذاشــتن، پــارا ازگلــیِم خــود فراتــر رعایــت نکــردن [فعــل]

، دوری جسـتن، احتـرام ۴۵۸غفلت کـردن  ،۶۰۷گذاشتن، رّد کردن 

ل گرفتن ۹۲۱نگذاشتن 
ُ

، بدقولی کردن، دبه درآوردن، زيـر ۷۳۴، ش

 بهانه آوردن ،۶۰۳قول خود زدن، پس گرفتن 

⍃ ۹۳۰، نادرستی۹۱۸وظیفه  ، فقدان۷۳۸سرپیچی 

 

 # ۷۷۰سازش  770

کاری، مصـالحه، مـدارا، مسـالمت، سـازگاری ، سـازشسازش [اسم]

بسـتان، زدوبنـد، بندوبسـت، بده ؛۷۱۹، تسلیم، گذشـت، آشـتی ۲۴

وســاز، تبــانی، توافــق، قــرارداد وپاخت، ساختگاوبنــدی، ســاخت

همدسـتی، همکـاری  ؛۷۱۷مماشات، سلوک، آرامـش، صـلح  ؛۷۶۵

آمیز، جنــگ ســرد، جنــگ همزيســتی مســالمت ؛۸۸۰، دوســتی ۷۰۶

  ۶۲۳سازی، توطئه زمینه ؛۷۱۹بس، برقراری صلح آتش ؛زرگری

 ۷۱۷جو جو، سازگار، صلحگر، مسالمتزش، ساکارسازش [صفت]

، مصالحه کـردن، سـاختن، امتیـاز دادن، زيـر سازش کردن [فعل]

ـل گـرفتن 
ُ

بار (چیزی) رفتن، کوتاه آمدن، راه آمدن، مـدارا کـردن، ش

، تأییـد کـردن ۴۸۸موافقت کردن، پـذیرفتن  ؛، تقسیم کردن۷۳۴

، تــن دردادن، تســـلیم ۷۳۹تبعیــت کـــردن، اطاعــت کـــردن  ؛۷۵۸

ــدن  ــایت ؛۷۲۱ش ــانع شــدن ۴۸۸دادن رض ــدن، ق  ؛۴۸۵، راضــی ش

ــودن  ــبور ب ــردن، ص ــاری ک ــدن  ◄بردب ــردن،  ؛۸۲۳آرام مان ــانی ک تب

  ۹۳۶همدست شدن، گناهکار بودن 

⍃  ۶۲۵راه میانه  
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 اکتساب 771

، کسب، تکاثر، تحصیل درآمد، امرار معاش، ایجـاد اکتساب [اسم]

انباشـت،  ؛برداری، تحصـیل، ُبـردآمد، گذران، ارتزاق، انتفاع، بهرهدر

گذاری، انـدوزی، سـرمایه، ثروت▼تکاثر، اسـتثمار، افـزایش سـرمایه

گــذران زنــدگی، کســب معــاش، تحصــیل  ؛۷۴گــردآوری (انباشــت) 

دوســـتی، پول؛طلبـــیجویی، کســـب روزی، روزیمعـــاش، معـــاش

دجویی، انتفـــاع، ســـو ؛۸۱۶پرســـتی طلبی، مالسودپرســـتی، نفـــع

خريـد  ؛۷۹۱سـوداگری، تجـارت  ؛۷۸۰وراثت  ؛جوییطلبی، بهرهنفع

 اعاشه  ؛پذیریبازی، شرکت دربورس، ريسکسهام، بورس

، دســـتمزد، َدشـــت، حقـــوق، مســـتمری، مقـــرری، حقـــوق درآمـــد

التحقیـق، اجـرت، الزحمه، دسترنج، پژوهانه، حقبازنشستگی، حق

حــق داللــی، کمیســیون،  ؛۸۰۴مواجــب، برداشــت، مبلــغ پرداختــی 

حقوق پایه، پاداش، عیـدی، اضـافه  ؛العمل، کارمزدپورسانت، حق

کاری، حق جذب، مزایا، بازخريدخدمت، ازکارافتادگی، مـددمعاش، 

مسـاعده، وام  ؛وذهـابمندی، وظیفه، خرج، حـق ایابکمک عائله

الحسـاب، دريـافتی، خـالص دريـافتی، ، علی۷۸۵، استقراض ۷۸۴

رزق، روزی، معیشــت، دشــِت  ؛۸۰۷مــداخل، دخــل  عایــدی، عوایــد،

درآمد اجاره، رانت، سود، مارجین، کارمزد، نفع، اسـتفاده،  ؛سِرشب

نتیجــه،  ؛▼ربــح، فــرع، افــزایش ســرمایه ،۸۰۳صــرف، صــرفه، بهــره 

ــول، فــروش  ــه، مــال ؛۷۹۳محص ــت ارثی افــزایش  ؛۷۸۰االرث، وراث

ــه، اعطــای وام  ؛ارزش، درآمــد احتکــار ــوض، ا ؛۷۸۴کرای ــزا، ع جــر، س

 جعال ؛۷۸۱رشوه، هدیه  ،۸۰۴انعام، پرداخت  ؛۹۶۲پاداش 

انـداز، ، انباشت، نفـع، منفعـت، اسـتفاده، پسافزایش سرمایه

ــرفه ــاثر، ثروت ؛۸۱۴جویی ص ــت، تک ــرمایهانباش ــدوزی، س گذاری، ان

ـــپرده ـــت) س ـــردآوری (انباش ـــتثمار، بهره ؛۷۴گذاری، گ ـــرداریاس  ؛ب

ــهام ــود س ــود، س ــانزول ؛س ــوری، رب ــت،  ؛خوریخ ــاره، ران ــد اج درآم

فایـده  ؛۸۰۳صرف، صرفه، سود، ُبـرد، ربـح، ربـا، فـرع، نـزول، بهـره 

ــرمایه ؛۶۴۰ ــرد س ــت داراییهــا، ُب ــزایش قیم ــد متفرقــه، اف ای، درآم

 افزایش قیمت سهام، افزایش ارزش، درآمد احتکار

ــــفت] ــــب [ص ــــول، پولکاس ــــب، پ ــــاز، مکتس ــــاز، س درآر، درآمدس

بگیر، بگیر، وظیفــهبگیر، حقــوقمریمســت ؛جوینــده ؛انــدازکنپس

تـاجر  ؛۶۷۲مـأمور  ،۶۸۶عامـل  ؛۹۳۰اجیر، مزدور  ؛۶۸۶کارمند، کارگر 

  ۷۹۴، دستفروش ۷۹۴، کسبه ۷۹۴

ــد  ،۶۴۴، ارزشــمند ۹۶۲، اجردهنــده ســودآور
ّ
 ؛۱۶۴ثمــربخش، ُمَول

 باحقوق خوب 

ارث رسـیده، مـوروثی، بـادآورده، ازآب گرفتـه ، بـهدست آمـدهبه

 شده، مأخوذ شده، گرفتهزحمت)، دريافتو بی آسانی(به

، پــول درآوردن، آوردن، عایــدی داشــتن، دســت آوردنبه [فعــل]

ـــوردن،  ـــردن، خ ـــاش ک ـــرار مع ـــردن، ام ـــت ک ـــتن، دش ـــد داش درآم

، ۷۸۶جیب زدن، گـــرفتن خود اختصـــاص دادن، بـــهانـــدوختن، بـــه

 ۸۰۷وصول کردن  ؛۷۸۶تصرف کردن 

 ؛ن ارثیــه، دريافــت کــردنارث بــردن، تقســیم کــرد، بــهارث بــردن

 ارث رسیدن، منتقل شدنبه

را زدن، هـم ازآخـور و ُبـردن، بانـک ،۸۰۰، پولدار شدن سود بردن

بهـره بـردن، سـود کـردن، خـوردن، اسـتفاده  ؛هم ازتـوبره خـوردن

 عاید کردن ؛۶۷۳کردن 

 ، حاصل شدن، عاید شدن، آمدن دست آمدنبه

⍃  ۷۹۲، خريد ۷۹۰ ، غنایم۷۸۶، اخذ ۷۸۲، دريافت ۳۶افزایش 

 

 خسران . باخت 772

 ؛، فقدان، باخت، ازدست دادن، زيان دیدن، تضییعخسران [اسم]

 ؛نرفتـه، بـادکردهفروشرکود، کساد بـازار، عـدم فـروش، جـنس به

 گشتن گم ؛آش نخورده و دهن سوخته

تلفات،  ؛مضرت ؛برداشتاضافه ؛، ضرر، باخت، خسارت، غبنزيان

 ضایعات

ــفت] ــده [ص ــور، بابازن ــه، مقه ــته،  ؛خت ــه، ورشکس ــرر، مالباخت متض

 کار، خسرالدنیاواآلخره زيان ؛۸۰۵نکننده پرداخت

غیرقابـل بازيافـت،  ،۶۴۱فایـده ، ضـایعاتی، خـراب، بیشدهضایع

غیرانتفــــاعی،  ؛۶۴۱ده آور، زيــــانزيــــان ؛نرفتــــهبــــادکرده، فروش

، ۱۸۸جاشـــده، منقـــول گشـــته، گمشـــده، جابهگم ؛۹۳۱غـــرض بی

 لخت، بدون  ؛۱۹۰غایب 

ضــرر کــردن،  ؛۷۲۸، بــاختن، موفــق نشــدن ازدســت دادن [فعــل]

ورشکسـت شـدن، پرداخـت  ؛زيان کـردن (دیـدن)، ازچیـزی افتـادن

ــردن  ــردن ،۸۰۵نک ــت ک ــافه برداش ــردن  ؛اض ــف ک ــردن، تل ــایع ک ض

 واگذاشتن، رها کردن، ترک کردن ؛غارت شدن ؛۶۳۴

باهی ، ازدســت دادن، پیـدا نکــردن، جـا گذاشــتن، اشــتکـردنگم



 

 

 ۱۸۸گذاشتن 

ضـایع شــدن، تلــف  ؛یغما رفــتن، غـارت شــدن، بـهازدسـت رفــتن

 گم شدن ؛شدن

ــاندن ــان رس ــتنزي ــی پخ ــرای کس ــان زدن، آش ب ــرر زدن، زي  ؛، ض

 فروش نرفتن، باد کردن 

⍃  ۷۷۴عدم مالکیت  ،۶۳۴، اتالف ۳۷کاهش 

 

 مالکیت 773

د ، تعلق، تملک، دارندگی، تصرف، َید، یـد امـانی، یـمالکیت [اسم]

، ▼تملیـک ؛۷۷۸نگهـداری  ،۶۷۳مالکانه، حق، اشغال، اسـتفاده 

، مصـادره ۹۱۶، قبضـه، تسـخیر، غصـب ۷۸۸تصاحب، تصرف، غـارت 

سـکنا، سـکونت،  ؛۷۸۶قبض، اخذ  ؛۷۸۶، گروکشی، غارتگری ۷۸۶

مالکیت عملـی،  ؛۷۷۴، اشغال، تحصن، عدم مالکیت ۱۸۷استقرار 

استیال، چیرگـی،  سلطه، تسلط، ؛۷۷۸غیررسمی، درعمل، نگهداری 

حیـــازت، حصـــول، دســـتیابی،  ؛۱۷۸، نفـــوذ، تـــأثیر ۷۳۳حکمرانـــی 

 ؛۷۶۷ســـند مالکیـــت  ◄احـــراز مالکیـــت  ؛۷۳گـــردآوری  ؛بازيـــابی

از امـالک و مسـتغالت، منفعـت، حـق حقوق مالکانه، درآمد ناشـى

 ؛حـــق دسترســـی، دســـتیابی، حـــق آب ؛۷۷۷دارایـــی  ◄اســـتفاده 

ــه، اســتحقاق، و ــود حــق ادعــای مالکیــت، مطالب ــبات  ؛۹۱۵ج مناس

داری، داری، اربــاب[و]رعیتی، فئودالیســم، ســرمایهملکــی، بــرده

ـــند  ؛۷۷۷ِملـــک  ◄ ۷۷۷گذاری، دارایـــی ســـرمایه ؛کاپیتالیســـم س

  ۶۱۰ انس، عادت ؛۷۷۶ ◄مالک  ؛۷۶۷ ◄مالکیت 

  ۷۸۶متصرف  ؛۷۷۶ ◄، صاحب ۷۷۶مالک 

  ▲، وابستگی، مالکیت تعلق

 ؛۷۸۸، اخـتالس ۷۸۸راهزنـی ، ۷۸۸دزدی  ؛▲مالکیت  ◄تملیک 

، مصـادره ۹۱۶، قبضـه، تسـخیر، غصـب ۷۸۸تصاحب، تصرف، غـارت 

  ۷۸۶، گروکشی، غارتگری ۷۸۶

، متعلق، موجود، درحساب، درتصـرف، شخصـی، دراختیار [صـفت]

ــــاِل  ــــاری وابســــته، م ــــی ۵۷خود، غیرمشــــاع، انحص ، ۸۰، خصوص

د، در َید، تحت َیـد، تحـت کلیـ دردست، درچنگ، در ؛۹۱۵استحقاقی 

شـــده، اشـــغالی، غصـــبی، مصادره ؛حســـابنام، بهبـــه ؛دســـترس

ـــده تصرف ـــده ؛۷۸۶ش ـــده، عقدش ـــده، نامزدش ـــود،  ؛رزروش موج

شــده، داشتهنگه ؛۷۷۷ارضــی، ملکــی، مالکانــه  ؛فــروش نرفتــه

شونده، مورد استفاده برداری، استفادهمورد بهره ؛۷۷۸چسبیده 

ـــــأنوس  ؛۶۷۳ ≠  ؛۷۴۲، خـــــدمتگزار ۷۴۲مملـــــوک، بـــــرده  ؛۶۱۰م

 ، الینفک، پیوسته ۷۸مشمول  ،۵ذاتی  ،۵اختصاصی 

، ۷۷۶، متنفــع، ذینفــع ۷۷۶، صــاحب ۷۷۶، دارا، مالــک برخــوردار

ـــرف  ـــده ۷۸۶متص ـــزاوار  ؛۷۷۷، دارن ـــق، س ـــق، مح ـــاحب ح  ؛۹۱۵ص

ــــــتفیض، فیضبهره ــــــع، مس ــــــد، متمت ــــــتفید، من ــــــده، مس برن

ـــتفادهفایده ـــده، اس ـــو[≠  ؛۶۷۳کننده گیرن ـــاوی، ممل  ؛از داراِی، ح

 ] ۷موصوف، واجد ≠  ؛۵۶، دربرگیرنده ۷۸دربردارنده، شامل 

چنــگ زدن، نگــه داشــتن،  ؛۷۷۷، داشــتن صــاحب بــودن [فعــل]

برخـوردار بـودن، لـذت بـردن، متنفـع شـدن،  ؛۷۷۸نگهداری کردن 

 ؛۶۷۳تحت اختیار داشتن، اسـتفاده کـردن  ،۶۷۳دراختیار داشتن 

مـال  ؛▼نصـاحب شـد ؛مالک بـودن، موجـودی داشـتن ؛ُپز دادن

ــه  ــردن، مطالب ــت ک ــای مالکی ــتن، ادع ــود دانس ــتن، ازخ خــود دانس

ســاکن بــودن، مســتقر بــودن  ؛خود کــردنمنحصــر بــه ؛۹۱۵کــردن 

دارا بــودن، حــاوی بــودن،  ؛۹۱۵حــق بــودن  ◄حــق داشــتن  ؛۱۸۶

  ۷۸شامل بودن  ◄دربرداشتن، متضمن بودن 

، ۷۸۶، تصاحب کردن، اشغال کردن، تصرف کردن صاحب شدن

نامِ خود کردن، مالـک شـدن، تملیـک کـردن، ازدسـت ، بهبرداشتن

، ۷۸۶دســـــت آوردن، گــــرد آوردن، گـــــرفتن دیگــــری درآوردن، به

دزدیــدن  ؛۵۴۲دام انــداختن قــر زدن، بــه ؛۶۷۳دراختیــار گــرفتن 

ــازپس  ؛۷۸۸ ــردن، ب ــخیر ک  تس
ً
ــددا ــردن، مج ــت ک ــافتن، بازياف بازي

ردن، وصـول کـ ؛جمـع کـردن ؛۶۵۶دسـت آوردن گرفتن، دوبـاره به

 ؛۱۸۷مـال خـود کـردن، مسـتقر شـدن  ؛زنده کردن، تحصیل کـردن

  ۷۴۵تحت انقیاد درآوردن 

نام ِکســی بــودن، مــال کســی بــودن، تعلــق ، بــهمتعلــق بــودن

صــفت  ؛عایــد شــدن ؛۷۴۵داشــتن، درخــدمت بــودن، تــابع بــودن 

  ۷۸مشمول بودن ، ۵چیزی بودن، ذاتی بودن 

حـِت یـِد، دراختیـاِر، مدرتصـرِف  [قید]
َ
 ؛، درانحصـار۷۷۷تعلـق بـه ، ت

، مالکانه 
ً
  ۷۷۷انحصارا

⍃  ۸۰؛ ویژگـی ۷۷۷، ِملـک ۷۷۶، مالـک ۷۸۶، اخذ ۷۷۸نگهداری، 

، انتقـال ۷۷۱، اکتسـاب ۷۴۵انقیاد  ،۶۷۳استفاده  ،۶۵۶بازسازی 

  ۹۱۵، وجود حق ۷۸۰ملک 
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ملکی، ملک و آب نداشتن، بی ؛، اجاره، رهنعدم مالکیت [اسم]

تحصـن،  ؛، ید غاصبانه۹۱۶ اشغال، غصب ؛۸۰۱دوشی، فقر بهخانه

ـــاب ـــتقرار  ؛اعتص ـــکونت، اس ـــکنا، س ـــی،  ؛۱۸۷س ـــت عمل  ~مالکی
  ۷۷۸درعمل، نگهداری  ~غیررسمی، 

ـــکبی [صـــفت] ـــتأجر، اجارهمل ـــین، خانه، مس ـــهنش ـــدار،  ؛دوشب ن

متحصـن،  ؛۹۱۶کننده، غاصب اشغال ؛نشینخوش ،۸۰۱تهیدست 

 غاصبانه  ؛۷۸۵وامدار  ؛داراجاره ؛۷۴۵تابع  وابسته، ؛چیاعتصاب

عمـومی، دولتـی، ملـی،  ؛موات، بـایر ؛، مال هیچکسصاحببی

 اشغالی ؛استیجاری ؛خالی، بدون سکنه ؛المللیبین

⍃  اخـذ ۷۷۹، عدم نگهـداری ۷۷۲، خسران ۷۴۵انقیاد  ،۶۲۷نیاز ،

۷۸۶ 
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مالکیـت  ؛منی، تصرف مشترک، تعهد تضامالکیت مشاع [اسم]

ــاف،  ــومی، اوق ــک عم ــی، مل ــک دولت ــه، مل ــت عام ــترک، مالکی مش



   
 

 

شخصـیت حقـوقی، سـهامداری، شـرکت، شـرکت سـهامی،  ؛وقف

شـرکت تعـاونی، فروشـگاه تعـاونی، مـزارع  ؛۷۰۸شخص حقـوقی 

ملک عمومی، انفـال،  ؛سوسیالیسم، کمونیسم ؛اشتراکی، کلخوز

موقوفــه،  ]، کمــون،۱۷۱برکــت  ◄[امــوال عمــومی، منــابع طبیعــی، 

ــاعات ــات، مش ــات، مباح ــل چهل ؛موقوف ــاراص  ؛۷۹۰غنــایم  ؛وچه

 وقفیت، اشاعه 

ــارکت ــراکت مش ــتراک، ش ــویت، اش ــهامداری۷۰۶، عض ــود  ؛، س س

ــیب)  ــهم، ســهم (نص ــکیل، ســازماندهی،  ؛۷۸۳س تأســیس، تش

ــهپایه ــاز گــذاری، پای ــت شــرکت، آغ ــتقرار  ،۶۸ريزی، ثبــت، ثب ، ۱۸۷اس

 مجمع مؤسس  ؛۶۶۹تدارک 

 ؛۷۷۶عضـو، سـهامدار، مشـترک، همونـد، آبونـه، ذینفـع ، شريک

 ؛معــاون ؛اشــتراکی مـذهب، کمونیسـت ؛سـهیم، متنفـع، ذینفـع

ــرمایه ؛۵۳انــدام، عضــو   ؛گذارســهامدار عمــده، ســهامدار جــزء، س

 پذیر کارآفرين، ريسک

ــاع [صــفت] ــاونی، مش ــتراکی، تع ــومی، اش ــاعی، عم ــترک، مش ، مش

 ؛۷۰۸قوقی، ثبت شـده دارای سهامدار، دارای شخصیت ح ؛وقفی

 شده، ملی، دولتی ای، ملیمصادره ؛سهامداری

، شرکت کردن، شريک شـدن، داخـل شـدن، سهیم شدن [فعل]

ُدنگـی خـرج کـردن، سـهیم  ؛۷۰۶، همکاری کردن ۷۰۸عضو شدن 

 بودن، سهم داشتن

 ، عمومی کردن، مصادره کردنملی کردن

، فعـال ثبت کردن، دایر کـردن ،۶۸، بنیاد نهادن تأسیس کردن

 ؛۶۸کردن، راه انـداختن، برپـا کـردن، تشـکیل دادن، افتتـاح کـردن 

  ۷۰۶شرکت دادن 

  [قید]
ً
 تضامنا

ً
 سهمنسبتبه ؛، متحدا

⍃  ۷۸۳، تسهیم ۷۰۶همکاری 
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مالـک، صـاحبخانه، مـوجر، خرده ؛، آقـا، دارا▼، صاحبمالک [اسـم]

جر، ، مســـتأ۱۹۱ســـاکن، مقـــیم  ؛۸۰۰مـــنعم، ثروتمنـــد  ؛داراجـــاره

 متصرف، صاحب نسق 

ــاحب ــاب ص ــدار، ارب ــالک، زمین ــان، ۷۴۱، م ــرد، خ
ُ
ــاتح، ل ــلطان، ف ، س

ــاحبان، دارنــدگان ؛فئــودال، دهقــان ــا، اصــحاب، ص ــخص  ؛اولی ش

  ۸۰۰ثروتمند 

 له، ولیعهد ، متنفع، وارث، موصیذینفع

⍃  ۷۷۳ ، مالکیت۷۷۷، ِملک ۷۹۲، خريد ۷۸۲دريافت  
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ــم] ــید [اس ــروت  ،ارای ــرمایه، ث ــق، س ــه، ح ــک، مای ــال، مایمل  ؛۸۰۰م

امـــوال منقـــول و غیرمنقـــول، ِملـــک، ِملـــک شخصـــی، ســـهم، 

ومنــال، بــه، عالقــه، متعلقــات، دارونــدار، مالمتصــرفات، مایتعلق

ـــباب، اشـــیا، چیزهـــا، ابواب ـــی و بـــدهی، اثاثیـــه، اس جمـــع، دارای

اری، گذسـرمایه ؛▼ِملـک ◄ِملک به معنی مستغالت ؛بهمایتعلق

ــت، ماشــین ــه، دارایــی ثاب الت کارخان ــاال، موجــودی انبــار،  ؛۶۳۰آ ک

گذاريها، داراییهـــای پـــولی، پرتفـــوی ســـرمایه ؛۷۹۵التجـــاره مال

ـــــادار  ـــــهام، اوراق به ـــــت  ◄س ـــــند مالکی ـــــهامداری،  ؛۷۶۷س س

ــراکت حق ــرکه، ش ــوروثی  ؛۷۰۶الش ــال م ــراث، ارث، م ــاترک، می  ◄م

 ؛ال وقفـی، مباحـاتموقوفـه، مـ ؛▼جهیزيـه، مهريـه ؛۷۸۰وراثت 

ــدگی ــایل زن ــان، اســباب و وس ــامان، مبلم ــه، س ــه،  ؛اثــاث خان باروبن

دارایــی  ؛عــین، امــوال موجــود ؛۱۹۳، مظــروف ۲۶۷محمولــه، بــار 

اختـراع  ؛مایملـک شخصـی، امـوال شخصـی ؛نامشهود، سـرقفلی

شده)، حق اختـراع، حقـوق تـألیف، حقـوق معنـوی، مالکیـت (ثبت

ــا ــم تج ــاری، عالئ ــق انحص ــوی، ح ــارات  ◄ری معن ــاز،  ؛۵۷انحص امتی

هزينه تحصیلی، بورس، خیرات، اعانه، کمک ؛۷۵۶مجوز  ◄پروانه 

از امـالک و حقـوق مالکانـه، درآمـد ناشـى ؛۷۰۳کمکهای بالعوض 

مستغالت، حقوق راجعه، منفعت، حق استفاده، ارتفـاق، حقابـه، 

وفــور نعمــت،  ؛بندی، حــق دسترســی، دســتیابی، حــق عبــورنســق

ــی، خیرو ــور فراوان ــت، وف ــت  ،۶۳۷برک ــک  ؛۱۷۱برک ــال مل  ؛۷۸۰انتق

الکفالــــــــه، الصــــــــلح، مالمال ؛۷۷۳، تعلــــــــق ۷۷۳مالکیــــــــت 

ــالحه، مالمال ــاربهالمص ــترک ؛المض ــیمش ــتملک، ملک  ؛فیه، مس

ثابـــت،  ~غیرجـــاری،  ~جـــاری،  ~تقســـیمات حســـابداری دارایـــی: 

امـــوال عمـــومی،  ؛بلندمـــدت ~مـــدت، کوتاه ~ها، گذاریســـرمایه

  ۷۷۵مالکیت مشاع  ◄احات، مشاعات انفال، مب

، مستغالت، اموال، امالک، پالک، پـالک ثبتـی، عرصـه، زمـین، ملک

، ُبـرج ۱۹۲، ویـال، آپارتمـان ۱۶۴سـاختمان  ؛، اعیـان]▼قطعۀ زمین◄[

 ؛۸۰۰ارزش امــوال، ثــروت  ؛ملــک اســتیجاری ؛۱۹۲خانــه (مــادی)  ◄

فـزایش ای، درآمد متفرقه، افزایش قیمت مسـتغالت، اُبرد سرمایه

  ۷۷۳مالک  ؛۷۷۱درآمد  ◄درآمد امالک، اجاره  ؛۷۷۱سرمایه 

، زراعت، ملک اربابی، تیول، زمین، باغ، مزرعه، مرتع، قطعۀ زمین

، امــالک ۱۸۴قلمــرو، امــارت، ســرزمین  ؛زمین، پارچــه، حیــاطِده، تکــه

مســـتملکات، متصـــرفات، مســـتعمره،  ؛۷۳۳خالصـــه، حکمرانـــی 

ـــی  ـــازمان سیاس ـــونی، س ـــ ؛۷۳۳کول ـــین  ؛بندیقنس  ◄ارض، زم

  ۳۴۲خشکی 

نفقـه، خرجـی، مسـتمری،  ؛جهیزيـه ؛، مهر، شیربها، کابینمهريه

ارث، سـهم اوالد، ارث  ؛صداق، میـراث زوجـه ؛کمک هزينه، مقرری

به، وراثـت ريـگ، موصـیپدری، ثروت مـوروثی، میـراث، ترکـه، مرده

 ؛۹۱۵وجـود حـق  ◄حقـوق طبیعـی و ذاتـی  ؛یادگار اجدادی ؛۷۸۰

 موقوفه  ؛مرور زمان ؛ازهبه، بازپیدایی در وراثترجوع 

ــفت] ــه [ص ــینمالکان ــک، زم ــت، مل ــی، مالکی ــر  ؛، ملک ــول، غی منق

 ؛۹۱۵شخصــــی، خصوصــــی، اختصاصــــی، اســــتحقاقی  ؛منقــــول

شـده ثبت ؛۷۰۸شده [شـخص حقـوقی] ، ثبت۷۹۱سهامی، تجاری 

مــوروثی، متصــرفه، متصــرفی،  ؛۵۷انحصــاری  ◄[امتیــاز و اختــراع] 



 

 

ــه ؛مســتغالتی ــه دارایــی:{ ؛دار، دارای امتیــازمای ــانی،  ؛}مربــوط ب همگ

ـــاع ـــترک، مش ـــوروثی ؛مش ـــی، م ـــه،  ؛وقف ـــارض، َحق ـــرز، بالمع مح

عمـــری،  ؛۷۸۰منتقل(شـــده)  ؛۷۷۳درتصـــرف، محفـــوظ، متعلـــق 

  ▼وابسته، متعلق ؛رقبی

ــده ــوردار دارن ــاحب ۷۷۳، برخ ــهامدار، ص ــده، س ، دارا، دراختیاردارن

[≠  ؛۹۱۵ســــــزاوار  ؛۸۰۰منــــــد ، مــــــتمکن، ثروت۷۷۶، مالــــــک ۷۷۶

 ]۷موصوف، واجد ≠  ؛۵۶، دربرگیرنده ۷۸دربردارنده، شامل 

حـق  ؛۷۷۳، دارا بودن، مالک بودن، صاحب بـودن داشتن [فعـل]

ــتن  ــه کــردن ۹۱۵حــق بــودن  ◄داش  ؛تملیــک کــردن ؛۹۱۵، مطالب

دربرداشـتن، شـامل بـودن [≠  ؛▼مالـک کـردن ؛۵۶تشکیل دادن 

جــد بــودن، حــالتی داشــتن، درحــالتی وا≠  ؛۵۶، مرکــب بــودن از ۷۸

 ] ۷بودن 

ســهم دادن،  ؛۷۸۱صــلح کـردن، بخشــیدن، دادن  ؛مالـک کــردن

جهیــز  ؛۷۸۰ارث گذاشــتن ، بــه۷۸۰تخصــیص دادن، واگــذار کــردن 

متولی (نایـب) کـردن،  ؛برکت دادن ؛وقف کردن، نذر کردن ؛دادن

  ۷۵۱ گماشتن

 ؛مختص به ؛۷۷۳ دراختیاِر، درتصرِف  ؛، ماِل، ازآِن متعلق به [قید]

 وابسته به، مربوط به 

⍃  ۷۷۳، مالکیت ۷۷۶مالک  ،۸۰۰ثروت  ،۶۳۰ابزار 
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، ۴۵۷، حفــظ، حفــظ امــوال، مواظبــت، مراقبــت نگهــداری [اســم]

گروکشـی،  ؛۷۷۱احتکار، انباشـت، افـزایش سـرمایه  ؛۶۳۲انبارداری 

الت، ســــرویس، نگهــــداری ماشــــین ؛۷۷۳مالکیــــت  ◄تصــــرف  آ

ــداریتعمیرونگ ــانی، حفاظــت  ؛ه ــندوق، ایمنــی  ؛۶۶۰نگهب گاوص

جلــوگیری ازفســاد،  ؛درعمــل ~غیررســمی،  ~مالکیــت عملــی،  ؛۶۶۰

 ۲۱۸جاپا، دستگیره، گیره  ؛۳۵۴چسبندگی  ؛۶۶۶حفظ 

، چنگـال، ۴۷، [وسیلۀ نگهداری]، گـازانبر، مـوچین، گیـره، یـوغ انبر

م قـالب، شـاخک، انـدا ؛۳۷۸، انگشـت ۲۵۶، چیز تیز ۴۷چنگ، یوغ 

وسـیلۀ درآوردن:  ؛غضروف، کارتیالژ ؛۲۵۶نیش، تیزی  ؛۳۷۸حسی 

   ۳۰۴ کنندهاستخراج ◄فورسپس، پنس، موچین، انبرک 

، نگهبـان ۴۵۷کننده، محـافظ، مراقـب ، حفظنگهدارنده [صفت]

  ۴۵چسبنده، چسبناک، سفت  ؛ُمِصر ،۸۱۶پرست ، مال۷۴۹

 شـده، امـن، نگهداری شده، حفظ)نگهداری شدهچسبیده (

 ؛رزرو شــــده، نامزدشــــده، عقدشــــده ؛۶۶۰محفــــوظ، ایمــــن  ،۶۶۰

شــده، پایــدار، پابرجــا، شــده، نگهداشتهمحکــم، مســتحکم، گرفته

نشکن، ضدضـربه، سـدید، بـادوام،  ؛۷۴۷بازداشت، زندانی  ؛ثابت

  ۳۲۹محکم 

مــال جمــع  ؛، حفــظ کــردن، انبــار کــردننگهــداری کــردن [فعــل]

ارث گذاشـتن سـیدن، بـهفرزنـد رارث به ؛۸۱۶کردن، خسیس بـودن 

نگهداشـــتن،  ؛۶۶۰، حفاظـــت کـــردن ۴۵۷نگهبـــانی کـــردن  ؛۷۸۰

 گرفتن، چسبیدن، بغل کردن، چنگ زدن، تنگ گرفتن 

⍃  ۹۳۲، خودخواهی ۷۷۳، مالکیت ۷۴۷، تحدید ۴۷پیوند  
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 ؛، برکنـــاری، واگـــذاری، تحویـــل، تخلیـــهعـــدم نگهـــداری [اســـم]

ارائه برای فـروش  ؛۷۸۰ل، انتقال ملک وانتقااعراض، انتقال، نقل

گسستن، رها کـردن، رهاسـازی، تـرخیص،  ؛۷۹۳و مصرف، فروش 

جــدایی،  ؛۹۱۹، رفــع انســداد، بخشــودگی، معافیــت ۷۴۶آزادســازی 

بیگــــانگی،  ؛۶۲۱پوشـــی تـــرک، قطــــع عالقـــه، چشم ؛۸۹۶طـــالق 

انقطــــاع،  ؛۴۶اتحاد جــــدایی، انشــــعاب، عــــدم ؛ازخودبیگــــانگی

 ؛۱۶۵، تخريــــــــب ۴۵۸یــــــــالی، غفلــــــــت خبی ؛۴۶جداســــــــازی 

تسـلیم، اعطـا،  ؛سازی، لغو کنترل قیمتها، حذف کنترلهاخصوصی

تـرک اسـتعمال،  ؛۷۵۲فسخ، اقالـه، لغـو  ؛۷۸۱، قربانی ۷۸۱دهش 

 ؛۶۷۴صاحبی، عدم اسـتفاده بی ؛۶۱۱عدم استعمال، ترک [عادت] 

ــــده ــــداری نش ــــز نگه ــــدان آب ؛▼چی ــــردنفق ــــه ک ــــدی، چک  ؛بن

برگشـت، عـودت،  ؛۳۰۰اخـراج، طـرد  ؛واضعنشینی، تسلیم معقب

 ؛۷۷۴انکــار مالکیــت، عــدم مالکیــت  ؛۶۲۱پوشــی چشم ؛اســترداد

 ؛۸۱۵دســـتی، تبـــذیر، اســـراف، ولخرجـــی گشاده ؛تفـــویض، احالـــه

 دشارژ  ؛۱۵۰تبدیل، جایگزينی  ؛لغزش

کـاالیى کـه بـراى سـبک  ؛: سنگر رهاشـدهچیز نگهداری نشده

آورد، دورريـز، آشـغال م)، آبريزند (جتسـاکردن کشتى به دريا مى

 مال متروکه  ؛۶۴۱

ــفت] ــروک (رهاشــده) [ص دورانداختــه، بــایر،  ،۶۲۱، رهاشــده مت

مـردود،  ،۸۸۳رانده  ؛۶۱۱شده) ، برکنار (ترک۷۷۴صاحب یزرع، بیلم

سرپرســت، بــدون قــیم، یتــیم، بی ؛مطــرود، منفــور، ازطبقــۀ پســت

 ۱۶۵ویران، خراب  ؛پدرومادر، ولسرراهی، بی

مـورد غفلـت  ؛نشـده، واهشـتهشده، نگهداری، واگذاراردهواگذ

شــده، رفتــه، فروختهفروش ؛۴۵۸شــده، واگذاشــته [غفلــت] واقع

 ؛۷۸۰شـده شده، انتقـالی، منتقلشده، هبهشده، واگذاریواگذار

آزاد، مــــرخص،  ؛در، آواره، ولگــــرد، ســــرگردان، دربــــه▲رهاشــــده

ـــده، ، رانده۴۱باقیمانـــده، اضـــافی  ؛۹۱۹معـــاف  ؛۷۴۶آزادشـــده  ش

ل، هرز، لق، لغز، منقطع  ؛۴۱بازمانده 
ُ

 ؛۷۲، گسـیخته ۴۶، جـدا ۴۶ش

 ؛۷۸۱شـده موروثی، انتقـالی، قابـل انتقـال، امـانی، اعطـایی، داده

بالاســــتفاده،  ؛۷۵۲شـــده، منســـوخ فراموش ؛محـــول، ارجـــاعی

قابــل فــروش،  ؛۶۷۴مصــرف، بــدون کــاربرد، برکنــار (فرســوده) بی

 ؛فـروش، حراجـی، قابـل مصـرف، مصـرفی فروشی، موجود، آمادۀ

ـــه  ِق
َ
ـــذارآب ؛۸۹۶ُمَطل ـــده، آبگ ـــه کنن ـــده، چک ـــدی نش ـــز ؛بن  ؛دورري

ـــی ـــوعیعودت ؛اخراج ـــده، مرج ـــده، برگردان ـــده،  ؛ش ـــه نش مطالب

 ] ۶۲۱[و  ▲، رهاشده۷۷۴صاحب ادعانشده، بدون مدعی، بی

منصـرف  ؛۴۵۸خیـال، غافـل ، واگذارنـده، بینگهداری نکننده

 ؛۴۶جداکننـــــده  ؛۲۶۳دار ، ســـــوراخ۲۶۳بـــــاز  ؛۸۱۵ولخـــــرج  ؛۶۲۱
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، برکنــار کــردن، منتقــل کــردن، واگــذار نگهــداری نکــردن [فعــل]

راندن، ازخود رانـدن، جـدا شـدن، طـالق  ؛۷۹۳، فروختن ۷۸۰کردن 

تــرک کــردن (گفــتن)، رهــا کــردن، تســلیم کــردن، دادن  ؛۸۹۶دادن 

 ؛۴۵۶ن توجـــه بـــود، بی۴۵۸غفلـــت کـــردن  ؛ازدســـت دادن ؛۷۸۱

ــرل  ــتن، کنت ــت برداش ــردن، دس ــرخص ک ــردن، م ــا ک ــتن، ره گسس

سست شدن، کنترل را ازدسـت دادن، ول  ؛۷۴۶نکردن، آزاد کردن 

ــردن  ــاز ک ــودن، ب ــردن، گش ــدن ۲۶۳ک ــردن ۴۶، ُبري ــاره ک دل  ؛۴۶، پ

ــاره ــیدن، کن ــت کش ــدن، دس ــتعفا دادن کن ــردن، اس  ؛۷۵۳گیری ک

ــردن  ــو ک ــس دادن، لغ ــردن  ؛۷۵۲پ ــادت) ک ــرک (ع ــداختن،  ؛۶۱۱ت ان

معــاف کــردن  ؛۶۷۴تــرک اســتفاده کــردن  ،۶۷۴اســتفاده نکــردن 

 ؛۲۶۳چکه کردن، رد کردن، پس دادن، ترشح کردن، باز بودن  ؛۹۱۹

بـدون چیـزی سـرکردن، صـرفنظر کـردن  ؛برگرداندن، عـودت دادن

ـــه دادن ؛۶۲۱ ـــاس دادن، حوال ـــردن،  ؛پ ـــراف ک ـــتن، اس ـــه نداش نگ

ــاد دادن، ولبی ــردن، برب ــرج ک ــاب خ ــردن حس ــی ک ــا  ؛۸۱۵خرج پابرج

کنـــار  ؛۶۰۳نبـــودن، نقـــض عهـــد کـــردن، تغییـــر عقیـــده دادن 

دور انـــداختن، اخـــراج کـــردن،  ؛۱۵۰گذاشـــتن، جـــایگزين کـــردن 

 تخلیه کردن  ؛۳۰۰بازنشسته کردن، طرد کردن 

ــل بــودن،  ؛، بیگانــه شــدن۴۶، جــدا شــدن نگهــداری نشــدن
ُ

ش

ــود ــیخته ب ــمه]، گس ــا تس ــر ی ــردن [زنجی ــازی ک ــودن، ب ــدا هرزب ن، ج

 ازچنگ دررفتن  ؛مدعی نداشتن ؛۴۶بودن، جدا شدن 

 ۸۱۵ آمیزنحو اسرافبه

⍃  انتقـال ۷۷۴عـدم مالکیـت  ،۶۲۱پوشی ، چشم۴۶گسیختگی ،

  ۷۸۰ملك 
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 ؛۲۷۲، واگــذاری، مصــالحه، تحویــل، انتقــال انتقــال ملــک [اســم]

ش ســرمایه گذاری، افــزایگذاری، ســرمایهتســلیم، ســپردن، ســپرده

رهـــن،  ؛ارث گذاشـــتنگـــرو گذاشـــتن، وثیقـــه گذاشـــتن، بـــه ؛۷۷۱

تعـــویض، تبـــدیل، تبـــدیل  ؛۷۹۳مراهنـــه، اجـــاره، خريـــد، فـــروش 

انتقال درزمان مـرگ  ؛، انتقال محضری۱۵۱احسن، تغییر متقابل به

عـوض، انتقال ملک در زمان حیات: وقـف، انتقـال بی ؛▼وراثت ◄

نفقــه، خرجـی، مســتمری،  ؛مـرور زمـان ؛۷۸۱دهــش  ◄هبـه، صـلح 

 مرهونیت  ؛آوردۀ جنسی ؛مزارعه ؛کمک هزينه، مقرری

ريـگ، مـاترک، ارث، ارثیه، ترکه، میـراث، مرده ؛گذاریارث، بهوراثت

انحصـار  ؛متروکـات ؛۷۷۱االرث، درآمـد ومیراث، مالمانده، ارثباقی

سـهم اوالد، ارث  ؛صداق، میراث زوجـه ؛وراثت، بازپیدایی در وراثت

حقـوق یـا امـالک  ؛یادگـار اجـدادی ؛به، ثروت مـوروثی، موصـیپدری

ــات: ــان حی ــالی در زم ــک انتق ــه، انتقــال مل ــه، هب دارایــی  ؛▲موقوف

حقـوق طبیعـی و ذاتـی  ؛۷۷۷مهريـه  ◄انتقالی به دختر، جهیزيه 

  ۹۱۵ وجود حق ◄

رفتــه، ، واگذاری(شــده)، تحــویلی، فروشمنتقل(شــده) [صــفت]

ــــــذارده فروخته ــــــده، واگ ــــــتیجاری، قابلا ؛۷۷۹ش ــــــت، س برگش

 شده ای، اجاری، مرهون، قرضپذیر، اجارهانتقال

، منتقـل کـردن، انتقـال دادن، صـلح کـردن، واگذار کـردن [فعل]

 حواله کردن، سند محضری دادن، اجاره دادن

 ، وصیت کردنارث گذاشتنبه

ارث رسـیدن، ، صـاحب عـوض کـردن، بـهدست شـدندست به

 ۳۱۴دور زدن 

⍃  ۷۸۱، دهش ۷۷۹دم نگهداری ، ع۷۶۷تضمین 
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، ادا، اهــدا، ۲۷۲، ارســال ۲۷۲، دادن، اعطــا، انتقــال دهــش [اســم]

ــت ــدیم، اجاب ــلیم، تق ــالحه، تس ــذاری، مص ــان،  ؛واگ ــش، احس بخش

ــف  ــداکاری، لط ــاق، ف ــه، انف ــلح، اعان ــه، ص ــع  ◄عطــا، داد، هب ذینف

دوسـتی ، منـت، انسان۷۰۳دسـتگیری، کمـک  ؛۹۳۱نبودن (ایثـار) 

ـــ۹۰۱ ـــخاوت ، س ـــذل، س ـــو  ؛۸۱۳خا، ب ـــایش، عف ـــف،  ؛۹۰۹بخش وق

برگـۀ واريـز،  ؛ارتشـا ؛حسـاب بـانکیواريز به ،۸۰۴پرداخت  ؛وصیت

ــید،  ــبض رس ــا، ق ــت، مفاص ــد پرداخ ــید، تأیی ــذاری، رس ــۀ واگ اعالمی

  ۸۶ها داده، پردازش داده ؛۷۸۲دريافت 

، کادو، پیشکش، عیدی، عیدانه، عطیه، ارمغـان، یادگـاری، هدیه

حفــه، تقــ
ُ
، تعــارفی، ســوغات، رهــاورد، ۹۶۲دیمی، جــایزه، پــاداش ت

ـــــته، جاخالیچشم ـــــه، روشـــــنی، ازآب گذش ـــــرراهی، توش ـــــا، س ب

سـبز، اقورراهی، آقورایی، هدیـۀ تولـد، انعـام، صـله، سـوونیر، برگ

 نثار ؛موقوفه ؛چایی، آجیل، مداخلرشوه، شیرينی، پول ؛عطایا

نبودن (ایثـار)  ، فداکاری، ذینفع۹۷۹، وقف، زهد ۹۸۱، نذر قربانی

 نثار، فدا، قربان ؛اهدای خون، اهدای عضو ؛۹۳۱

، فرستنده، اعطاکننده، اهداکننده، واگذارنده، شخص دهنده

ــــده، پاداشهبه ــــوهکنن ــــده، رش ــــی، دهن ــــی، موص دهنده، راش

 کننده، واصی، ُمصالح وصیت

ـــگر، دهنـــده [صـــفت] ، فـــداکار، بخشـــنده، بخشـــاینده، بخشایش

 ؛۸۱۳وتمند، ِبــِده، ایثــارگر، نظربلنــد باز، ســخی، ســخاودلدســت

  ۹۸۱عابد  ؛۸۹۷خّیر، خیرخواه  ؛۷۰۳کار، یاور کمک

ـــدهداده ـــان، ارزان ش ـــیدنی ،۸۱۲، رایگ ـــی، بخش ـــل، دادن  ؛ناقاب

ــده، هدیه ــده، اهداش ــذاری، اعطاش ــدایی، واگ ــایی، اه ــده، اعط ش

 ؛نــذری ؛مجــاز ؛شــده، مبــذول، مرحمتــیواگذارشــده، وقــف، وقف

شــده، شــده، بــرآورده، برآوردهاجابت ؛۸۰۴شــده پرداختــی، تسویه

 مستجاب 

، منتقـل کـردن، تسـلیم ۲۷۲، اعطـا کـردن، فرسـتادن دادن [فعل]

کردن، سپردن، واگـذار کـردن، دراختیـار قـرار دادن، تقـدیم کـردن، 

قــرض  ؛بخشـیدن، هبــه کــردن، احسـان کــردن ؛۷۵۹عرضـه کــردن 

زانـی داشـتن، لطف کردن، منت گذاشتن، ار ؛دادن، امانت گذاردن



 

 

 ؛۷۵۶اجـازه دادن  ؛، بـرآوردن۷۳۶مـدارا کـردن  ؛ارزانی کسی بودن

جایزه  ؛۷۸۰ارث گذاشتن به ؛هدیه کردن، هدیه بردن، اهدا کردن

 ناِف کسی بستن، تعارف کردن چیزی به ؛۹۶۲دادن، پاداش دادن 

⍃  ـــه ـــك ۷۵۹عرض ـــال مل ـــهیم ۷۸۰، انتق ـــی ۷۸۳، تس  ،۸۱۲، ارزان

 ۹۶۲، پاداش ۹۳۱غرضی بی ،۸۹۷نیکخواهی  ،۸۱۳سخاوت 
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 ؛۷۸۶، اخـذ ۷۷۱، وصول، رسید، برداشت، اکتسـاب دريافت [اسم]

ــذیرش  ــام، پ ــار ع ــل  ؛۲۹۹ب ــول، دخ ــت پ ــید،  ؛۸۰۷درياف ــبض رس ق

مفاصـا، برگـۀ واريـز، اعالمیـۀ واگـذاری،  ،۵۴۷رسید، فیش، قـبض 

 تأیید پرداخت

ندوق، کننـــــدۀ پـــــول، صـــــکننـــــده، دريافت، دريافتگیرنـــــده

ــــندوق ــــلص ــــده دار، تحوی ــــین، نماین ــــوق ؛۷۵۴دار، ام بگیر، حق

گیرندۀ عالئم، آنتن، آنتن مرکـزی، آنـتن  ؛، بستانکار۷۹۳فروشنده 

ـــک  ـــقابی، الکترونی ـــویی ۱۶۰بش ـــش رادی ـــده  ؛۵۳۱، پخ  ◄اخذکنن

  ۷۸۶گیرنده 

ـــدهجمع ـــیلکنن ـــل، تحص ـــدیر دار، تحوی ـــول، م ـــأمور وص دار، م

 اخاذ  ؛تصفیه

دريـــافتی،  ؛۷۸۶، بردارنـــده ▲، گیرنـــدهکننـــدهدريافت [صـــفت]

 وصولی، رسیده

دسـت ، وصـول کـردن، برداشـت کـردن، بهدريافت کردن [فعل]

 ۷۸۶ُبردن (برداشتن)  ؛، بستانکار شدن۷۸۶، گرفتن ۷۷۱آوردن 

ــدن ــت ش ــدن، بهدرياف ــول ش ــدن، به، وص ــت آم ــتانکار دس بس

 ، نصیب شدن۳۸حساب منظورشدن، اضافه شدن 

⍃  ۸۰۴، پرداخت ۷۸۶اخذ  ،۸۰۷، دخل ۷۷۶، مالك ۷۷۱اکتساب 

 

 تسهیم 783

، تقسیم، تعیین سـهم، تعیـین حصـه، تخصـیص، تسهیم [اسم]

 ؛بندینســق ؛افــراز ؛۶۳۳سرشــکن، توزيــع، پخــش، تــدارک، تهیــه 

 بخش ؛۸۰خاص  ◄اختصاص 

 ؛، نصـــیب، بهـــره، ســـرانه، مایـــه، قســـمت، حصـــه، میـــراثســـهم

، ۵۳، بخش (قسـمت) ۵۳که ت ؛سهمیه، جیره، کوپن، ُبن، بهابرگ

 الشرکه حق ؛۵۳عضو  ؛قاچ، ُپرس، لپه، نیمه، نصفه ؛۵۳جزء 

 کننده کننده، قسمت، مقسم، تقسیمکنندهتسهیم [صفت]

ــردن [فعــل] ــهیم ک ــاص تس ــهم دادن، اختص ــردن، س ــش ک ، بخ

دادن، تخصیص کردن، سرشکن کردن، تقسیم کردن، تخصـیص 

 ۷۷۵سهم داشتن، سهیم شدن  ؛دادن

 ترتیب، سرانه، بهنسبتبه [قید]

⍃  ۷۸۱، دهش ۷۷۵، مالکیت مشاع ۵۳جزء 

 

 اعطای وام . قرض دادن 784

ــم] ــرض دادن [اس ــأمین ق ــار، ت ــای اعتب ــرض، اعط ــای وام، ق ، اعط

عملیــات بــانکی، عملیــات بــانکی  ؛۸۰۲بســتانکاری  ؛اعتبــار، نســیه

ــا ــدون رب ــپرده ؛ب ــاخواری ؛گذاریس ــل ، رب ــا، تنزي ــه،  ؛رب ــاره، کرای اج

وش اقساطی، فروش نسیه، فروش قسـطی، فـروش اعتبـاری، فر

ــه ــاره ب ــگ، اج ــرض، وام ؛غیرلیزين ــهیالت،  ؛▼ق ــار، تس ــه، اعتب قرض

ــهیالت بــانکی، وام ــاره به ؛▼تس ــکاج اجــرت، کرایــه،  ؛شــرط تملی

اســـتجاره،  ؛۷۷۱المســـمی، درآمـــد المثـــل، اجرتاالجـــاره، اجرتمال

  ۷۸۵استقراض ≠  ؛مضاربه، جعاله ؛مرابحه

برداشـت، ، قرض، اعتبار مالی، تسهیالت، حـّد اعتبـاری، اضافهوام

ـــدات ـــانکی، اوراق مشـــارکت ؛تعه ـــهیالت ب ـــار، تس ـــه، اعتب  ؛قرض

ــواهعلی ــت، تنخ ــیش پرداخ ــاعده، پ ــاب، مس ــواه، الحس گردان، تنخ

بیعانه،  ؛۸۰۲طلب، بستانکاری  ؛وقوله، قسط، اقساط، رهنقرض

ــت، پیش ــه، امان ــپرده، ودیع ــوِل س ــت، پ ــه  ؛یشپپرداخ  ؛۷۶۷وثیق

گذاری الحســنه، حســابجاری بــانکی، ســپردۀ ســرمایهحســاب قرض

اوراق بهــادار  ؛۸۰۳بهـره  ◄سـود بـانکی  ؛مـدت (بلندمـدت)کوتاه

سررســـــید وام، مهلـــــت، تمدیـــــد وام،  ؛۷۶۷ســـــند مالکیـــــت  ◄

  ~، شرایط ~مدت اعتبار، وعدۀ  ؛استمهال
ی الحسنه، موسسۀ مال، بانک، صندوق قرضمؤسسۀ اعتباری

المللـی پـول، صـندوق بین ؛۷۹۸دار و اعتباری، بانک رهنـی، خزانـه

ــانی ــک دولتــی،  ؛بانــک جه ــی،  ~بان ــاری،  ~خصوص ــکن ~تج  ؛مس

 عابربانک، خودپرداز  ؛دار، صرافبانک

ــاری ــی، سمس ــک رهن ــر، بان ــی، گروگی ــاه رهن ــایی ~، بنگ  ؛کارگش

 سمسار، مرتهن، صراف  ؛صرافی

ــــرمایهوام ؛وام، مربــــوط بــــهدهنــــدهوام [صــــفت] گذار، ده، س

ــپرده ــتانکار س ــن، بس ــار، دای ــه ؛۸۰۲گذار، طلبک ــه، وامب داده، عاري

شــــخص  ؛خور، مقــــرضتنزيـــل ؛۷۸۵ای، قرضــــی نســـیه، کرایــــه

خــــــوار، کــــــالش، دهنــــــده، ربــــــاخوار، نزولدهنــــــده، قرضوام

 ؛دهنــــدهدهنــــده، کرایهمــــوجر، اجاره ؛اعتبــــاری ؛ســــتانزياده

له، معیــر، غــريم، مضــمون ؛ضــامن، متعهــد ؛فروشــندۀ اقســاطی

 اخاذ 

، قـــرض دادن، وام اعطـــا کـــردن، اعتبـــار اعطـــا وام دادن [فعـــل]

تـأمین  ،۸۰۲کردن، تسهیالت دراختیـار گذاشـتن، بسـتانکار کـردن 

ودیعـــه نهـــادن  ؛نســـیه فـــروختننســـیه دادن، به ؛مـــالی کـــردن

وام گـرفتن ≠  ؛(گذاشتن)، بـه ودیعـه سـپردن (نهـادن، گذاشـتن)

۷۸۵  

شــرط تملیــک ، کرایــه دادن، رهــن دادن، اجــاره بهدناجــاره دا

  ۷۸۵کرایه کردن ≠  ؛ارث گذاشتنصلح کردن، به ؛دادن

اقسـاط، الحسـاب، بهقرض، نسـیه، علی، بـهحالت قرضبه [قید]

 گزاف  ؛قسطازدم



   
 

 

⍃  ۸۰۲، بستانکاری ۷۹۱تجارت 
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، تــــأمین (منــــابع) مــــالی، وام گــــرفتن، وام اســــتقراض [اســــم]

واسـتن، درخواســت وام، صـدور اوراق قرضــه (مشـارکت)، قبــول خ

نویسی، خريد اقساطی، لیزينگ، خريد نسیه، ایجـاد سپرده، پذیره

ـــدهکاری  ـــد، ب ـــۀ  ؛۸۰۳تعه ـــارتر، کرای ـــتیجار، چ ـــاره، اس ـــه، اج کرای

قرض،  ؛برداشتکارت اعتباری، حساب اضافه ؛رهن، گرو ؛دربست

شخص  ؛عاريت ؛الاستمه ؛۷۸۴وقوله، قسط، اقساط، وام قرض

ـــتار وام، وام ـــتان، وامخـــواه، وامخواس  ؛خـــواهگیرنـــده، قرضس

بازپرداخــت  ؛۸۰۳، شــخص بــدهکار ▼گرفتــه، وامــدارشــخص وام

اخـتالس موقـت،  ؛۸۰۴وام، استهالک، حساب پرداختنی، پرداخـت 

اقتبـاس، نقـض حـق تـألیف  ؛۷۸۸کجی برداشت ازحسـاب، دسـت

ــرقت تأل ــی، س ــوی)، دزدی ادب ــوق معن ــخه(حق ــات، نس برداری، یف

، ضمانت، مال گرویی، عـین مرهونـه، مـال ۷۶۷تضمین  ؛۲۰تقلید 

  ۷۸۴اعطای وام ≠  ؛۷۶۷سند مالکیت  ◄مورد وثیقه، وثیقه 

ــفت] ای، عاريــه، عــاريتی، ، استقراضــی، رهنــی، کرایــهقرضــی [ص

ــــکیگرفتهقرض ــــوقتی، پیش ــــده، م ــــن  ؛ش ــــیه،  ؛۷۶۷در ره نس

  ▼وامدار ◄مقروض  ؛تیاعتباری، تسهیال ؛۸۰۳پرداختنی 

گیرنده، ستان، وامخواه، واموام ؛۸۰۳، مقروض، بدهکار وامدار

گیرنـده، مـرتهن، رهن ؛۷۶۱خواه، درخواست کننده، خواستار قرض

ملــک کننــده بیکننــده، کرایهنشــین، اجارهمســتأجر، کرایه ؛گروگیــر

  ۷۸۴دهنده وام≠  ؛۷۹۲خريدار اقساطی، خريدار  ؛۷۷۴

ــل] ــرفتنوام  [فع ، قــرض کــردن، ایجــاد تعهــد کــردن، قــرض گ

برداری اقتبـاس کـردن، کـش رفـتن، نسـخه ؛گرفتن، عاريـه گـرفتن

 ؛۷۶۷رهــن گذاشــتن، گــرو گذاشــتن، ضــمانت ســپردن  ؛۲۰کــردن 

ــردن ــاز ک ــار ب ــرفتن، اعتب ــار گ ــدن،  ؛اعتب ــیه خري ــرفتن، نس ــیه گ نس

وام ≠  ؛۷۹۲اقســاطی خريــد کــردن، خريــدن  ،۸۰۳بــدهکار بــودن 

ـــدن  ؛۷۸۴دادن  ـــاز دراز  ؛۷۸۸دزدی ـــت نی ـــردن، دس ـــت ک درخواس

  ۷۶۱، خواستن ۷۶۱کردن، گدایی کردن 

اجـاره دادن ≠  ؛، اجاره کردن، چارتر کردن، رهن کردنکرایه کردن

 اجیر کردن، استخدام کردن  ؛۷۸۴

  ۷۸۴حالت قرض به [قید]

⍃  ۸۰۳، بدهکاری ۷۹۲خريد 
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ش، برداشــت، ســلب، گــرفتن، گیــر ، قــبض، ضــبط، ربــایاخــذ [اســم]

جـذب، گیرایـی،  ؛▼، غـارتگری▼مصـادره ؛۷۷۸انداختن، نگهداری 

 ؛۵۱۶، فهم، درک، برداشـت، قابلیـت درک ۷۸۲دريافت  ؛۲۹۱جاذبه 

 ؛۷۷۳، مالکیـت ۹۱۶، تصـرف، قبضـه، اشـغال، غصـب ۷۷۳تملیک 

صــدور قرضــۀ جنگــی،  ؛۷۷۱بیگاری گــرفتن، اســتثمار، اکتســاب بــه

بنـــدی، اخـــذ مالیـــات، مالیات ؛۷۸۵اســـتقراض  اوراق مشـــارکت،

وصـال، حصـول،  ؛اقتبـاس، نقـل قـول ؛خلـع تصـرف ؛۸۰۹مالیات 

 ستانده  ؛۷۲۷، موفقیت ۷۲۵انجام، اتمام 

ــادره ــب مص ــارت ۹۱۶، غص ــرف، ۷۸۸، غ ــع تص ــت، خل ــلب مالکی ، س

، مالکیـت ۷۷۳اشـغال، تملیـک  ؛بازداشـت ملـک، تصـرف عـدوانی

 تسخیر  ؛۷۷۳

ز ،۸۱۶پرســتی ل، حــرص، ماغــارتگری  ؛۸۵۹اشــتها  ؛طمــع، شــره، آ

 ؛▲، مصــــادره۷۸۸، غــــارت ۹۱۶غصــــب  ؛۸۱۶نزولخــــواری، خســــت 

 گروکشی 

ســتاننده، بردارنــده،  ؛کننده، رباینــده، تصــرفمتصــرف [صــفت]

صفت، حريص، آزمنـد، ، مهاجم، گرگ۹۱۶غارتگر، غاصب  ؛▼گیرنده

ــاع ــزن  ؛طم ــینآفتاب ؛۷۸۹راه ــه ؛نش ــدادگ ؛غارتگران ــتمگر، بی ر، س

تصرف درآورنـده، غلبـه کننـده، مسِخر، تسخیرکننده، به ؛۹۱۴ظالم 

  ۷۷۶ ، ذینفع۷۷۶، صاحب ۷۷۶مالک  ؛غالب

ــده ــبگیرن ــب، کس ــده، مکتِس ــده، کننده، به، اخذکنن ــت آورن دس

صـــــــندوقدار،  ؛۷۸۸دزد  ◄رباینـــــــده  ؛ســـــــتاننده، بردارنـــــــده

  ▲متصرف ◄کننده تصرف ؛۷۸۲گیرنده  ◄ ۷۸۲کننده دريافت

ـــــده، گرفته ـــــده(تصرفش ـــــده، ، برداشته)▼ش ـــــده، اخذش ش

ــب، کسبگرفته ــأخوذ، مکتَس ــتانده، م ــده، س ــابی، ش ــده، اکتس ش

شـده، سلب ؛۶۰۵شـده چیده(شده)، دستچین، انتخاب ؛دريافتی

خذ، مقتبس، مأخوذه
ّ

شده، مضبوط، حفظ ؛پذیرفته ؛مسلوب، مت

 محفوظ 

ر، تسخیرشـــــدهشـــــدهتصرف
َ

 ؛، غصـــــبی، اشـــــغالی، مســـــخ

، ۹۱۶بــــــدون مجــــــوز  ؛متصــــــرفه، متصــــــرفی ؛هشــــــدمصادره

  ۹۵۴ غیرقانونی

دســت آوردن، ، ســتاندن، اخــذ کــردن، برداشــتن، بهگــرفتن [فعـل]

 ؛، پـس گـرفتن۷۸۲کسب کردن، یافتن، پـذیرفتن، دريافـت کـردن 

، نگهداشــتن، نگهــداری کــردن ۲۹۹اجــازۀ ورود دادن، پــذیرا شــدن 

جلـو زدن  ؛۶۷۳، دراختیـار گـرفتن ۷۴۵، تحت انقیـاد درآوردن ۷۷۸

دام انــداختن ، بــه۷۴۷، زنــدانی کــردن ۷۴۷بازداشــت کــردن  ؛۲۷۷

چیـدن، کاشـتن  ؛۷۴گرد آوردن، جمـع کـردن  ؛۷۷۱ارث بردن  ؛۵۴۲

اقتبـاس  ؛۳۹کم کـردن، منهـا کـردن  ؛۷۸۸ربودن، دزدیدن  ؛۳۷۰

فهمیـدن  ؛۳۰۴، اسـتخراج کـردن، درآوردن ۲۰کردن، تقلیـد کـردن 

 )گرفتن (خواستن اجازه ؛۵۱۶

، غصب کردن، باال کشیدن، مصادره کردن، اشغال تصرف کردن

، ۷۷۳صـــاحب شـــدن  ؛کـــردن، ارث پـــدر (بابـــای) خـــودرا خواســـتن

ــودن  ــاحب ب ــه ؛۷۷۳ص ــهب ــرفتن، ب ــود زور گ ــرای خ ــتاندن، ب زور س

، ۳۰۰خالی کـردن ؛خود اختصاص دادن، قبضه کردنبرداشتن، به

ختن، تسـخیر کـردن، مسخرسـا ؛۷۳۵تحمیل کردن، سخت گرفتن 

 تصاحب کردن 

آوری وخراج گــرفتن، مالیــات جمــع، بــاجمالیــات وصــول کــردن



 

 

  ۸۰۹مالیات وضع کردن  ؛کردن

جا کــردن، انتقــال ، برداشــتن، دور کــردن، بلنــد کــردن، جابــهُبــردن

  ۷۸۸، ربودن، دزدیدن ۱۸۸دادن 

بهـره کـردن، سـلب کـردن، نصـیب کـردن، بی، بیمحروم کـردن

را ازدسـتش بیـرون کردن، مال کسـی یتیم کردن، لخت کردن، ناک

 آوردن 

را ، چاپیـدن، لخـت کـردن، اخـاذی کـردن، سـر کسـیزور گرفتنبه

ــب دادن  ــردن، فري ــبری ک ــردن، گوش ــه ک ــیدن، سرکیس  ؛۵۴۲تراش

 دباغی کردن  ؛۲۲۹پوست کندن، کندن، پشم چیدن، برهنه کردن 

⍃  ۷۸۸، دزدی ۷۷۴، عـدم مالکیـت ۷۷۳، مالکیـت ۷۷۱اکتساب ،

 ۸۱۱گرانی  ،۸۰۹، قیمت ۷۸۹دزد 
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، اعـاده، برقـراری، ابقـا، برگشـت، بازگشـت، ارجـاع، اسـترداد [اسم]

اســتیفای حقـوق، اثبـات حقانیــت،  ؛بازخريـد، آزادسـازی ؛۶۵۶احیـا 

جبـران مافـات،  ؛بازيافـت ؛۹۲۷اعادۀ حیثیـت، رفـع اتهـام، حمایـت 

 ۶۵۷رجعت، عود  ؛۹۴۱دلجویی 

آمیز ، حمایـت۹۴۱، برگرداننده، دلجوییکننـده ندهبرقرارکن [صفت]

شـــــــده، ارجـــــــاعی، واگذارشـــــــده، مرجـــــــوعی، برگردانده ؛۹۲۷

 مسترد(شده) 

 ؛، عـودت دادن، مســترد کـردن، مرجـوع کــردنبرگردانـدن [فعـل]

ــاده کــردن ــرار کــردن، اع ــه ؛برق  ؛میهن برگردانــدن، آزاد ســاختنب

  ۸۰۴تسویه کردن، پرداخت کردن 

⍃  ۹۲۷حمایت  ،۶۵۶بازسازی 
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بری، ، جیـب▼دستیدزدی، کج، سرقت، دستبرد، دلهدزدی [اسم]

ــــــب ــــــتالس▼غــــــارت ؛▼گیری، راهزنــــــیگروگــــــان ؛تقل ، ▼، اخ

ـــتکجی ـــازار، بچاپ ؛▼دس ـــاپ، دزدب ـــور، بخوروبچ ـــاپ، بخوربخ بچ

  ۵۴۲تردستی  ،۵۴۲کالهبرداری  ؛۷۸۹دزد  ؛آرتیست بازی

گیری، روگــــــانگ ؛، دزدی ســــــرگردنه، دزدی دريـــــاییراهزنـــــی

 دزدی، هواپیمارباییربایی، آدمآدم

تصــرف، اشــغال، عــدم  ؛، تــاراج، چپــاول، یغمــا، چــاپ، چپــاوغــارت

، ۷۸۶مصـادره  ؛۸۰۹مالیـات  ؛۷۹۰غنـایم  ◄غنیمت  ؛۷۷۴مالکیت 

  ۷۸۶غارتگری 

ومیل، دستبرد، سوءاستفادۀ مالی، کالهبـرداری ، حیفاختالس

۵۴۲  

 دزدیتقلب، دله، کلپتومانیا، نادرستی، کجیدست

  ۷۸۹ ◄ (باهویت دستوری اسمی) ُدزد

 ؛۹۳۰دزد، متقلب، نادرسـت کج، طرار، دله، دست۷۸۹ُدزد  [صفت]

ــــزن  ؛چی، سوءاســــتفاده۷۸۹بچــــاپ، کالهبــــردار   ُدزد، [۷۸۹راه

 ناروا دزدانه، به ؛]۷۸۹ ◄(باهویت دستوری اسمی) 

، ، دزدی کردن، ربودن، سرقت کـردن، کـش رفـتندزدیدن [فعـل]

زدن، بــــردن، برداشــــتن، رونویســــی کــــردن، اقتبــــاس کــــردن، 

ــخه ــردن نس ــا  ؛۲۰برداری ک ــودن، هواپیم ــرفتن، آدم رب ــان گ گروگ

 چیزی کردن آب به ؛ربودن

ــردن ــرداری ک ــیکالهب ــول کس ــدن، پ ــوش بري ــول زدن، گ را ، گ

، دســتبرد ۷۸۶خــوردن (باالکشــیدن)، پــس نــدادن، تصــرف کــردن 

 ۵۴۲زدن، فريب دادن 

یغما بـردن، تـاراج کـردن، چپـاول کـردن، چاپیدن، به، غارت کردن

ـــداختن  ـــادی ان ـــردن ۱۶۵ازآب ـــرف ک ـــه۷۸۶، تص ـــرفتن، ب  ؛۷۸۶ زور گ

 چپاو انداختن  ؛۷۱۲وتاز کردن، یورش بردن تاخت

⍃  ۷۸۹، دزد ۹۳۰، نادرستی ۷۸۶اخذ 

 

 دزد 789

ــم] ــزندزد [اس ــار، راه ــارق، عّی ــال▼، س ــتر، م ــال، گانگس خر، دزد، م

رو، زن، شـــببر، کــف، طــرار، جیــب▼لــب، کالهبــرداررباینــده، متق

ريک ُجرم ؛دزد، آفتابه دزددله
َ

ل کاپون ؛ش  آرسن لوپن، آ

ربا، آدم ؛الطريق، دزد سرگردنه، دزددريایی، غاصب، قطاعراهزن

 گر غارتگر، چپاول ؛دزد، دزد ناموسیبچه ؛گیرهواپیماربا، گروگان

  ۹۱۶ ، غاصبکننده، مختلس، متقلب، اختالسکالهبردار

⍃  ۷۸۸، دزدی ۹۰۴، بدکار ۷۸۶اخذ  ،۵۴۵فريبکار  

 

 # ۷۹۰غنایم  790

نفـت،  ؛۷۴۲، غنیمت، غنایم جنگی، غالم، کنیز، بـرده غنایم [اسم]

ـــی ـــروت مل ـــول زور ؛ث ـــبیل، پ ـــاج س ـــراج، ب ـــاج، خ ـــاراج، ب ـــا، ت  ؛یغم

ـــنِس  ـــوعج ـــاالی ممن ـــاق، ک ـــاقی، قاچ ـــه،  ؛دزدی، قاچ ـــت، یاران ران

انفـال، مالکیـت  ؛۸۰۹مالیـات  ؛۷۰۳عـوض سوبسید، کمکهای بال

هنه  ◄جات عتیقه ؛۷۷۵مشاع 
ُ

  ۱۲۷چیز ک

⍃  ۷۷۱، اکتساب ۷۲۹، جایزه ۷۰۳کمك 
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، معاملــۀ تهــاتری، پایاپــای، معاوضــه، مبادلــۀ جــنس، تهــاتر [اسـم]

 تعویض

وشـراء، مبادلــه، ، بازرگـانی، دادوســتد، خريـدوفروش، بیعتجـارت

، ۷۶۵گذاری، کسـب، معاملـه، قـرارداد ک، سـرمایهسوداگری، ريس

 ،۶۲۲اشــتغال  ،۶۱۲انگیــزه  ؛۷۹۳بیــع، فــروش  ؛۷۸۰انتقــال ملــک 

 ؛۷۹۴تــــاجر  ؛۶۱۸، بـــورس ۷۹۶بـــازار  ؛۶۷۲کـــارآفرينی، مأموريـــت 

ــرض دادنبده ــان ق ــتان، ن ــی،  ؛بس ــش دولت ــی، بخ ــش خصوص بخ

تحــريم تجــاری، تحدیــد  ؛۳۱۷رکــود و رونــق، نوســان  ،۶۲۲اقتصــاد 

بیـــزنس،   ؛۲۷۲ترابـــری، انتقـــال   ؛اتـــاق بازرگـــانی (اقتصـــاد) ؛۷۴۷

  ۶۸۹ مدیريت



   
 

 

بازار ، بازرگـان، بازرگـانی، بـازاری، تجـارتی، مربـوط بـهتجـاری [صفت]

 ؛دار، پردرآمـد، پررونـقونـانآب ؛فروشـیفروشی، عمدهخرده ؛۷۹۶

 کساد 

، دادوســتد کــردن، معاملــه کــردن، مبادلــه تجــارت کــردن [فعــل]

ــردن  ــتن  ؛۱۵۱ک ــتغال داش ــادن  ؛۶۲۲اش ــاد نه ــان زدن، بنی  ؛۶۸دک

  ۷۹۳، فروختن ۷۹۲خريدن 

 ؛۶۱۸، ريسک کردن، خطـر کـردن، قمـار کـردن بازی کردنسفته

 بازی کردنگذاری کردن، پول گذاشتن، بورسسرمایه

، چــک وچانــه ۷۶۶، وارد معاملــه شــدن، مــذاکره کــردن چانــه زدن

 بازارگرمی کردنونه کردن، توی سر مال زدن، زدن، آری

⍃  ۷۹۲، خريـد ۷۸۴اعطـای وام  ،۶۲۲، اشتغال ۱۵۱تغییر متقابل ،

 ۷۹۶، بازار ۷۹۳فروش 

 

 خريد 792

، خريـداری، ابتیـاع، مناقصـه، شـرکت درمزایـده، خريـد خريد [اسـم]

 فدیه ؛۷۸۵اقساطی، استقراض 

ــــتری، مصــــرفخريــــدار ــــب، ، مش ــــنهاددهنده، طال کننده، پیش

سـرویس  ؛دهندۀ باالترين قیمتارائه، ۷۶۵کننده متعامل، امضا

 ۷۶۱خواهنده، متقاضی، مراجع، ارباب رجوع، خواهش 

خريـدنی، بـاب  ؛گیر، زرخريـدرشـوه ؛شـده، خريداریخريده [صفت]

 مصرفی  ؛خريد

رخريدار
َ

 زنان، خريدارانه چانه ؛، ِبخ

 ؛مناقصـه گذاشـتن، خريداری کـردن، برداشـتن، بهخريدن [فعـل]

ــه شــ ؛رشــوه دادن ــاره شــدنفدی ــرفتن،  ؛دن، کف ــت کــردن (گ قیم

 پرسیدن)

⍃  ۸۰۶، خرج ۷۹۱، تجارت ۷۸۵، استقراض ۷۷۶، مالك ۷۷۱اکتساب 

 

 فروش 793

، مزایــده، شــرکت درمناقصــه، بازاريــابی، واگــذاری، فــروش [اســم]

رونـق بـازار، رونـق، رواج، بـازار  ؛، حراج، بازارگرمی۷۷۹عدم نگهداری 

ــبختی  ــرم (داغ)، خوش ــارت  ؛۷۳۰گ ــاجر ۷۹۱تج ــاره ، مال۷۹۴، ت التج

  ۷۷۲عدم فروش، کساد بازار، خسران  ؛۷۹۵

، ویزيتـور، متعامـل، فروشـندۀ انحصـاری، مونوپـولی، فروشنده

ــــبه  ــــتفروش ۷۹۴کس ــــاجر ۷۹۴، دس ــــده ، تهیه۷۹۴، ت  ،۶۳۳کنن

  ۷۶۵کننده امضا

ــفت] رفتنــی، مشــمول واگــذاری، بــرای ، فروشفروشقابــل [ص

فروشــنده، آمــادۀ فــروش،  ؛بــازار ، ُرنــد۷۵۹شــده فــروش، عرضه

 فروخته  ؛۷۷۲شده نرفتنی، بادکرده، ضایعفروش ؛حراجی

فروش رسـاندن، بـرای فـروش گذاشـتن، ارزان ، بهفروختن [فعـل]

مزایده گذاشتن، تهیـه کـردن باد دادن، حراج کردن، بهفروختن، به

ــاز کــردن  ؛۶۳۳ ــن کــردن، آغ ــروختن، وام به ؛۶۸بســاط په ــیه ف نس

 رد کردن  ؛۷۸۴دادن 

ــدن، بــهفــروش رفــتن ــت بازار آمــدن، دســت به، فروختــه ش دس

، بازار شلی داشتن، تقاضا بـرایش فـراوان بـودن، رونـق ۷۸۰شدن 

فروش نـرفتن،  ؛داشتن، رواج داشتن، بازار پیدا کردن، بازار داشتن

 بازاِرچیزی کساد بودن 

⍃  ۷۹۵ التجاره، مال۷۹۴، تاجر ۷۹۱تجارت  ،۶۳۳تهیه  

 

 جرتا 794

کننـده دالل، فروشنده، تهیه ؛، بازرگان، بازاری، سوداگرتاجر [اسـم]

ــاربه ؛۶۳۳ ــهمض ــل، معامل ــرافکار، معام ــريک ؛گر، ص ــنف،  ؛ش ص

 ۶۸۷، کارگاه ۷۹۶حجره، فروشگاه  ؛۷۰۸رسته، جامعه 

دار، بنگاهی، بقال، نانوا، خباز، ، دکاندار، مغازه۷۷۱، کاسب کسبه

صـــاحب نمایشـــگاه، صـــاحب  ؛۶۸۶عطــار، بـــزاز، آهنگـــر، صـــنعتگر 

فروش، چـــی، سمســـار، امانـــتآســـیابان، آشـــپز، اوراق ؛فروشـــگاه

-، ۷۹۳فروشــــنده  ؛بنــــدفروش، عکــــاس، عــــالف، عالقهعتیقــــه

ـــوه ـــروش، می ـــلف ـــارفروش، خردهفروش، آجی فـــروش، فروش، ب

شـغل  ،۶۸۷، کارگاه ۷۹۶فروشگاه  ◄(موارد بیشتر  ؛فروشعمده

 )۶۸۶صنعتگر  ،۶۳۰مکانیک  ،۶۲۲

پــــا، فــــروش، خرده، فروشــــندۀ دوره گــــرد، خردهدســــتفروش

پــادو، شــاگرد، بــاربر،  ؛دوز، حالجــیبســاطی، چرخــی، وانتــی، لحــاف

 شکن هیزم ؛حمال

⍃  ۶۲۲اشتغال  ،۶۸۶، عامل ۷۹۳فروش  

 

 التجارهمال 795

، کاال، متاع، جنس، مال، موجودی، استوک، بـار التجارهمال [اسم]

 ،۶۳۲موجــــودی انبــــار، انبــــارداری  ؛۷۷۷دارونــــدار، دارایــــی  ؛۲۶۷

 ۱۹۳مظروف 

 ، خرت وپرت، خنزرپنزر، النگ[و]دولنگ ريزخرده

⍃  ۷۹۳فروش 

 

 بازار 796

ــم] ــازار [اس ــاژ، میــدان، ب ــته، بازارچــه، پاس ــوق، راس ، ســوق، چهارس

ــبزه ــرانس ــوی آهنگ ــوی، ک ــورس، ک ــه، ب ــنبه ؛میدان، تیمچ بازار، ش

ــازارروز، تره ــاب ــازار مک ــکبار، ب ــار، خش ــهب ــترک،  ؛بازارره، جمع ــازار مش ب

بــورس، بــورس اوراق بهــادار، وال  ؛بــازار ســیاه ؛منطقــۀ آزاد تجــاری

نمایشـــگاه، نمایشـــگاه  ،۶۳۲بنـــدر آزاد، انبـــار  ؛اســـتريت، بهابـــازار

بـازار هـدف،  ؛تعـادل بـازار، کشـف قیمـت ؛بازارآشـفته ؛المللـیبین

 بازاريابی 

ــــگاه ــــه، فروش ــــه، گیش ــــره، دک ــــازه، حج ــــان، مغ ــــاط ، دک بس

ــــعبه،  ــــس، ش ژان ــــگاه، بوتیــــک، آ ــــاه، نمایش دستفروشــــی، بنگ

سـوپر، بقـالی، سـوپرمارکت، فروشـگاه بـزرگ،  ؛نمایندگی، صـرافی



 

 

ــگاه ــرهفروش ــی ؛ایهای زنجی ــاجی ارزان ــرازی،  ؛ح ــزازی، خ ــاری، ب عط

التحرير داروخانه، کتابفروشـی، لـوازم ؛نانوایی، قصابی، سمساری

ـــباب ـــی، اس ـــی،فروش ـــی، گلفروش ـــالری،  بازی فروش ـــه، گ نگارخان

فروشــی، عکاســی، رسـتوران، تهیــۀ غــذا، ســاندویچی، بوفــه، میوه

فروشی، صرافی، بنگاه معـامالت آتلیه، نمایشگاه مبلمان، عتیقه

ِملکی، مستغالتی، ویدیوکلوپ، فروشـگاه محصـوالت فرهنگـی، 

ــزون، مصالحلباس ــی، م ــدکی، فروش ــوازم ی ــانیکی، ل ــی، مک فروش

شـغل  ،۶۸۷، کارگـاه ۷۹۴کسبه  ◄شتر تعویض روغنی، (موارد بی

 خان، صندوق ویترين، پیش ؛)۶۲۲

ــفت] ــه [ص ــوط ب ــازاری، تهیهبازارمرب ــاری ، ب ــازار، تج ــده درب  ؛۷۹۱ش

 تعادلی  ؛پررونق، کساد

⍃  ۷۹۱تجارت  

 

 پول 797

، لایر، تومان، چـوب، چـوق، فلـس، پـول درگـردش، ارز، پول [اسـم]

، پـــول کاغـــذی، چـــک، ســـفته ؛نقـــدینگی، پـــول نقـــد، پـــول خـــرد

ارز، لایر، دالر، یــورو، اویــرو، یــن، پونــد، اســترلینگ،  ؛▼اســکناس

روبل، دینار، درهـم، فرانـک سـویس، پـزو، روپیـه، کـرون، افغـانی، 

 ؛آردی(مـارک، فرانـک، لیـره، گیلـدر)، حـق برداشـت مخصـوص، اس

 تسعیر ارز، تبدیل ارز، صرافی

ــوه ــه،وج ــار، اندوخت ــودی، اعتب ــل، موج ــدینگی، مح حســاب  ، نق

گذاری بانکی، حسابجاری، حساب سـپرده، حسـاب سـپرده سـرمایه

 گردش نقدینگی ؛مدت، بلند مدتکوتاه

، مالیـه، کنتـرل مـالی، بـازار پـول، نـرخ ارز، اسـتقراض تأمین مالی

ــــزی، بیت ؛۷۸۵ ــــک مرک ــــهبان ــــال، خزان ــــتوانه،  ؛۷۹۹داری الم پش

 پشتوانۀ پولی

 ؛ۀ طال، بهار آزادی، مسکوک، درهم، قران، لایر، تومن، سکسکه

لیـره،  ؛زر، سـیم ؛پشیز، پاپاسی، دینار، شاهی، صنار، قـران، عباسـی

 امپريال 

، صــدی، هــزاری، اســکن، ارز، چــک، چــک بــانکی، چــک اســکناس

کـــارت  ؛چـــکچک، ایرانچـــک، تراولرچـــک، ســـپهمســـافرتی، تراول

پـول کاغـذی، چـک، سـفته، بـرات، اوراق  ؛اعتباری، کارت عابربانـک

مبلـغ،  چک:مربـوط بـه ؛۸۰۳، بـدهکاری ۷۶۷د مالکیـت بهادار، سـن

محـل، کرد، ظهرنویسی، چـک بیدروجه، حواله ،۶۹سررسید، پایان 

 ، سیبا، سپهری▲چک برگشتی، محل، موجودی، وجوه

چـک  ؛، اسـکناس تقلبـی، پـول قلـب، بـدعیار، ناسـرهپول تقلبی

 ارزش، قربانی تورمپول بی ؛محلبی

 ، پالتین، طالی خالص، طال، نقرهشمش

صـراف،  ؛زنی، ضرب سکه، چاپخانۀ بانک مرکـزی، سکهضرابخانه

 بانک ناشر اسکناس ؛۷۹۴تاجر 

شـده، ضرب ؛ای، مـادی، مالیـه، مالی، بانکی، بودجـهپولی [صفت]

محـــــل، برگشـــــتی، بی ؛دار، بهـــــادارارزی، مـــــدت ؛دارای اعتبـــــار

 خورده برگشت

دن، ، ســکه زدن، اســکناس چــاپ کــرســکه ضــرب کــردن [فعـل]

 گردش انداختنصادر کردن، به

برگشـت خـوردن،  ؛، کـاهش ارزش دادنازگردش خـارج کـردن

 برگشت زدن 

پـول برداشــتن، ازحسـاب برداشــتن، نقــد  ؛پـول منتقــل کــردن

ــردن  ــت ک ــردن، درياف ــت ک ــردن، برداش ــت  ؛۷۸۲ک ــرداختن، پرداخ پ

تبـدیل   ؛۲۷۲پول فرسـتادن، حوالـه کـردن، فرسـتادن  ،۸۰۴کردن 

 کردن  کردن، تسعیر

⍃  ۸۰۰، ثروت ۷۹۸خزانه دار 

 

 دارخزانه 798

داری، رئــیس ، صـندوقدار، بانکــدار، معـاون خزانـهدارخزانـه [اسـم]

 ؛۷۹۹داری ، خزانـه۷۸۴بانـک، مؤسسـۀ اعتبـاری  ؛کل بانک مرکزی

انبـــاردار،  ؛عابربانـــک، خـــودپرداز ؛المـــالمســـئول بیت ؛مـــادرخرج

  ۷۴۹کلیددار خزانه، نگهبان 

⍃  ۶۳۲انبار  ◄، خزانه ۷۹۹داری خزانه ،۷۹۷پول  

 

 داریخزانه 799

المـال، بانـک ، خزانه، دفینه، گنجینه، گـنج، بیتداریخزانه [اسم]

الحســنه، مؤسســۀ پــولی و بــانکی، بانــک، صــندوق قرض ؛مرکــزی

خزانۀ بانک، گاو صندوق، قلک، زير بالش،  ؛۷۸۴مؤسسۀ اعتباری 

، ظـرف ۱۹۴سـتین، جیـب ، چنتـه، آ۱۹۴کیف پول، کیف بغل، کیسـه 

ــــه ؛۱۹۴ ــــتادارۀ خزان ــــت و پرداخ ــــد درياف ــــار  ؛داری، واح  ؛۶۳۲انب

  ۷۹۸دار خزانه

⍃  ۶۳۲انبار  ◄، خزانه ۷۹۸دار خزانه ،۶۳۲، انبار ۱۹۴ظرف  

 

 # ۸۰۰ثروت  800

، مــال، مکنــت، نعمــت، ۷۷۷، دولــت، تمــول، دارایــی ثــروت [اســم]

تمنـد بـودن، غنـا، تـوانگری، ثرو ؛سرمایه، دستمایه، مایـه ؛هستی

انـدوزی، تکـاثر، ثروت ؛استطاعت، بضاعت، تمکـین، توانـایی مـالی

مایملـک، سـامان، اسـباب و وسـایل زنـدگی،  ؛۷۷۱افزایش سرمایه 

ـــــی  ـــــک ۷۷۷دارای ـــــالک، ِمل ـــــدینگی، مال۷۷۷، ام ـــــرکه، ، نق الش

 ؛نقدبهوپلـــه، دســـتومنـــال، دارونـــدار، پولونیســـت، مالهست

 ؛، تجمـل۷۴گـردآوری، انباشـت  ؛۶۳۲ار انبـ ◄گنج، خزانـه  ؛مادیات

جالل، هیبـت، شـکوه، تجمـل، جبـروت، احتشـام،  ؛ثروت بادآورده

 ۷۳۳اقتدار  ◄، سطوت ۳۲عظمت، بزرگی 

دار، توانگر، محتشـم، اربـاب، ، میلیونر، سرمایهشخص ثروتمند

حســـابی، آقـــا، حـــاجی بـــازاری، بـــازاری، میلیـــاردر، آدمدار، حاجمـــال

ازمـابهتران، باالباالهـا،  ؛رد، اغنیـا، متمـولیندمـرفهین بـی ؛افندی



   
 

 

ــرافیتآقازاده ــروزرا، اش ــا، وزي ــین ؛ه ــان، زم ــودال، خ ــالک، فئ دار، م

 ]▼[حالت صفتی: ثروتمند ؛۷۷۶، مالک ۷۷۶صاحب 

، توانگر، دولتمنـد، متمـول، دارا، غنـی، محتشـم، ثروتمند [صفت]

ـــدار، ســـرمایهدار، بیمایـــه مرفـــه، دار، مـــتمکن، متـــنعم، نیـــاز، مال

 ؛۸۱۶پرســـت خســـیس، مال ؛پرســـتتجمل ؛مســـتطیع، مســـتغنی

 ]▲[حالت اسمی: شخص ثروتمند ؛۷۷۱کاسب  ؛خوارزمین

 پاروکن، پردرآمد ، صاحب ملک، پولپولدار

بـزرگ  ◄حدوحساب، هنگفت، معتنابـه ، [صفات ثروت]، بیکالن

 بادآورده، مفت  ؛۶۳۷فراوان  ،۶۳۷، وافر ۳۲

 پارو کردن، پولش ازپارو باال رفتن  ، پولثروتمند بودن [فعل]

، توانــایی داشــتن، بضــاعت داشــتن، خــرج اســتطاعت داشــتن

 ودخل را جور کردن

ـــدن ـــدار ش ـــایزۀ پول ـــدن، ج ـــوب ش ـــعش خ ، توانگرشـــدن، وض

 آزمایی را بردن، بار خود را بستن، پول پول آوردن بخت

 ارث گذاشتن، بهپولدار کردن

⍃  ۷۹۷، پول ۷۷۷ِملك  ،۷۳۰خوشبختی  ،۶۳۷وفور  ،۶۳۵کفایت 

 

 فقر 801

، تهیدســتی، بینــوایی، نــاداری، تنگدســتی، احتیــاج، فقــر [اســم]

روزی، افتـــادگی، درمانـــدگی، نیازمنـــدی، مضـــیقه، افـــالس، تنـــگ

  ؛گدایی، دريـوزه، پرسـه  ؛فالکت،  نداری، هیچی، عسرت، مسکنت

 ۶۲۷نیاز 

ــر ــتهآدم فقی ــش، ورشکس ــکین، دروی ــدا  ؛، مس ــائل، گ  ؛۷۶۳س

هــــا، فقیرفقــــرا، قشــــر مســــاکین، فقیربیچاره ؛کنمعجآشــــغال

 پذیرآسیب

چیز، مسـتحق، ، فقیر، بینوا، مفلس، بیچاره، بیتهیدست [صفت]

بضاعت، مسکین، درمانده، ناچار، نـاتوان، بی ،۶۲۷نیازمند، محتاج 

وپاس، ندار، نـادار، جل، آسزده، علیل، ذلیل، آسمانمفلوک، فلک

ـــاک، بی ـــت، بین ـــه، تنگدس ـــول، بیمای ـــوا، بیبرگپ ـــاز، برگون وس

ســـامان، پـــاپتی، پابرهنـــه، عـــور، مستضـــعف، سروســـامان، بیبی

 مایه مستمند، تهی

گر، پوش، دريـوزه، گداطبع، گداگرسنه، گرسنه، ژنـدهگدامسلک

 گداگدوری، گداگشنه 

ــل] ــودن [فع ــت ب ــاج تهیدس ــردن، محت ــدایی ک ــودن، گ ــر ب ، فقی

ـــاط ن ؛۶۲۷بـــودن، نیـــاز داشـــتن  ـــاله آه دربس داشـــتن، پشـــم درک

ناِن سودا کردن، به باناله نداشتن، باد هوا خوردن، آه نداشتن که

 دست کسی بودن شب محتاج بودن، چشمش به

 ۷۸۶، فقیر کردن، محروم کردن خراب کردنخانه

⍃  ۸۰۳بدهکاری  ،۶۳۶عدم کفایت 

 

 بستانکاری 802

 ؛۷۸۴دهی، اعطـای وام ، طلبکاری، طلب، وامبستانکاری [اسم]

اعتبـار اسـنادی،  ؛۹۲۹ درستکاری، درستی ،۸۶۶نامی اعتبار، خوش

امتیـاز، پـوئن،  ؛برگـۀ بسـتانکار ؛۷۸۴حسـاب، قـرض دادن واريز به

جــواز،  ؛۳۴نمــره، اعتبــار، ژتــون، کــوپن، تقــدم، حــق تقــدم، مزيــت 

ــــه، مجــــوز (اجــــازه)  ســــند  ؛۸۰۷، دخــــل ۷۷۱درآمــــد  ؛۷۵۶پروان

  ۵۴۷بستانکاری، رسید، قبض 

 ؛۷۸۴دهنـده گذار، شخص وام، طلبکار، سپردهبستانکار ][صفت

 محتال  ؛اعتباری

ــل] ــردن [فع ــتانکار ک ــاب منظــور کــردن، ، بهبس بســتانکار حس

بســـتانکار شـــدن، اعتبـــار دادن، وام اعطـــا  ؛۸۰۳بـــدهکار شـــدن 

ــردن، وام دادن  ــردن ۷۸۴ک ــدهکار ک ــردن، ب ــاز ک ــاب ب  ؛۸۰۳، حس

 امتیاز دادن

⍃  ۸۰۸ری ، حسابدا۷۸۴اعطای وام  

 

 بدهکاری 803

، ۷۸۴وقولــه، وام ، بــدهی، دیــن، قــرض، قرضبــدهکاری [اســم]

 ◄برات، چک، سفته، اوراق بهـادار  ؛صورتحساب ؛۷۸۵استقراض 

 قوزباالقوز  ؛۷۶۷سند مالکیت 

 ؛۷۷۱، سود، ربا، ربح، فرع، نزول، اسکونت، افـزایش سـرمایه بهره

ــب ــرۀ مرک ــاده، به ــرۀ س ــانکی، به ــود ب ــا، س ــرخ ب ؛رب ــرهن ــه،  ؛ه نتیج

ُبرد، صـرف،  ،۶۴۰نفع، منفعت، استفاده، فیض، فایده  ؛محصول

  ۸۱۰تنزيل، تخفیف  ؛۷۷۱صرفه، سود، درآمد 

ــــدهکار ــــخص ب ــــدار، مــــرتهن، ش ــــدیون، وام ــــروض، م ، مق

 گزار دار، واموام ؛برداشتکننده، معسر، نکولکننده، ورشکسته

، مقــروض، متعهــد، مــدیون، معســر، بدحســاب، بــدهکار [صــفت]

لوده، مشغولم  الذمه، مفلس، رهین، مرهون حیل، آ

پرداخـــت، نشـــده، نســـیه، بـــدهکاری، قابل، پرداختپرداختنـــی

 سررسیدشده، موعدرسیده، اعتباری 

، بدهی داشـتن، مـدیون بـودن، مقـروض بدهکار بودن [فعل]

ـــرفتن  ـــودن، وام گ ـــاال آوردن، این۷۸۵ب ـــدهی) ب ـــرض (ب ـــاله ، ق ک

بـــدهکار  ؛۸۰۲تانکار کــردن کــاله کــردن، بـــدهکار شــدن، بســـآن

  ۸۰۲ کردن، بستانکار شدن

⍃  ۸۰۴، پرداخت ۷۸۵استقراض 

 

 پرداخت 804

، تقبـــل مخـــارج، ادای تعهـــدات، واريـــز، تســـویه پرداخـــت [اســـم]

تأییـد  ؛۸۰۶ها، خرج کرد، بازپرداخت، پرداخت هزينهحساب، حواله

ـــه، دريافـــت   ؛۷۸۲پرداخـــت، رســـید، مفاصـــا، قـــبض رســـید، حوال

  ۸۰۶بودجه  ؛قسط، اقساط استهالک،

ها، آبونمـان، اشـتراک، هزينـۀ آب، بـرق، ، هزينـهمبلغ پرداختی



 

 

ــاز، حق ــابرات، گ ــن، مخ ــت، حقتلف ــافهویزي ــه، اض ــه، کرای بار، الزحم

ــه ــه، نفق ــدمت، ماهان ــد خ ــوه، بازخري ــتمزد،  ؛رش ــزد، دس ــرت، م اج

کار، حقوق، اضـافهمندی، اضـافه، عائله۷۷۱حقوق، مواجب، درآمد 

ـــافه ـــاداش اض ـــا، پ ـــات  ؛۹۶۲کاری، مزای ـــه، مالی ـــت،  ؛۸۰۹جزي غرام

پیش، پرداخــت، پــوِل بیعانــه، ســپرده، پیش ؛۹۶۳خســارت، جريمــه 

  ۸۰۹عوض، قیمت  ؛۷۸۴الحساب، مساعده، وام علی

قابــل پرداخــت،  ؛کننــده، مــادرخرج، تقبلکننــدهپرداخت [صـفت]

 دیداری، رؤیتی ؛پرداختنی

ــــــدهتسویه ــــــاشــــــده، بی، پرداختش یر، دارای بــــــهب، یرحس

 شده واريزی، حواله ؛مفاصاحساب

، پـول دادن، پـرداختن، تأدیـه کـردن، خـرج پرداخت کـردن [فعل]

واريز کردن، پـول فرسـتادن، حوالـه کـردن،  ؛۷۸۱دادن  ،۸۰۶کردن 

 برات کردن  ؛۷۹۷پول منتقل کردن  ؛۲۷۲فرستادن 

، متحمل شدن، تقبل پرداخت کـردن، سـهیم شـدن تقبل کردن

  ۸۰۶بودجه گذاشتن، خرج داشتن  ؛۷۷۵

 شما. دروجه حامل بپردازيد.! حتی بهنسیه ممنوع جمله][شبه

⍃  ۷۸۲دريافت  ،۸۰۶خرج 

 

 عدم پرداخت 805

ـــم] ـــت [اس ـــدم پرداخ ـــردع ـــت، دیرک ـــور درپرداخ ـــول،  ؛، قص نک

سوءاسـتفادۀ مـالی، اخـتالس، کالهبـرداری،  ؛واخواهی، اعتـراض

فقــــدان اعتبــــار،  ؛رمالیــــاتیفرا ؛۹۳۰دزدی، دســــتبرد، نادرســــتی 

نســــیه،   ؛۷۸۲دريافــــت   ؛▼اعتبــــاری، ورشکســــتگی، اعســــاربی

  ۷۸۴ وام

پولی، فقـدان اعتبـار، ، توقف، ورشکستگی، درماندگی، بیاعسار

  ۶۳۶عدم کفایت 

ــفت] ــدهپرداخت [ص ــتنکنن ــر، اختالس، دس ــده، تنگ، معس کنن

شــخص معســر، فــراری ازمالیــات، عقــب  ؛۸۰۱مخــتلس، تهیدســت 

  ۷۸۹قساط، کالهبردار، دزد ازا

وقولـه داشـتن، ، اعتبـار نداشـتن، قرضپرداخـت نکـردن [فعل]

، ۷۸۸تنگ بـودن، کالهبـرداری کـردن دستش خالی بودن، دسـت

، فريـب دادن ۷۸۶، باال کشیدن، محروم کردن ۹۳۰نادرست بودن 

  ۸۱۶خسیس بودن  ،۵۴۲

⍃  ۸۱۶خست  

 

 خرج 806

ــم] ــرج [اس ــولخ ــرف پ ــه، ص ــارج، هزين ــت ، مخ ــت  ؛۸۰۴، پرداخ قیم

های پرسـنلی، هزينـه ؛َبـرج ؛سربار، خواب سـرمایه ،۸۰۹شده تمام

هزينۀ استهالک، هزينۀ پذیرایی، هزينۀ تبلیغـات، هزينـۀ سـربار، 

ــه ــابراتهزين ــۀ مخ ــری، هزين ــه ؛های باالس ــالی، خزان ــور م داری، ام

 مادرخرج، تنخواه، تنخواه ثابت ؛بخش دريافت و پرداخت

ــه ــه قاببودج ــوه تأمینل، وج ــتفاده، وج ــول اس ــی، پ ــده، خرج ش

تعهد، تعهـد پرداخـت،  ؛توانایی مالی، استطاعت ؛توجیبی، کیسه

 بندی ای، بودجهکنترل بودجه ؛۷۹۷تأمین مالی 

، ۹۴۳مســـرف  ،۸۱۵ولخـــرج  ،۸۱۳، نظربلنـــد کننـــدهخرج [صـــفت]

 پول بی

ــدههزينه ــروف، صرف، خرجش ــده، مص ــده، پرداختش ــده، ش ش

 شده بودجه ؛۸۰۴شده تسویه

، صـرف کــردن، هزينـه کـردن، مایـه گذاشــتن، خـرج کـردن [فعـل]

زبان خرج کردن، خوردن، ُسلفیدن، پول باالی چیزی دادن، پوِل بی

  ۶۳۴تلف کردن  ،۸۰۴، پرداخت کردن ۷۹۲خريدن 

 ، آب خوردن چیزی برای کسی، هزينه داشتن خرج داشتن

⍃  ۸۰۴، پرداخت ۷۹۲خريد  

 

 دخل 807

، فـــروش، وصـــولی، دريـــافتی، عوایـــد، ۷۷۱، درآمـــد لدخـــ [اســـم]

 ؛لیسـانس، رویــالتیعایـدات، عایـدی، برگشــت سـرمایه، اجــاره، حق

فــــروش  ؛صـــندوق ؛۷۸۲وصـــول درآمــــد، نقـــدینگی، دريافــــت 

 ؛۷۷۱سود، افزایش سرمایه  ؛، سایر درآمدها۷۹۳ناخالص، فروش 

ســند  ؛۷۸۲تأییــد وصــول، رســید، مفاصــا، قــبض رســید، دريافــت 

  ۵۴۷کاری، رسید، قبض بستان

  ۷۸۲ کننده-دريافت ؛شدهپرداخت ؛شدهدريافت [صفت]

ــل] ــردن [فع ــول ک ــتن وص ــد داش ــت آوردن به ◄، درآم ، ۷۷۱دس

  ۷۸۶، گرفتن ۷۸۲، دريافت شدن ۷۸۲دريافت کردن 

⍃  ۷۷۱، اکتساب ۷۸۲دريافت  

 

 حسابداری 808

ــم] ــاب [اس ــابحس ــابداری، حس ــاب، حس ــر وکتاب، حس دهی، دفت

 ؛شـدهتمامیابی، حسـابداری قیمت، دفترداری دوبل، هزينـهداری

ترازنامــه، صــورتهای مــالی،  ؛حسابرســی، ممیــزی ؛نگهــداری دفــاتر

صورتحسـاب ماهانـه، صـورت وضـعیت،  ؛▼گزارشهای حسـابداری

ــاز ــالم ب ــت اق ــاب، فهرس ــدۀ حس ــی، مان ــراز آزمایش ــازی،  ؛ت حسابس

ــــوردگیخط ــــمارش  ؛خ ــــتی، ش ــــاِب سرانگش ــــبه، حس  ؛۸۶محاس

 ۴۵۹خواهی، بازخواست، پرسش سابح

، دفاتر قانونی، دفـاتر پلمبـه، دفتـر کـل، دفتـر دفتر حسابداری

ــــه ــــابداری ؛روزنام ــــدارک حس ــــابداری، روش  ؛▼م ــــتم حس سیس

چرتکه، ماشین حسـاب،  ؛▼افزار، اصول حسابداریحسابداری، نرم

  ۸۶کامپیوتر شخصی  ،۸۶ابزار شمارش 

خبـره، حسـابدار مسـتقل، ، حسابرس، دفتردار، حسابدار حسابدار

 ؛جامعۀ حسابداران رسمی، انجمن حسـابداران خبـرۀ ایـران ؛رسمی

دفترنویس، صندوقدار، رئیس حسابداری، مـدیر مـالی، متخصـص 

 محاسبات فنی بیمه، اکچوری، محاسب 



   
 

 

تـراز، بـاالنس، تـراز  ؛، مانـدۀ حسـاب، تتمـهحساب در دفترداری

پایاپـــای  ؛هاجـــدول حســـابها، ريزحســـاب ؛شـــدن، خوانـــدِن حســـاب

ای، حســابهای سرفصــلهای حســابها: حســابهای ترازنامــه ؛آرتیکلهــا

ای، حساب واسطه، معلـق، انتظـامی، آمـاری، سودوزيانی، بودجه

هزينـۀ  ؛حساب کل، معین، تفصیلی، مرکز هزينـه ؛حساب کنترل

 ؛۸۰۶بنـــدی، بودجـــه ای، بودجهتعهـــد، کنتـــرل بودجـــه  ؛واقعـــی

   جدول تفکیکی
آرتیکـل، شـرح  اجـزای سـند: ؛سند، سندروزنامه ،سند حسابداری

ــد) حســاب، مبلــغ، ريــز مبلــغ، 
ُ

ســند، حســاب، کدحســاب، شــمارۀ (ک

ــتانکار ــغ بس ــدهکار، مبل ــغ ب ــم، مبل ــک رق ــات، تفکی ــداد  ؛جزئی روی

 حسابداری 

: صورتهای مالی، گزارشات حسابداری، های حسابداریگزارش

روضــعیت حسـاب ســودوزيان، ترازنامــه، بـیالن، صــورت تغییــرات د

صورتحساب ماهانه، صـورت وضـعیت، تـراز آزمایشـی، تـراز  ؛نقدی

چهارستونه، ماندۀ حساب، ريزحسابها، تـراز آزمایشـی کـل، معـین، 

 فهرست اقالم باز، گزارش تجزيۀ سنی

ــول حســابداری : روش تعهــدی، نقــدی، تــداوم فعالیــت، اص

 دفترداری دوبل ؛اهمیت، احتیاط

وراق بهـادار، سـندمالکیت ، ضمایم اسـناد، امدارک حسابداری

چــــک، ســــفته، بــــرات،  ؛۵۴۸، ســــوابق و مــــدارک، پیشــــینه ۷۶۷

برگۀ مخـارج، گـزارش  ؛۷۶۷، سندمالکیت ۷۹۷، پول ۷۹۷اسکناس 

ــاب ــاکتور، صورتحس ــت  ؛تنخــواه، ف ــۀ موق ــهام، گواهینام برگــۀ س

 سهام 

 ای، مالیه ، مالی، دفتری، بودجهحسابداری [صفت]

گاه داشتن ، چرتکه انداختن، ، حساب نحسابداری کردن [فعـل]

 ؛یابی کـردن، وارد دفـاتر کـردن، ثبـت کــردندفتـر نوشـتن، هزينـه

بدهکار کردن، بستانکار کردن، حساب کردن، منظور کـردن، شـارژ 

 ؛تــراز گــرفتن، صورتحســاب صــادر کــردن ؛۵۴۸کــردن، ثبــت کــردن 

 انبارگردانی کردن ؛حسابرسی کردن، ممیزی کردن

⍃  ۵۴۸پیشینه 

 

 قیمت 809

، بها، نرخ، مظنه، ثمن، عوض، ارزش، هدیـه، نـرخ روز، قیمت [اسم]

نرخ مصرف،  ،۸۰۴آبونمان، حق اشتراک، مبلغ پرداختی  ؛مظنۀ بازار

مبلـغ،  ؛شـارژ، سورشـارژ ؛نرخ پالس، نرخ پیک (زمان حداکثر مصرف)

ــت  ــدر، کمی ــم، ق ــه ؛۲۶رق ــی، ارزش ارزش، ارزش مبادل ای، ارزش ذات

ـــابی، ـــوری)، کمی ـــمی (ص ـــت  اس ـــت ۱۰۵قل ـــوبی ۳۲۵، رق  ،۶۴۴، خ

ــــدازه ــــنجش، ان ــــویم، قیمت ؛۴۶۵گیری س ــــابی، تق ــــذاری، ارزي گ

کنتـــرل قیمتهـــا، ســـقف قیمـــت، قیمـــت حـــداقل،  ؛گـــذاریارزش

قــدر، ارج، مرتبــه،  ؛تعزيـرات، فهرســت بهــا، لیســت قیمــت، ســیاهه

افـزایش ارزش،  ؛۸۶۶، لیاقـت، شـوکت، اعتبـار ۷۳، ردیـف ۲۷درجه 

ــد  ــاهش ا ؛۷۷۱درآم ــف ک ــتهالک، تخفی ــاداش  ؛۸۱۰رزش، اس ــر، پ اج

 تاکس  ؛۹۶۲

، هزينۀ تولید، ارزش اضـافی (افـزوده)، بهـای شدهتمامقیمت

فروشــی، قیمــت قیمــت در(ب) کارخانــه، قیمــت عمده ؛شــدهتمام

بــیفروشــی، افخرده
ُ
هزينــۀ دادگــاه،  ،۸۰۶هزينــه هــا، خــرج  ؛ا

  ۸۱۲رایگان  ؛رفتهشدۀ کاالی فروشقیمت تمام ؛انبارداری

وخراج، عوارض، عوارض تجمیعـی، مالیـات ، باج، خراج، باجمالیات

فروش، حقوق گمرکـی، سـود گمرکـی، مالیـات مسـتقیم، مالیـات 

 ؛بنـدیوضـع مالیـات، مالیات ؛غیرمستقیم، مالیـات ارزش افـزوده

محـل اخـذ  ؛۹۵۳عواید، عشر، عشريه، خمس، ذکات، قـانون شـرع 

ــ ــرک، عوارض ــی، گم ــات: وزارت دارای ــور مالی ــازمان ام ــی، س ی، خروج

بــاج ســبیل، پــول زور،  ؛مالیــاتی، ممیــز مالیــاتی، ســرممیز، ممیزکــل

  ۷۸۸غارت  ؛۷۹۰غنایم  ◄غنیمت 

ــادار، محاسبهشــدهگذاریقیمت [صــفت] ــده، شارژشــده، به  ؛ش

ــــا  ــــی، گرانبه ــــک ؛۸۱۱قیمت ــــه زدن، ی ــــدون چان ــــوع، ب کالم، مقط

 غیررایگان، پولی، دربرابر مزد، مزدی 

 ؛گذاری کردن، نـرخ تعیـین کـردن، قیمتت گذاشتنقیم [فعـل]

  ۴۶۵ارزيابی کردن  ؛ارزيدن

، تمــام شــدن، خــرج داشــتن، ارزش داشــتن، هزينــه داشــتن

 قیمتی ردوبدل شدن، به۴۸۰ارزيدن، برآورد کردن 

ــردن ــع ک ــات وض ــوارض را مالی ــرخ ع ــتن، ن ــتن، بس ــات بس ، مالی

دن، جريمـه تعیین کردن، عوارض گرفتن، ارزيابی کردن، تقویم کر

ــخیص  ــردن، تش ــادر ک ــخیص ص ــرگ تش ــدن، ب ــات بري ــردن، مالی ک

  ۷۸۸غارت کردن  ◄باج گرفتن  ؛دادن

⍃  ۸۱۱، گرانی ۷۸۶اخذ 

 

 # ۸۱۰تخفیف  810

، ۴۲، کـاهش، تقلیـل، تنزيـل، کسـر، رقـم کاهنـده تخفیف [اسم]

 ؛۷۳۶گیری امتیـــاز، آوانـــس، ارفـــاق، آســـان ؛۸۱۲خـــدمات رایگـــان 

، تخفیــف ۹۶۲، پــاداش ۷۲۹وش، جــایزه تخفیــف فــروش، جــایزۀ فــر

کـــاهش  ؛تخفیفبـــاتخفیف، بـــدون ؛مخصـــوص، جـــایزۀ کـــاالیی

 قیمت، استهالک 

، کـم کـردن، پـایین آوردن قیمـت، تخفیف دادن [مبلغ] [فعل]

مالحظه  ؛۸۱۲، ارزان کردن ۳۷، کاستن ۳۹دامپ کردن، منها کردن 

  ۷۳۶کردن، مدارا کردن 

⍃  ۸۱۲، ارزانی ۴۲رقم کاهنده 

 

 گرانی 811

ـــم] ـــی [اس ـــابی گران ـــفانه ،۶۳۶،کمی ـــت غیرمنص ـــای  ؛قیم قیمته

  ۷۷۱افزایش ارزش، درآمد  ؛باالرونده، تورم، کاهش ارزش پول

ــفت] ــران [ص ــنگین، بیشگ ــرج، س ــا، پرخ ــزاف، گرانبه ــایی، ، گ ازتوان



 

 

 چنانی آور، ناعادالنه، آنکن، سرسامخرابخانه

قیمت، ، بهادار، گران، قیمتی، پرارزش، نفیس، فاخر، ثمینگرانبها

 ؛۶۴۰ذیقیمــت، ســودمند، مفیــد  ،۶۱۵مرغــوب، ارجمنــد، ارزشــمند 

ـــی ـــوکس، تجمالت ـــی، ل ـــه ؛تجمل ـــبش، س ـــال، دون ـــر، اع نبش، دوب

  ۶۳۱دودهنه، صفات ساختمان 

 ، ارزش نداشتن، افزایش قیمت داشتن گران بودن [فعل]

ــردن ــردن، گــران حســاب ک ــردن، ســود گــزاف ب ، زيــادی شــارژ ک

، ۷۸۶زور گـــرفتن ودن، چپانـــدن، پوســـت کنـــدن، بـــهســـرگردنه بـــ

زور یـا بـا قیمـت چیزی نامرغوب را به ؛، خوب فروختن۷۹۳فروختن 

 گران فروختن 

 خراب کردن، سرش کاله رفتن، خودرا خانهاضافه پرداختن

⍃  ۸۰۹، قیمت ۷۸۶اخذ  ،۶۴۴خوبی 

 

 ارزانی 812

ـــم] ـــی [اس ـــد ارزان، کمارزان ـــایی، خري ـــاال ؛به ـــی، ک ـــنس حراج ی ج

 جنس ارزان، عاريه  ؛۹۱۹معافیت  ؛دوم، قیمت حراجیدست

ــان ــدمات رایگ ــاری، فیخ ــار صــلواتی، افتخ ــبیل، ک هللا، کــار س

  ۷۸۱ورودی رایگان، قیمت صوری، هدیه  ؛۵۹۷داوطلبانه 

خـرج، مناسـب، بها، کمکاری، کم، نازل، معقول، مایهارزان [صـفت]

 عاريه منصفانه، اقتصادی، اکونومی، پایین، کم، 

مزد، ، مفت، مجانی، یامفت، مفتی، صلواتی، افتخاری، بیرایگان

، ۷۸۱شـده داده ،۵۹۷عنوان هدیه، داوطلبانه به ،۵۹۷داوطلبانه 

 ۷۴۴) ۲آزاد(

، نازل بودن، اقتصادی بودن، صـرفه داشـتن، ارزان بودن [فعـل]

 مفت بودن، راکد شدن، ازآسمان ريختن (باريدن) 

مال خـود آتـش دور ريخـتن، بـه ؛ال زدن، توی َسـر مـارزان کردن

  ۷۹۳ زدن، آب کردن، چوب حراج زدن، فروختن

  [قید]
ً
طور رایگـان، پـول، بـهکاری، ارزان، بـاتخفیف، بی، مایـهمجانا

 رایگانی 

⍃  ۸۱۰، تخفیف ۷۸۱دهش 

 

 سخاوت 813

ــــم] ــــخاوت [اس ــــت، کــــرم، جــــود، بــــذل، س ، نظربلنــــدی، کرام

ایثـار، ذینفـع نبـودن، وبخشش، فتوت، گذشـت، بخشـندگی، بذل

 ؛۸۹۷نیکخـــــواهی  ؛۸۸۲نوازی، معاشـــــرت مهمـــــان ؛۹۳۱ایثـــــار 

 اطعام مساکین  ؛۷۸۱بخشش، دهش 

 ؛مشـدی، مـرد، جـوانمرد، عیـار، لـوطی، داش، داشحاتم طـایی

 اهداکنندۀ خون، اهداکنندۀ کلیه (عضو، ...) 

، ســخاوتمند، باسـخاوت، پرمایــه، سـخی، کــريم، نظربلنـد [صـفت]

ــت ــرج باودلدس ــارگر، بی ؛۸۱۵ز، الرژ، ولخ ــرض ایث ــنده،  ؛۹۳۱غ بخش

ــــامروت، بــــافتوت، بزرگ ــــت، خیرخــــواه ب نواز، مهمــــان ؛۸۹۷هم

ــرتی  ــاعی، معاش ــرد ؛۸۸۲اجتم ــان، م ــوانمرد، راد، انس ــرد، ج  ؛بزرگم

 سخاوتمندانه 

باز بـودن، کرامـت کـردن، ودل، دسـتسخاوتمند بـودن [فعـل]

 وبخشش کردنبذل

⍃  ۸۹۷نیکخواهی  ،۸۱۵، ولخرجی ۷۸۱دهش 

 

 جوییصرفه 814

اندیشــی، امســاک، ، عقــل معــاش، عاقبتجوییصــرفه [اســم]

انــداز، مضــایقه، داری، پسروی، احتیــاط، خانــه، میانــه۹۴۲اعتــدال 

انداز، اندوختـه، رقـم کاهنـده مبلغ پس ؛اقتصاد، اقتصادی بودن

الحســنه، حســاب ســپردۀ قلــک، ســپردۀ بــانکی، حســاب قرض ؛۴۲

  ۷۹۹داری ، خزانه۷۹۷مدت (بلندمدت)، وجوه ری کوتاهگذاسرمایه

دار، جو، حسابگر، خانـهکننده، صرفهجویی، صرفهمقتصد [صفت]

ها، اقتصـادی، دهندۀ هزينـهکاهش ؛۸۱۶، خسیس ۹۴۲ممسک 

 بامضایقه  ؛مصرف، کارآکم

انــداز ، رعایــت اقتصــادرا کــردن، پسجویی کــردنصــرفه [فعــل]

 کردن کردن، اندوختن، اندوخته

⍃  ۹۴۲امساك  ،۸۱۶خست  ،۶۳۲انبار 

 

 ولخرجی 815

ــم] ــی [اس ــدال ولخرج ــدم اعت ــراف، ع ــذیر، اس ــاده۹۴۳، تب روی، ، زي

ــادت  ــاهر بــه ؛۶۳۷زي ــی تظ انــدیش عاقبت ؛۸۷۵خرج، فخرفروش

 خرج اتینا  ؛نبودن

پروا، َبربـادده، کار، بی، اسراف۹۴۳، مسرف، مسرف ولخرج [صفت]

 بريزوبپاش، الابالی آدم ولخرج، ؛۸۱۳نظربلند 

، خـرج ۹۴۳، پول خرج کردن، اسراف کـردن ولخرجی کردن [فعل]

انــدیش نبــودن، بربــاد دادن، پــول دور ريخــتن، تراشــیدن، عاقبت

 ۶۳۴تلف کردن 

آمیز، ولخرجانـه، اسراف ؛، ازروی ولخرجیآمیزنحو اسرافبه [قید]

 دريغ پروا، بدون مضایقه، بیبی

⍃  ۹۴۳اسراف  ،۸۱۳سخاوت  ،۶۳۴اتالف 

 

 خست 816

سیاسـت  ؛جویی غلط، لئامت، خساست، بخل، صرفهخست [اسم]

 ،۸۷۲حقـارت  ◄پستی، دنائت، فرومایگی، رذالت  ؛پولی انقباضی

ـــــرارت  ـــــتی ۹۳۴ش ـــــاک، عدم ؛۹۳۰، نادرس ـــــتفاده امس  ،۶۷۴اس

 ۹۴۲امساک، اعتدال  ،۸۱۴جویی صرفه

، حـرص، انـدوزی، احتکـار، زراندوزی، سـودجویی، مالپرستیمال

طلبی، میـل (اشـتیاق) جویی، افزونخواهی، زيادهآز، طمع، افزون

 ؛انبـار کـردن ؛پـولکی بـودن ؛۸۵۲حسرت، رویا، هوس، آرزو  ؛۸۵۹

  ۷۸۶شره، غارتگری 



   
 

 

خشــک، گــدامنش، ناخن ،۸۱۴، بخیــل، مقتصــد خســیس [صــفت]

 فرومایه، پست، دنی، رذل، لئیم  ؛همت، دون۹۴۲ممسک 

، مزدور، پولکی، ۷۷۱ودجو، محتکر، کاسب ، زراندوز، سپرستمال

ــب، مالافزون ــت، پولطل ــت، جاهدوس ــواه پرس ــب، خودخ ، ۹۳۲طل

  ۷۴اندوز، گردآورنده مال ،۸۵۹آزمند، طماع، حريص 

، آب از دسـتش نچکیـدن، ارزن از دسـتش خسیس بودن [فعل]

ــــريختن ــــایقه کــــردن،  ؛ن ــــتن، مض ــــی گذاش ــــم دادن، در تنگ ک

انبـــار کـــردن،  ؛۹۳۲خـــواه بـــودن خود ،۸۱۴جویی کـــردن صـــرفه

  ۷۷۸نگهداشتن، نگهداری کردن  ،۶۷۴استفاده نکردن 

دسـت ، حسرت خـوردن، کیسـه دوخـتن، منتظـر بهطمع داشتن

  ۸۵۹میل داشتن  ،۸۵۲امید داشتن  ◄آوردن سود بودن 

 ، بخیالنهخسیسانه [قید]

⍃  ۹۳۲خودخواهی  ،۸۱۴جویی صرفه ،۸۰۵عدم پرداخت 

 





 

 

 

 ف، مذهب و اخالقیاتطبقۀ شش: عواط

 

 باب یک: عواطف عام

 
 # ۸۱۷خوی  817

ــم] ــوی [اس ــق، خلقخ ــز، عالئ ــات، غرای ــق، خلقی ــت، خل ــو، ، سرش وخ

مشـرب، مـزاج،  ؛عواطف، احساسـات، امیـال ؛عادت، عوالم، طینت

 ؛۵، احســاس، خمیــره، فطــرت، نهــاد، ماهیــت ۴۴۷روح  ؛۵خلــط 

 ؛۷ل، حالـت صفت مشخصه، عادات، تأثرات، ویژگـی، حـاالت، احـوا

برخـورد، طبـع، حـال، میـل،  ؛۵شخصیت، خصلت، صفات مـوروثی 

مــنش، مــرام، روحیــه، دیــدگاه،  ؛۱۷۹ودمــاغ، حوصــله، گــرایش دل

 وضعیت جسمی یا روحی، حال، احوال ؛۶۸۸ایده، فکر، رفتار 

ــیت] [صــفت] ــه [شخص ــویپخت ــفات خ ــیت، ص ــفات شخص  ؛، ص

 یافتهای، ريشهمادرزادی، ريشه ؛متأثر ؛یافتهگرفته، قالبشکل

⍃  ۸۱۸احساس  ،۵عرضیت 

 

 احساس 818

ــی  ؛۸۱۷، تجربــه، خــوی احســاس [اســم] ادراک، حساســیت فیزيک

ـــه ؛۳۷۴ ـــف، عاطف ـــات، عواط ـــز، احساس ـــی،  ؛غرای ـــاس واقع احس

ـــمیمیت، راســـتگویی  شـــم،  ؛۶۰۹انگیـــزه، خودجوشـــی  ؛۵۴۰ص

ـــخ ؛غريـــزه ـــأثیر، پاس ـــنش، ت ـــمپاتی،  ؛واک ـــدردی، س ـــاس هم احس

تــأثیر پــذیرفتن، احســاس  ؛۴۹۰فهــم، دانــش  درک، ؛۸۸۰دوســتی 

ــی  ــیت روح ــق، حساس ــدس  ؛۸۱۹عمی ــذهبی، تق ــاس م  ؛۹۷۹احس

ــواهی  ــالی، نیکخ ــات متع ــق  ؛۸۹۷احساس ــف، عش ــاس لطی احس

شـوک، عـدم  ؛۳۱۸رعشه، اسپاسم  ؛۸۹۱احساس بد، رنجش  ؛۸۸۷

تزکیــه، شــوريدگی، آشــفتگی، نشــان  ؛۸۲۵تــأثر، رنــج  ؛۵۰۸انتظــار 

پـذیری زدگی، تحريکاتی بودن، هیجـاندادن احساسات، احساس

نشـــــان دادن  ؛رومانتیـــــک بـــــودن، ســـــانتیمانتال بـــــودن ؛۸۲۲

ــی ــات، حرکــت معن ــدن، تکــان، لــرزش،  ،۵۴۷دار احساس ســرخ ش

درخود نگهداشتن، بغـض کـردن،  ؛نفس زدن، رعشهتپش، نفس

 وضعیت جسمی، حال، احوال ؛اثر پذیرفتن، انفعال ؛۸۲۳صبر 

شوروشـوق،  ؛حساسات قلبی، تأثر، صمیمیت، ااحساسات گرم

ــا بی ــکیبایی، مالیخولی ــبری، ناش ــرت،  ؛۸۳۴ص ــتیاق، غی ــوق، اش ش

وجــد،  ؛۴۸۱هواخــواهی، حــدت، حــرارت، آتــش، غلیــان، تعصــب 

 تشنگی ؛۸۲۲پذیری بیهوشی، خلسه، الهام، تحريک

، احساســـاتی، عـــاطفی، خـــونگرم، دارای احساســـات [صـــفت]

سـرزنده  ،۸۲۵مگـین ، غ۹۴۴شـهوانی  ،۸۱۹، زودرنج ۳۷۴حساس 

۸۱۹ 

ــأثر ــه، تحريکمت ــوذ، انگیخت ــت نف ــان، تح ــده، هیج ــل ش زده، قاب

گــاه، سربرداشــته، بیدارشــده، تکــان ،۸۲۲تحريــک  خورده، بیــدار، آ

 هشیار، مست

 ؛وجوش، پرجنــب۴۸۱، غیــور، بــاحرارت، پرشــور، متعصــب مشــتاق

پیشــه، تشـــنه، ســودایی، خیــاالتی، احساســـاتی، عــاطفی، عاشق

 ملتهب

صمیمی، گرم، سوزان، احساسی، انتیم، صـادقانه، عمیـق  ،قلبی

۲۱۱  

دل ، احساسات داشتن، تأثیر پذیرفتن، بـهاحساس کردن [فعل]

 تجربه کردن، دريافتن ،۸۱۹گرفتن، حساس بودن 

، احساســـات خـــود را نشـــان دادن، احساســـات نشـــان دادن

احساس خود را پنهان نکـردن، رنـگ بـاختن، قرمـز شـدن، لرزيـدن، 

 ش افتادن، احساساتی شدن، آتش گرفتنلرزبه

  [قید]
ً
 صبرانهبی ؛وجان، باهمدردی، صادقانه، بادلقلبا

⍃  ۸۲۲پذیری تحريك ،۸۲۱تهییج  ،۸۱۹زودرنجی  ،۸۱۷خوی 

 

 حساسیت روحی . زودرنجی  819

حوصـلگی، ، روح داشـتن، زودرنجـی، بیحساسیت روحی [اسم]

ـــازکی ـــان، ن ـــ ؛هیج ـــفندیار، پاش ـــم اس ـــواب، چش ـــیلرگ خ  ؛نۀ آش

قـوۀ  ،۸۲۲پـذیری ، تحريک۳۲۷نرمـی  ،۸۹۱رنجـش  ،۸۹۲تندطبعی 

  ۳۷۴، حساسیت فیزيکی ۴۶۳تمیز 

ــذیر [صــفت] ــازگار، نرمشتأثیرپ ــوف، س ــاس، رئ ــده ، حس ، ۷۳۴کنن

گاه  معقول، آ

طاقت، تحمل، بیصبر، بیمزاج، بی، عصبی، آتشی، آتشیزودرنج

 ؛طبعنـارنجی، نـازکنازک ؛حوصله، تحريک پذیر، تنـدخونازکدل، بی

گــاه، دراک، درکرقیق بین، کننــده، نــازکالقلــب، بــا ادراک، فهــیم، آ

 ؛انـــدیشخیـــال، نازکنازک ؛التاثیردريابنـــده، تیزهـــوش، ســـريع

: حســاس شــده، ۳۷۴حســاس  ◄حســاس [حساســیت فیزيکــی] 

 لطیف، نازک، ملتهب، ريش 

 ،۸۳۳، زنده، شاداب، باروح، بانشاط، تهییج شده، خوش سرزنده

 خوشباحال، الکی

، ۹۰۵، قلـب رئـوفی داشـتن، تـرحم کـردن حساس بـودن [فعل]



   
 

 

 ۳۱۸زودرنج بودن، آشفتن 

⍃  ۸۲۲تحريك پذیری  ،۸۱۸احساس 

۸۲۰#  

  عاطفگیفقدان حساسیت روحی . بی 820

 ؛عـاطفگیاحساسـی، بی، بیفقدان حساسـیت روحـی [اسم]

، مانـدگی ؛۳۷۵حسـی فیزيکـی رفتگی، گیجـی، بیکرختی، خواب

روحی، زندگی گیـاهی، عـدم تحـرک بی ؛۶۷۹حالی بی ؛۱۷۵انفعال 

ــودگی۲۶۶ ــوجهی بی ؛، خم ــاوی ۴۵۶ت ــدم کنجک ــت ۴۵۴، ع ، باله

ـــی، بیبی ؛۴۹۹ ـــاوتی عالقگ ـــردی، تهییج ؛۸۶۰تف ـــذیری خونس ناپ

خـــامی  ،۸۳۴افســـردگی  ،۸۲۳جـــویی، متانـــت، صـــبر دوری ؛۸۲۳

 ،۸۳۸ت ماللـ ؛۸۹۸سنگدلی، بیرحمـی، تـوحش، وحشـیگری  ؛۶۹۹

  ۸۶۵فقدان تحیر 

 رگ، کوه یخ، سنگ خارا، بیشخص خونسرد

، ۳۷۵حس خبـر، بـیاحساس، یخ، ناآگـاه، بی، بیخونسرد [صفت]

شــخص  ؛زمینیمثــل ســیب ،۸۲۳ناپــذیر فاقــد قــوۀ تخیــل، تهییج

 ▲خونسرد

 ،۸۶۰تفـــاوت بی ؛راضـــی ؛حساحســـاس، بـــی، بیعاطفـــهبی

 ۹۰۶ونخوار، بیرحم سنگدل، خ ؛۲۶۶تحرک بی ؛۴۵۴عالقه بی

سخت (سفت)  ،۶۶۹دیده، آماده ، کور، [گرگ] بارانکلفتپوست

 تنرویین ؛شرم، بی۳۲۶

احسـاس بـودن ، احسـاس نداشـتن، بیعاطفه بودنبی [فعل]

 ۸۶۰تفاوت بودن ، بی۹۰۶، متوجه نبودن، بیرحم بودن ۳۷۵

، سـاکت ۳۲۶، سـخت کـردن ۳۷۵حس کـردن ، بـیآبدیده کردن

 ۸۴۷مبتذل کردن  ،۶۵۵شکل طبیعی خارج کردن ، از۳۹۹کردن 

⍃  ۸۲۳، تهیــیج ناپــذیری ۳۷۵حســی فیزيکــی ، بی۱۷۵انفعــال، 

 ۸۶۵فقدان تحیر  ،۸۶۰بیتفاوتی 

 

 تهییج 821

تـأثیر  ،۶۱۲تشـویق، تشـجیع، انگیـزش  ،۶۱۲، تحريـک تهیـیج [اسم]

شــیفتن، مجــذوب کــردن، مفتــون کــردن، افســون کــردن،  ؛۱۷۸

تهیـیج عامـه، آشـوبگری  ؛بازیکولی ؛آتشغلیان،  ؛۹۸۳جادوگری 

 برانگیختن، بعثت، بعث ؛۱۴۹، انقالب ۷۳۸

برانگیز، کننـــده، جنجـــال، چیـــز یـــا شـــخص تهییجکننـــدهتهییج

 ؛۷۳۸فريـــب، کـــولی، یـــاغی برانگیز، پروپاگاندیســـت، عوامتـــوده

 مهمیز، شالق

زده، برآشـفته، نـاآرام، آتشـی، قابـل ، هیجـانشدهتهییج [صفت]

 ۸۲۲تحريک 

ــیج ــانمه ــده، هیج ــیج کنن ــان، تهی ــه، آور، هیج ــب توج انگیز، جال

 محرک، مستی آور، سرمست کننده 

، شــکوهمند، باهیبـت، مـؤثر، مــافوق برانگیزنـده احساسـات

زا، شــورانگیز، بــار، آتــشتصـور، احتــرام برانگیــز، باحالــت، گیــرا، آتش

 اثرگذار

دن، اثـر ، برانگیختن، برانگیزاندن، تحريک کـرتهییج کردن [فعل]

ــتن  ــون  ؛۱۷۸داش ــردن، افس ــون ک ــردن، مفت ــذوب ک ــیفتن، مج ش

  ۸۲۶ خوشنود کردن ؛کردن

، روحیه دادن، سـرزنده کـردن، قـوت قلـب دادن، احیـا روح دادن

 ۳۶۰کردن، زنده کردن 

، متأثر کردن، اثر (نشان) گذاشتن، تعجـب تأثیر قوی گذاشتن

 ۵۰۸، متعجب کردن ۴۵۵برانگیختن، جلب توجه کردن 

⍃ ۸۲۲تحريك پذیری  ،۸۱۸، احساس ۳۱۸، تالطم ۱۷۴ال بودن فع 

 

 تحريک پذیری 822

ـــد] ـــذیریتحريک [قی ـــانپ ـــی، هیج ـــاب، ، برانگیختگ زدگی، الته

بیصــبری،  ؛۸۹۲بیقــراری، عــدم تعــادل، عصــبی بــودن، تنــدطبعی 

 ۶۸۰عجله  ،۸۵۷پروایی بی

شـده، هیجـان، وجـد، خلسـه، ، حالـت تحريکشدهحالت تهییج

عصـبانیت، طغیـان، هـذیان، هیسـتری،  ؛۳۱۸، تالطـم تب، ناآرامی

 ۵۰۳جنون، دیوانگی 

مــزاج، زده، ملتهــب، عصــبی، آتش، هیجــانقابــل تحريــک [قیــد]

ـــدآتشـــی ـــکیبا، فوقمزاج، تن ـــاس، مزاج، آتشـــی، ناش العـــاده حس

 ۱۵۲ثبات بی ،۸۱۹تأثیرپذیر 

هیجان [در]آمــدن، دســتخوش ، بــهزده بــودنهیجــان [قیــد]

، ۳۱۸ابش خراب بودن، عصبی بـودن، آشـفتن هیجان شدن، اعص

 ۸۹۱عصبانی بودن  ،۵۰۳دیوانه بودن  ،۸۵۴ازترس لرزيدن 

 انتظاریصبری، باچشم، بابیصبرانهبی [قید]

⍃  ۸۹۲تندطبعی  ،۸۲۱تهییج  ،۸۱۹زودرنجی  ،۸۱۸احساس 

 

 تهییج ناپذیری 823

، تشـویش ناپـذیری، خلـق خـوب، آرامـش، تهییج ناپـذیری [اسم]

خـودداری، آرام، سـکون،  ،۸۲۳صـبر  ،۸۳۴، متانت، وقار آسودگی

 ،۸۳۱، راحـت، تسـکین ۶۸۵خسـتگی رفع ،۶۸۳آسایش، استراحت 

بــال، آســودگی دل، آســودگی خیــال (خــاطر)، آســودگی، قــرار، فراغ

ــریبی ــت ؛خب ــاطر، عافی ــان خ ــت، اطمین ــایش ؛امنی  ∼(خواهی آس
 ۶۸۱ مجال ◄اوقات فراغت  ؛طلبی)

 ؛اری، مــدارا، اعصــاب، شــکیب، طمانینــه، شــکیبایی، بردبــصــبر

 ؛تحمـل، حلـم، طاقـت، تـاب، تـوان ؛صـبوری ؛حوصله، حـال، دمـاغ

 ۱۳۶تأخیر  ؛امان

نــد، آرام، خــوددار، خونســرد تهیــیج ناپــذیر [صـفت]
ُ

 ،۸۲۰، ســرد، ک

خــاطر،  مطمــئن، آســوده، فــارغ، آســوده ؛۱۵۳متعــادل، اســتوار 

 ۶۸۱بال ارغف ؛جوآسایش ؛ريلکس ؛خبردل، آرمیده، بیآسوده

شـتاب، ، بردبار، شکیبا، باحوصله، خوددار، حلـیم، صـابر، بیصبور

ــل ــکیب، متحم ــاده ؛پرش ــلیم، افت ــرم، س ــش ؛رام، ن ــازکش، بالک  ؛ن



 

 

 ۶۸۱سرفرصت  ◄صبورانه  ؛متساهل

، متین بودن، خونسرد ماندن، احساسات خود آرام ماندن [فعل]

ــرو خم ــوردن، اب ــردن، فروخ ــرل ک ــتن،را کنت ــردن، برداش ــل  نک تحم

، تـاب آوردن، درخـود ▼کردن، سـاختن، مـدارا کـردن، صـبور بـودن

  ۱۳۶صبر کردن  ؛خود نگهداشتننگهداشتن، توِی 

، صـبر نشـان دادن، خـودداری کـردن، دسـت نگـاه صبور بـودن

  ۱۳۶صبر کردن  ؛▲داشتن، آرام ماندن

، آســوده کــردن، معتــدل کــردن، آب بــرآتش زدن، آب آرام کــردن

، ۲۶۶، متوقــف کــردن ۱۷۷ســکین دادن بــرآتش کســی ريخــتن، ت

آرامـش بخشـیدن، آرام دادن،  ؛۸۳۱، بهبود دادن ۷۱۹آشتی دادن 

ـــاطر دادن ـــش خ ـــیدن)، آرام ـــان دادن (بخش ـــاطرجمعی  ؛اطمین خ

 دادن

 ، باید ساخت ای نیستچاره [شبه جمله]

⍃  ۸۲۰عاطفگی ، بی۲۶۶، عدم تحرك ۱۷۷مالیمت  

 

 

 احساسات فردی باب دو:

 

 خوشی  824

 ؛۸۲۶بخشـی ، لذت۳۷۶، حـظ، لـذت، لـذت فیزيکـی خوشی [اسم]

اشـک شـوق، گريـۀ  ؛۸۳۵شـادمانی  ،۸۳۳مسرت، سـرور، شـادی 

 التذاذ ؛۷۳۰روز خوشی، عروسی، روز پیروز  ؛خوشحالی

ــــحالی ــــندی) خوش ــــایت (خرس ــــنودی، رض ــــرب،  ،۸۲۸، خوش ط

، ِکیف، سرحالی ۳۷۶سرمستی، سعادت، فرح، وجد، شعف، نشاط 

 لذت ،۸۳۳

، اسـراف، عـدم ۷۳۰، تمتـع، بهـره منـدی، خوشـبختی ورداریبرخ

  ۳۰۱بزم  ،۸۳۷، جشن ۹۴۴پرستی ، نفس۹۴۳اعتدال 

ـــفت] ـــند [ص ـــی خرس ـــوردار، بهره ،۸۲۸، راض ـــنود، برخ ـــد، خوش من

ممنــــون، خوشــــوقت،  ؛ور، متمتــــع، متــــنعم، مســــتفیضبهــــره

 ۸۳۷شده سرگرم ؛شاکر، قانع ؛باسعادت

ل، شـنگول، مسـتانه، ، سرشـاد، شـوخ و شـنگ، سـرحاخوشحال

 ،۸۳۳شــاد  ،۸۳۳محظــوظ، تردمــاغ، ســرخوش، بانشــاط، خــوش 

 ۳۷۶، راحت ۷۳۰خوشبخت  ،۸۳۵خندان  ،۸۳۵شادمان 

آســمان را ســیر کــردن،  ،۸۳۳، شــاد بــودن خــوش بــودن [فعــل]

وپر گــرفتن، خندیــدن، لبخنــد اعصــاب داشــتن، بــال در آوردن، بــال

 ۸۳۵زدن، شادمانی کردن 

⍃  ــبختی ــذت ۷۳۰خوش ــی ، ل ــایت  ،۸۲۶بخش ــرحالی  ،۸۲۸رض س

 ۸۳۷ ، سرگرمی ۸۳۵شادمانی  ،۸۳۳

 

 رنج . غم 825

، الم، سختی، عذاب، زجر، تعب، تلخـی، نـاروایی، سـختی، رنج [اسم]

دردســـــر،  ؛۸۳۴افســـــردگی  ،۸۲۷، آزردگـــــی، نـــــاراحتی ۳۷۷درد 

الم، ۹۶۱، محکومیـت ۹۶۳بدبختی، درماندگی، مجازات  ، مصـیبت، آ

ناخوشـی  ،۶۵۹مایـۀ هـالک  ؛۱۵۴واقعـه  ◄، فاجعـه ۷۰۰مخمصه 

وأســـف، آه وافســـوس، آهونالـــه، آهآه ؛۷۳۱فالکـــت  ،۶۱۶شـــّر  ،۶۵۱

 خار چشم، خارپا ؛۸۵۹سرد، آتش، میل (اشتیاق) 

ــم ــزاداری غ ــت، ع ــزن، محن ــدوه، ُح ــه، ان ــاتم، ۳۶۴، غص ــوگ، م ، س

مـالل، أســف، تأسـف، اندیشـه، بــاردل، نالـه، تــأثر،  ؛۸۳۶سـوگواری 

حساس غربت، غم غربت، غم گذشته خـوردن، میـل ا ؛تألم، تحسر

انگیــز، وضــعیت غم ؛۸۵۹ گذشــته، نوســتالژی، میــلبرگشــت به

 تراژدی 

، فکر، غصه، اندیشه، دلواپسی، بـاردل، هـول، اضـطراب، نگرانی

 پريشانی ،۶۱آشفتگی  ؛۳۱۸باک، زحمت، ناراحتی، آشوب 

ه، ، صید، بالزده، بالدید۹۳۵، قربانی، مظلوم زدهآدم مصیبت

ـــاده  ـــانس  ؛۵۴۴آدم س ـــاره، آدم بدش ـــدبخت، بیچ ـــتال، ۷۳۱ب ، مب

 ۶۵۱شخص بیمار 

درعذاب، معذب، دررنـج، متـألم، آزرده،  ،۶۵۱، ناسالم رنجور [صفت]

ـــگ، بی ـــول، دلتن ـــش، مل ـــاد، بالک ـــهناش ـــرده، غص ـــاغ، پژم دار، دم

ــان، تلخ ــامپريش ــین ؛ک ــت ▼غمگ ــده  ،۸۲۷، ناراح ــرو  ،۸۹۱رنجی ترش

 متأذی ؛پرآبله ؛۸۹۳

دیده، دار، غم، اندوهناک، مغموم، محزون، حزين، غصهغمگین

ـــربهغـــم ـــاک، س ـــگ، زده، غمن ـــول، دلتن گريبان، ســـردرگريبان، مل

لـــود، شکســـته، غمـــین، غمخـــور، غمناشـــاد، انـــدوهگین، دل آ

زده، متألم، پريشـان، بالجـو [ی]، مفلـوک دار، اندوهزده، غصهماتم

ـــوم  ،۸۵۳، نومیـــد ۷۳۱ ـــرده  ،۸۳۰، متأســـف ۹۶۱محک  ؛۸۳۴افس

 ۸۹۳ ترشرو ،۸۲۷، ناراحت ▲رنجور

، دلواپس، آشفته، مضطرب، سراسیمه، مشوش، پريشـان نگران

مـدهوش،  ؛۵۰۳بیچـاره، سـرگردان، گـیج  ؛۸۲۷، متغیر، ناراحـت ۶۱

مغلوب، تابع  ؛۵۱۷مات، مبهوت، متحیر  ؛۵۰۳سرگشته، شوريده 

 ۷۲۸خورده ، منهزم، شکست۷۴۵

 ،۸۲۷آزاردهنـــده  ،۸۲۷آور ريشـــانیپ ،۸۲۷نـــاگوار  ◄انگیـــز غم

  ۸۲۷غیرقابل تحمل 



   
 

 

، کشیدن، بردن، تحمل کـردن، آفتـاب خـوردن، آه رنج بردن [فعل]

ازدل برآوردن، آه کشیدن، اظهار ناراحتی (درد ...) کـردن، اضـطراب 

داشتن، باک داشتن، پژمردن، مـردن، دچـار سـختی و رنـج و عـذاب 

مگین بودن، انـدوه غ ؛۳۷۷دردکردن  ،۸۱۸احساس کردن  ؛شدن

گرفتـــه شـــدن، محـــزون شـــدن، غصـــه خـــوردن، غـــم خـــوردن، دل

  ۸۲۳آرام ماندن  ◄ساختن، صبور بودن  ؛خوردن، دلش گرفتن

 ، آه ازنهاد کسی برآمدن (برخاستن، درآمدن)غمگین شدن

، اضــطراب داشــتن، نگــران شــدن، آرزوی چیــزی نگــران بــودن

 دل ِخود آوردن (راه دادن)بد به ؛راکشیدن

⍃  ـــت ۳۷۷َدرد ـــاکی ۷۳۱، فالک ـــایت  ،۸۲۷، دردن ـــدم رض  ،۸۲۹ع

 ۸۵۴ترس  ،۸۳۶سوگواری  ،۸۳۴افسردگی 

 

 بخشی . لطفلذت 826

، صفا، لطف، مطبوعیت، مقبولیت، دلپـذیری، بخشیلذت [اسم]

دلبـری، شـیرينی،  ؛۲۹۱لطافت، خوشایند بـودن، خوشـامد، جاذبـه 

سـعادت،  ؛۶۴۴مزيـت،خوبی  ؛۸۳۷تـازگی، سـرگرمی  ؛۸۴۱زيبـایی 

 وهوا، ییالقآببهشت، منطقۀ خوش ؛هالذات، خوشی ؛۶۱۵خیر 

، مطبــوع، لطیــف، تــازه، مطــابق میــل، همــوار، لــذتبخش [صــفت]

ـــت،  ـــه، مثب ـــب توج ـــال، جال ـــذیر، باح ـــدار، دلپ ـــازگار، آب ـــاعد، س مس

پسـندیده، عـالی، نیکـو  ،۸۳۷پسند، سرگرم کننـده خوشایند، دل

ـــبز، د ؛۶۴۴ ـــفا، سرس ـــفا، مص ـــرم، باص ـــا، خوشخ ـــوا، آبلگش وه

گین، خوش  ییالقی، بهشتی، عطرآ

، پســند آمــدن، ســازگار بــودن، تســکین خوشــنود کــردن [فعــل]

شــیرين کــردن  ،۸۳۱بهبــود دادن  ،۸۳۳شــاد کــردن  ؛۱۷۷دادن 

سرمســت کــردن، نشــاط دادن، شــادمان کــردن، روح دادن  ؛۳۹۲

 ۳۹۰اشتهاآورکردن  ،۸۸۷دل ربودن  ،۸۲۱

شـعوف شـدن، ذوق کـردن، شـادی ، خوش آمدن، مکیف کردن

 کردن 

⍃  سرگرمی  ،۸۳۳سرحالی  ،۸۲۸رضایت  ،۸۲۴، خوشی ۳۷۶لذت

۸۳۷ 

 

 دردناکی 827

زار، درددردناکی [اسـم] رنجـش، سـوزش، التهـاب، تشـدید درد  ؛، آ

ــــت  ؛۸۳۲ ــــر، اذی ــــن، زج ــــورد خش ــــاک، برخ ــــار دردن زار،  ،۸۹۸رفت آ

ــختگیری دشمن ــی، س ــی، بدجنس ــودن،نفرت ؛۷۳۵تراش ــز ب  انگی

ــّر  ــودن، ش ــرآور ب ــی،  ؛۶۱۶تنف ــدگی، عبوس ــناعت، زنن ــناکی، ش ترس

زحمــــت، دردســــر، زخــــم زبــــان،  ؛۸۴۲کراهــــت منظــــر، زشــــتی 

وضـعیت نـاگوار،  ؛چیزآزاردهنده، سوهان روح، موی دماغ، مـزاحم

 ۶۴۵ضرر، بدی  ؛تراژدی

 ؛صـــدمه، تصـــدیع، تغیـــر، لعـــن ،۸۹۸، آزردگـــی، اذیـــت نـــاراحتی

 ؛بــداخالقی، ناســازگاری ،۸۹۳عصــبانیت، بــدخلقی، تــرش رویــی 

 ۶۵۱زخم  ،۶۵۵جراحت  ،۶۵۵صدمه، آسیب 

ـــفت] ـــت [ص ـــاک ناراح ـــور، دردن ـــش، ناس ـــی، ري  ؛۳۷۷، آزرده، زخم

 ،۸۲۵غمگـین  ؛۶۵۱نـاخوش، نـاالن، متـألم، مـدمغ، معـذب، بیمـار 

تــاب، شــده، متــأذی، معــذب، بیاذیت ،۸۲۵رنجــور  ؛۸۳۰متأســف 

  ۸۹۳ پرآبله، مدمغ، ترشرو ،۸۹۱کالفه، رنجیده 

ــــــاگوار ــــــده، دردآور ، ناراحتن ــــــده۳۷۷کنن ــــــخ، ▼، آزاردهن ، تل

ــــی ــــتدلتنگ ــــده آور، مالل ــــگ کنن ــــته ،۸۳۴انگیز، دلتن  ؛ناخواس

، ▼وخــیم، غیرقابــل تحمــل ؛انگیــز، غمنــاک، تراژيــکتــأثرانگیز، غم

  ▼آورپريشانی

زاردهنده ، کسـل ۳۷۷کننده، پردردسر، پرزحمت، دردآور ، اذیتآ

آتشـین،  ؛، نومیدکننده، مایوس کننده۳۲۲سنگین  ،۸۳۸کننده 

خردکن، مزاحم، اسـباب اعصاب ؛آزارگداز، دلآور، جانسوز، رنججان

 دستگیر ؛زحمت، متعرض، رنجاننده

زار، اندوهناک، حـزنفزا، دل، غمآورپريشانی کننده، آور، شـوکهآ

ــــت آور ــــرآور۳۷۷دردآور  ؛جراح ــــاد، غم ؛، زج ــــاک، ناش ــــود، غمن ل آ

آور، بار، اضــطراببار، غمــزده، مصــیبتیــز، انــدوهانگســوزناک، غم

 کننده نگران

، سـخت، تیــز، شـدید، محــال، بینهایـت ســخت، غیرقابـل تحمــل

ناپـــذیر، غـــایی، دشـــوار، مشـــکل، عمیـــق، گـــران، ســـنگین، التیام

  ۳۷۷ گداز، صفات دردجانکاه، جان

، آب خـوش از گلـویش پـایین نـرفتن، راحـت ناراحت بودن [فعـل]

امان آمــــدن، تن، رنجیــــدن، اذیــــت شــــدن، بــــهنداشــــتن، ســــوخ

 وطاقت شدن تاببی

زردن زار رساندن، آسیب رساندن، صدمه زدن، بدی کردن آ  ،۶۴۵، آ

زار داشتن، اذیت کـردن ،  ؛خستن، مجروح کردن ؛۳۷۷درد آوردن  آ

زار دادن، آهنِگ کسـی (چیـزی) کـردن (داشـتن)، نـاخوش کـردن،  آ

ش زدن، زخــم زبــان زدن، ناکــار کــردن، اشــک کســی را درآوردن، نــی

طاقـت امان کسی را بريدن، بی ؛۸۸۵ادب بودن بی ،۸۹۱تشر زدن 

 و مستأصل کردن 

، زجـردادن، شـکنجه کـردن، شـهید کـردن، مجـازات عذاب دادن

نمــــک روی زخــــم پاشــــیدن،  ؛۷۳۵، ســــخت گــــرفتن ۹۶۳کــــردن 

 استخوان الی زخم گذاشتن

دردسـر  ، مزاحم شـدن، گرفتـار کـردن، دچـار کـردن،زحمت دادن

دادن، آشـفتن، کالفــه کــردن، مصــدع شـدن، آویــزان کســی بــودن 

ــل  ــودن، تحمی ــری ب ــربار دیگ ــودن، س ــی ب ــاِر دوش کس ــدن)، ب (ش

 دیگری شدن به

، رنجاندن، ناراضی کـردن، دلگیـر کـردن، مکـدر کـردن، رنجانیدن

دل آزردن، محزون کردن، دشـمن تراشـیدن، قابـل سـرزنش شـدن 

۹۲۴ 

 ی برای کسی، دردسر داشتن، آب خوردن چیززحمت داشتن

⍃  افسردگی  ،۸۲۹عدم رضایت  ،۸۲۵رنج  ،۶۵۱، بیماری ۳۷۷َدرد



 

 

  ۹۶۳تنبیه  ،۸۳۴

 

 رضایت . خرسندی 828

، خرســندی، رضــا، رضــامندی، خوشــنودی، قناعــت، رضــایت [اســم]

ــندی، آرامــش  ؛مندیرضــایت ــذت فیزيکــی ۲۶۶خرس ــر  ؛۳۷۶، ل تکب

اقنـاع،  ؛خوشـبختیاسباب رضایت، مایـۀ خوشـنودی، مایـۀ  ؛۸۷۳

 ؛ایجاد رضایت، ارضا، تراضی، ترضیه، خشـنود کـردن، راضـی کـردن

  ۹۴۲کاری، امساک، اعتدال بسنده

، خــوش، خوشــنود، ســیر، قــانع، متقاعــد، خرســند، راضــی [صــفت]

 شاکر 

ــی  ــدهراض ــافی کنن ــش، ک ــایت بخ ــواه، رض ــق،  ،۶۳۵، دلخ مواف

 ، مرضیکنندهدلخواه، باب طبع، پسندیده، پسند، مقنع، قانع

ــل]   ــی [فع ــودنراض ــی ب ــندآمدن، راض ــتن، پس ــایت داش ، رض

ـــودن  ـــوش ب ـــردن،  ؛۸۲۴شـــدن، خ ـــویق ک ـــودن، تش تحســـین نم

ــردن  ــکر ک ــودن، تش ــکرگزار ب ــتن ۹۰۷ش ــرين گف ــاب  ؛۹۲۳، آف کامی

 ۷۳۰شدن 

 ؛۸۲۶، قـانع کـردن، متقاعـدکردن، خوشـنود کـردن کردنراضی 

  ۷۸۱دادن 

 رضایتبا  [قید]

⍃  ۸۳۳سرحالی  ،۸۲۶ت بخشی لذ ،۸۲۴، خوشی ۳۷۶لذت  

 

 عدم رضایت 829

ــم] ــایت [اس ــدم رض ــایتی، گلهع ــکوه، ، نارض ــکایت، ِش ــدی، ش من

ـــه ـــاد گل ـــنودی، انتق ـــاراحتی  ؛۹۲۴گزاری، ناخوش ـــی، ن  ،۸۲۷آزردگ

 ناله، گالیه، گله ؛۵۰۹نامرادی  ،۸۲۵غم  ،۸۲۵رنج  ،۸۹۱رنجش 

دم گله ، شاکی، آزرده خاطر، آزرده، غرغرو، منتقد، آناراضی [صفت]

 ۷۰۹اهل جدل، اهل جروبحث  ؛۷۶۳گدا  ؛۸۳۴گزار 

شکســته، خاطر، دل، رنجیــده، دلگیــر، دلخــور، رنجیــدهمنــدگله

، مخـالف ۷۲۸نـاموفق  ،۵۰۹شکسـت خـورده، ناکـام  ؛۹۲۴منتقد 

  ۷۰۲، مانع ۴۸۹

 ،۸۶۱مکـروه  ،۶۳۶کـافی آور، غیرآور، بیزاری، تهوعکنندهناراضی

 بازدارنده ؛۵۰۹ دلسرد کننده ،۸۲۷ناگوار  ،۸۳۸کننده کسل

، خـرده گـرفتن، انتقـادکردن، عیـب جـویی بـودنناراضـی  [فعل]

کردن، ناگوار آمدنِ چیزی (کاری) برای (به) کسـی، نالیـدن، ازکسـی 

(چیزی) نالیدن، نالـه کـردن، نالـه سـرکردن، شـکایت کـردن، بـدش 

تقبــیح کــردن  ،۶۲۷نیــاز داشــتن  ،۸۶۲پســند بــودن آمــدن، مشکل

 نامراد شدن ؛صبانی بودن، ع۹۲۴

 ۵۰۹، ناگوارکردن، تلخ کردن، ناکام گذاشتن کردنناراضی 

⍃  ـــان ـــج ۷۶۳خواه ـــاکی  ،۸۲۵، رن ـــردگی  ،۸۲۷دردن  ،۸۳۴افس

 ۹۰۲گريزی مردم ،۸۹۳ترشرویی  ،۸۹۱رنجش 

 

 # ۸۳۰تأسف  830

، پشیمانی، نـدامت، حسـرت، دريـغ، افسـوس، توبـه تأسف [اسـم]

آنچـه مافـات، مایـۀ تأسـف،  ؛گشـتانصـراف، بر ؛، اسف، تحسر۹۳۹

  استازدست رفته

، پشیمان، دلتنگ، آرزومند، نادم، تواب، منصرف، متأسف [صفت]

 ۸۲۷ناراحت  ،۸۲۵غمگین  ،۵۹۸بیزار  ؛متألم

انگیـز، ، اسف انگیز، اسـفبار، رقـت انگیـز، اسـفناک، غمآورتأسف

، مایۀ تأسف، مافات، جای تأسف، از دست رفته، جاخـالی ؛تأثرانگیز

 جایش خالی 

، متأسف بودن، افسـوس خـوردن، تأسـف متأسف شدن [فعل]

داشــــتن، پشــــیمان بــــودن، ابــــراز پشــــیمانی (نــــدامت) کــــردن، 

نبخشیدن، سخت پشیمان شدن، انگشـت گزيـدن، زبـان را  را خود

 ،۸۵۹میـل داشـتن  ،۵۰۵یاد آوردن به ،۸۳۶گاز گرفتن، گريستن 

 ۸۹۱ ، رنجیدن۹۲۴ ، تقبیح کردن۹۰۵، رحم کردن ۹۳۹توبه کردن 

َسـفا، افسوس
َ
، دريغا، حسرتا، کاش، کاشـکی، دردا!، آوخ، بـدا، ا

بدبختانه،  ؛کاش، متأسفانه، باتأسف و افسوسای دِل غافل!، ای

 التأسفاألسف، معمع

⍃  ۹۳۹توبه  ،۸۳۶سوگواری 

 

 تسکین 831

، التیـام، بهبـود حـال، تخفیـف، آسـودگی، راحتـی، تسکین [اسم]

اســـتراحت،  ؛گشـــایی، تســـلینـــان خـــاطر، عقدهاطمی ؛فرونشـــانی

 نقاهت، بهبود

ــکین [صــفت] ــکن، آرامدهندهتس ــب، مس ــددرد، ت ــش، ض بر، بخ

موجب آرامـش خـاطر، دالرام،  ؛۱۷۷گونه پماد، مرهم ؛التیام بخش

 دلنواز

 ۶۸۳، آرام، راحت، آسوده (درحال استراحت) یافتهتسکین

ــل] ــکین دادن [فع ــش زتس ــر آت ــود دادن، آب ب ــبک ، بهب دن، س

کمــک کــردن،  ؛دلــداری دادن ؛کــردن، بــار ازدوش کســی برداشــتن

 یاری دادن، همکاری نمودن

، آرام شـدن، آرامـش یـافتن، آرامیـدن، آسـودن، تسکین یـافتن

 ۶۵۶نفس راحت کشیدن، بازسازی شدن 

⍃  ۸۵۲امید  ،۶۵۶، بازسازی ۱۷۷مالیمت  

 

 تشدید درد 832

 ، استخوان الی زخمخراش ؛، تحريک، التهابتشدید درد [اسم]

 ؛۲۵۱بغـرنج، پیچیـده  ؛، ملتهـب، بـدتر شـدهشدهتحريک [صفت]

 ۶۵۵نیافته، زوال یافته بهبود

، تشــدیدکردن، بــدتر کــردن، بــرانگیختن، تر کــردنســخت [فعـل]

بغــرنج ترکــردن، تقویــت  ؛اسـتخوان الی زخــم گذاشــتن، آتـش زدن

 ۶۵۵، زوال یافتن ۳۶، افزودن ۱۶۲کردن 



   
 

 

⍃  ۶۵۵زوال  

 

 سرحالی . شادی 833

ـــم] ـــرحالی [اس ـــاط س ـــی، نش ـــت، خوش ـــرزندگی، بشاش ، ۳۷۶، س

 رفاه، راحتی  ؛، وجد، شعف، شور، شوق، طرب▼شادی

 ،۸۳۵، انبساط، خرسندی، سرور، ِکیـف، تفـريح، شـادمانی شادی

، حـظ، بهـره، ۳۷۶نشاط  ؛عشرت، رامش ،۸۳۷دلخوشی، سرگرمی 

  ۸۷۶داشت مراسم، نگاه ؛۳۷۶لذت 

رحال، ســـرزنده، خرســـند، ســـرگرم، خوشـــرو، ، ســـخـــوش [صـــفت]

 خوشالکی ؛امیدوار

 ، خوشحال، خندان، شوخ، بشاش، سرخوش، شادکام شاد

 ،۸۳۵، مسرور، مشعوف، شاد، شنگول، شـادمان هلهله کنان

 ۸۳۵خندان 

رسان، بخش، مفرح، مژدهکننده، مسرت، خوشحالبخششادی

 خبردهنده، خوشمژده

، آسـمان را سـیر کـردن، سـرحال ، سرشاد بـودنشاد بودن [فعل]

بودن، کـیفش کـوک بـودن، بـاُدم خـود گـردو شکسـتن، کـبکش 

ــتن  ــد داش ــودن، امی ــرزنده ب ــتن، س ــه داش ــدن، روحی ــروس خوان خ

آرام شــدن  ،۵۹۹روحیــۀ خــود را حفــظ کــردن، مصــمم بــودن  ،۸۵۲

ســرحال  ؛۸۷۶ســالروز نگهداشــتن  ،۸۳۵شــادمانی کــردن  ،۸۳۱

 شدن، یخ کسی باز شدن

بشـارت دادن، بـالش نـرم زيـر سـر کسـی گذاشـتن،  ،شاد کـردن

ــردن  ــند کــردن، راضــی ک خوشــنود  ،۸۳۱بهبــود دادن  ،۸۲۸خرس

جــــرأت دادن  ،۸۲۶خوشــــنود کــــردن  ،۸۲۱روح دادن  ،۸۲۶کــــردن 

  ۶۱۲ نیرو دادن ،۸۵۵

 !، حبذا، آخیش، آخی، آخ، هوراوه [قید]

⍃  ۸۳۵شادمانی  ،۸۲۸رضایت  ،۸۲۶لذت بخشی  ،۸۲۴خوشی، 

  ۸۳۹ظرافت طبع  ،۸۳۷سرگرمی 

 

 افسردگی . وقار 834

گرفتگـی، غبارخـاطر، ، انـدوه، مـالل، ماللـت، دلافسـردگی [اسـم]

 ،۵۰۹شکسـتگی، دلسـردی، دلتنگـی، نـامرادی آزردگی خـاطر، دل

رنجــش  ؛غـم غربـت، نوسـتالژی، یـادآوری خـاطرات ؛۸۵۳نومیـدی 

۸۹۱ 

ت، آنگسـ ،۸۲۹، سودا، افسردگی روانی، عدم رضـایت مالیخولیا

 ۸۲۵غم 

، متانت، جدیت، گرانی، سنگینی، هیبت، آرامش، آهسـتگی، وقار

 ۸۹۳تمکین، ترشرویی 

آزرده  ،۸۲۹العموم، ناراضـی ، شاکی، مدعی، مـدعیگزارآدم گله

 خاطر، آزرده، ناک، بدبین، فضول

دلتنگ،  ،۸۲۵، پکر، مغموم، اندوهناک، غمگین افسرده [صفت]

ــــد  ــــی، دلبی ،۸۵۳نومی ــــته،دلخوش ــــوراژه شکس ــــب،  ؛دک غري

 دلسرد  ؛دلخاطر، آزرده گرفته، آزردهدل

ــایی ــور، غوطــهمالیخولی ــه، آویــزان، ، ســودایی، فک ور دراندیش

 ۸۹۳ترشرو 

 ۷۳۵، متین، جدی، آرام، سختگیر موقر

، ماللت انگیـز، غـم انگیـز، تیـره و تـار، دلتنگـی آور، کنندهدلتنگ

 اندوهناک ؛۸۳۸دلگیر، کسل کننده 

افسرده بودن، افسرده شدن، دلسرد شـدن، نـا  ،افسردن [فعـل]

ــدن  ــد ش ــدن  ،۸۵۳امی ــق نش ــدن، موف ــلیم ش ــردن،  ؛۷۲۸تس فس

 ؛دلتنــــگ شــــدن، ملــــول شــــدن، دلــــش گــــرفتن ؛ســــرد شــــدن

 آزردن، ازدل ماندن ؛۸۹۱دلگیرشدن، رنجیدن 

ــار بــودن ، جــدی بــودن، لبخنــد از صــورتش محــو شــدن، باوق

ـــ ـــه گ ـــردن، قیاف ـــظ ک ـــودرا حف ـــت خ ـــودن، متان ـــنگین ب رفتن، س

 ۸۳۸کننده بودن کسل

را شکســتن، دل شکســتن، ناراحــت ، دل کســیغمگــین کــردن

ناراضــی  ،۸۲۱را درآوردن، تــأثیر قــوی گذاشــتن کــردن، اشــک کســی

 ۸۲۹بودن 

، افسـردن، دلسـرد کـردن، بازداشـتن، ترسـاندن افسرده کـردن

۸۵۴ 

⍃  ۸۳۶سـوگواری  ،۸۲۹عـدم رضـایت  ،۸۲۷دردنـاکی  ،۸۲۵رنج، 

 ۸۹۳ترشرویی  ،۸۵۳دی نومی ،۸۳۸مالل 

 

 شادمانی 835

عروسـی،  ،۸۳۷، سرور، نشاط، بهجـت، سـرگرمی شادمانی [اسم]

ــــن  ــــت نگاه ،۸۳۷جش ــــک  ،۸۷۶داش ــــراز  ،۸۸۶تبري ــــتایش، اب س

کنـک، بذلـه مایـۀ شـادمانی: دلخوشـی، دلخوش ؛۹۲۳احساسات 

 ۸۳۳شادی  ؛۸۳۹

تمسـخر، نیشـخند، پوزخنـد، خنـدۀ  ؛، لبخند، تبسم، قهقههخنده

کمـــدی،  ؛قلقلــک ؛لبخنــد، خنـــدۀ زيرلــب ؛۸۵۱لــود، اســتهزا زهرآ

ــه  ــه، بذل ــاهی، لطیف ــر، قاه ؛۸۳۹فک ــا، کرک ــش، هاه ــش غ ــاه، غ ق

 شکرخند، شکرخنده ؛هرهر

وجد درآمده، مسرور، مشعوف، ، شاد، شادان، بهشادمان [صفت]

 فیروز، فرخنده  ؛۸۳۳خوش 

کنان، شـکفته، ، خنده کنـان، لبخنـدزنان، متبسـم، تبسـمخندان

 ؛رو، بســیمرو، بشــاش، متبســم، گشــادهخوشــرو، خنــده ؛شــکوفا

مسخره  ؛۸۵۱آمیز تمسخر ،۸۴۹دار مضحک، خنده ؛۸۲۴خوشحال 

 ۸۳۹ آدم شوخ ؛۴۹۷نامعقول  ،۸۴۹

 ،۸۷۶، جشن گرفتن، سالروز نگهداشتن شادمانی کردن [فعل]

، ۹۲۳، آفـــرين گفـــتن ۹۲۳دســـت زدن، تشـــویق کـــردن، ســـتودن 

 حنا گرفتنهلهله کردن، ناخن را 

ــخره  ؛، قهقهــه زدنخندیــدن ــخند زدن، ســخره گــرفتن، مس نیش



 

 

 ۸۵۱کردن، استهزا کردن 

زيرلـب خندیـدن، لـبش  ؛، تبسم کردن، بشاش بودنلبخند زدن

 خنده واشدنبه

 ، قلقلک کردنخنداندن

⍃  ۸۷۶نگهداشت  ،۸۳۳سرحالی  ،۸۲۴خوشی 

 

 سوگواری  836

زاری، سـوگ، عـزا،  ، ترحیم، پرسه، ماتم، مصیبت،سوگواری [اسم]

 ؛۹۰۵تسـلیت، دلـداری، همـدردی  ؛۸۳۴، افسـردگی ۳۶۴عزاداری 

مرثیـه، نوحـه، روضـه، سـرود  ؛مجلس ترحیم، مجلـس خـتم، پرسـه

خوانی، شــرح خوانی (ســرایی، گــویی)، روضــهمرثیــه ؛عــزا، مــارش

 محامد و اوصاف مرده، رثا 

ــیون ــت، الفاتحــه ش ــاز وحش ــوگواری، نم ــرع، س ــه، زاری، تض ، ندب

هق، هلهلـه، نالـه و فريـاد، گريه، مویه، ناله، ضجه، هق ؛تحه)(فا

 ؛۴۳۸چشـم  ◄اشک، سرشک، خونابه،  ؛فغان و شیون بلند، غیه

 وأسف، ناله و زاریوافسوس، آهواوخ، آهآخ ؛۸۲۵غصه، اندوه، غم 

ريزان، غمگـین کنان، اشـک، سـوگوار، گريـان، گريـهعـزادار [صفت]

دیده، رمرده، مصـــــــیبتزده، عزيزمـــــــرده، مـــــــادمحنـــــــت ،۸۲۵

گرفتـه، زده، درسـوگ نشسـته، ماتمدیده، ماتمزده، ماتممصیبت

ر اشک ؛خوانخوان، مصیبتنوحه
َ
 ] ۳۴۱نمناک  ◄[بار، ت

، عزاداری کـردن، عـزا گـرفتن، خـاک برسـر سوگواری کردن [فعـل]

بـه مـاتم نشسـتن،  ؛۸۲۵کردن، لباس خود را پاره کردن، رنج بـردن 

تسـلیت گفـتن، تـرحیم کـردن، تـرحم  ؛رفتنماتم داشتن، اشـک گـ

  ۹۰۵ کردن

، زاری کردن، گريه کـردن، اشـک ريخـتن، شـیون کـردن، گريستن

خــون گريســتن، گريــه و زاری کــردن، آبغــوره گــرفتن، اشــکش دم 

 مشکش بودن، اشکش درآستینش بودن

 کنان، گريان، ماتمريزاناشک [قید]

⍃  ۸۳۴افسردگی  ،۸۳۰پشیمانی  ،۸۲۵رنج 

 

 گرمیسر 837

، تفريحـات ▼، تفـريح، مشـغولیت، گـردش، بـازیسـرگرمی [اسم]

تماشـا، تفـرج، گـردش، هواخـوری،  ؛گـذرانی، اشـتغالسالم، وقت

 ؛۲۶۷گشــت، گــذار، گشــت وگــذار، ســیر، ســیاحت، مســافرت زمینــی 

مهمـانی  ؛۵۹۴نمایش، هنر تئـاتر  ؛۸۲۶بخشی انبساط خاطر، لذت

ـــــور ،۸۸۲ ـــــذیرایی، س ـــــمزگی ؛پ ـــــازی، خوش ـــــوخی، ب ـــــزاح، ش ، م

ــوش ــوخخ ــع طبعی، ش ــت طب ــخرگی، ظراف ــو،  ؛۸۳۹طبعی، مس له

ــب ــم ؛لع ــد  ؛چرانیچش ــاره، بازدی ــا، نظ ــی،  ؛۴۳۸تماش ــت، یلل بطال

 ۶۸۱فراغت، مجال 

 ؛پـزان، سفره انداختن، سفره ابوالفضـل، آشمجالس مذهبی

 ۹۸۸مراسم مذهبی 

 ،۸۸۲، مهمــــانی ۹۸۸، جشــــن گـــرفتن، تعطیلــــی، عیـــد جشـــن

جشـــنواره، فســـتیوال،  ؛۳۰۱بـــزم  ،۸۲۴ خوشـــی ،۸۳۵شـــادمانی 

عید  ؛۸۷۵مراسم، نمایش باشکوه  ؛۸۷۶کارناوال، روز مخصوص 

سوری،  نوروز، عید فطر، عید قربان، دهه فجر، مهرگان، چهارشنبه

جشن تولـد، روز تولـد،  ؛طاق نصرت ؛بازیچراغانی، آتش ؛شب یلدا

ــالگرد  ــالگرد ازدواج، س ــی، س ــامزدی، عروس ــف، ن ــن تکلی  ؛۱۴۱جش

ــــکهبال ــــی گردهم ؛▼ماس ــــرانس ۷۴آی  ؛۶۹۲شــــورا  ،۵۸۴، کنف

 ۹۸۸مراسم مذهبی  ؛۶۸۱مجال  ◄تعطیلی 

داری، وبکوب، ورجه ورجه، شب زنـده، خوش گذرانی، بزنعیاشی

 عیش، عشرت، کامرانی، لهو و لعب

، تفرجگاه، گردشـگاه، پـارک بـازی، زمـین تفريحـات، محل تفريح

، ۷۲۴ی، محوطۀ بـازی، میـدان ساحل، پالژ، استخر، حوض، زمین باز

 وهواآبییالق، منطقۀ خوش ؛اوت

سرا، موزه، سینما ، تاالر موسیقی، فرهنگساختمان تفريحات

ــالن) ۴۴۵ ــاتر (س ــالری ،۵۹۴، تئ ــه، گ ــومی، نگارخان ــۀ عم  ؛کتابخان

 ؛استادیوم، ورزشگاه، زورخانـه، باشـگاه، باشـگاه ورزشـی، اسـتخر

 کو، بال، عشرتکدهسالن رقص، دیس ؛۱۹۲رستوران، کافه

ـــتی ورزش ش
ُ

ـــرش، ک ـــه۷۱۶، پ ـــی، ای، آب، ورزش زورخان ـــازی، آبتن ب

شــتی ۳۱۲، پــرش ۱۶۲پهلــوانی  ؛۶۹۴مهــارت بــدنی، مهــارت 
ُ

 ؛۷۱۶، ک

ورزش،  ؛۷۱۶، مبـارزه ۷۱۶قهرمانی، المپیک، جـام جهـانی، مسـابقه 

دو،  ؛روی، اسپرت، ماسـاژنرمش، کشش، بدنسازی، اروبیک، پیاده

ـــــدانی ـــــوردی، ک▼دوومی ـــــتیک▼وهن ـــــال▼، ژيمناس ، ▼، فوتب

ــــال ــــکتبال▼والیب ــــی، بیس▼، بس ــــدبال، راگب ــــایر ، هن ــــال، س ب

ــها ــینه،  ؛▼ورزش ــه، س ــرال، پروان ــنای ک ــیرجه، ش ــو، ش ــنا، واترپل ش

 ؛پشــــت، قورباغــــه، دوچرخــــه، ســــگی، زيرآبــــی، اســــکی روی آب

،جودو، کاراتـه، ▼ورزشهای رزمی ؛پرتاب وزنه ؛تیراندازی، تیروکمان

شـــتی  ؛ســـواری، چوگـــان، هـــاکی اســـب ؛کونـــگ فـــو
ُ

، آزاد، ۷۱۶ک

ــم ــم، دوخ ــک خ ــیچ، ی ــه پ ــی، فتیل ــت ؛فرنگ ــوکس، ُمش  ؛۷۱۶زنی ب

 ▼ورزش زورخانه ای، ورزش باستانی

، ورزش زورخانه، چوگان، شکار، تیراندازی، اسب ورزش باستانی

فنون زورخانه، شـیرينکاری، شـلنگ، شـاطری، زورگـری، چـرخ  ؛تازی

ــک ــیدن، ت ــاده کش ــک پر،زدن، کب ــه،  ؛چرخت ــی زورخان ــائل ورزش وس

ادوات  ؛وزنــه، فنــر، تختــه شــنا، ســنگ، میــل، کبــاده، دنبــل، هــالتر

چـوب  ؛زنـگ، زنجیـر ؛زورخانه، ضـرب، تنبـک، دامبـک، طبـل، کـوس

لبــاس زورخانــه، لنــگ، تنبــان نطعــی، تنکــه، کمربنــد، زانــو  ؛تعلـیم

 فضای زورخانه، گود، غرفه ؛بند، پیش بند چرمین

ـــاتوپ ـــازی ب ـــال، فوتب ـــکتبال▼ب ـــال▼، بس ـــیس، ▼، والیب ، تن

تنـیس روی میــز،  ؛▼هنـد،) چوگـان، سـایر ورزشـهاپوینـت، بک(مچ

 بال، اسنوکر پنگ، اسکواش، بدمینتون، هندبال، بیسپینگ

، جدول کلمات متقاطع، بیسـت سـوألی، دوز بـازی، بازی خانگی

 بازیقل دوقل، ایروپولی، بینگو، عروسکاسم فامیل، یک



   
 

 

شــطرنج، تختــۀ  ؛، تختــه نــرد، شــطرنج، گــو، ویچــیایبــازی تختــه

مهـره، شـاه، وزيـر، فیـل،  ؛خانه، خانـۀ سـفید، خانـۀ سـیاه ؛شطرنج

مات، آچمـز، کیش، مات، پات، آمپاس، شـاه ؛اسب، رخ، قلعه، پیاده

 شطرنج بازی کردن، قلعه رفتن، کیش دادن  ؛بلیتز، پوزيسیون

لندی، کش بازی، ، گرگم به هوا، طناب بازی، باال ببازی کودکانه

زی، بازی، عروسـک بـادولک، جفتـک چـارکش، سرسـره لی لی، الک

ــل یــا پــوچ، یک
ُ

بــازی، آســیا بچــرخ، آفتــاب مهتــاب، دوقــل، آبقلگ

بـازی)، االکلنـگ، پــازل، لیتوتولـه، باالبلنـدی، اکردوکــر (لیمتلاتل

ـــــاف، غایب ـــــادامعموزنجیرب ـــــک، م ـــــتکموش چارکش یس، پش

 خمیر تاپچارکش)، تاپ(جفتک

، پاسور، گنجفه، حکم، بـريج، آتـو، شـلم، رامـی، بانـک، بازی ورق

 ؛بـی، سـرباز، ژوکـرآس، شـاه، بی ؛ویک، پـوکربلوف، بورس، بیست

 خالهای ورق: خاج (گشنیز)، خشت، دل، پیک

  ۶۱۸قمارخانه  ،۶۱۸قمار  ؛ستارهبازی، رولت، ماه، قاببازی قمار

ــکه ــال ماس ــص، ب ــس رق ــاوال، مجل ــال، کارن ــو ، ب
ُ

ــه، ش  ؛۵۹۴بال

ـــن ـــوص ▲جش ـــتیوال، روز مخص ـــنواره، فس ـــم،  ،۸۷۶، جش مراس

  ۸۷۵نمایش باشکوه 

رقص محلی، لزگی، بابـاکرم،  ؛افشانی، قر، پایکوبی، دسترقص

 ؛انـدرولتانگو، والـس، پولکـا، تویسـت، راک ؛غربیله، رقص کردی

ــاص، رقصــنده، رقص [صــفت] ــا[ی]کوبرق ــان، پ ــان، پا[ی]افش  ؛کن

 ▼رقصیدن [فعل]

ــازی ــیلۀ ب ــبابوس ــاربی، ، اس ــک، ب ــت، عروس ــه، لعب بازی، بازيچ

بال)، بال (مدیسـنبازی، تیلـه، تـوپ، مدیسـینشبعروسک خیمه

بادکنک، بادبادک، فرفره، بادبر، ُبل، بجـول، قـاپ، الـک، االکلنـگ، 

آهنـی، مانـک، بـاتون (بـاطون، کوکی، آدممانع، بومرنگ، ماشـین

ــاتوم) ــاطوم، ب ــکیت، ا ؛ب ــه، اس ــنوبورددوچرخ ــورد، اس ــکیت ب  ؛س

چیـــز  ؛استیشـــن ســونیکــامپیوتر، کمــودور، ســـگا، نینتنــدو، پلی

 ۶۳۹اهمیت، بازيچه کم

فوتبالیســـت،  ؛، حريــف۷۰۵، ورزشــکار، یــار، پــا، رقیــب بــازيکن

شتی ؛▼فوتبال
ُ

پوش، ژيمناست، دونـده، گیر، والیبالیست، ملیک

زن، بوکسـور، باز، شناگر، تیرانداز، کمانگیر، کاراتـه بـاز، مشـتاسکی

ـــت، آب ـــتانیبسکتبالیس ـــازيگر، باس ـــاز، ب ـــق، آدم ب ـــاجی غري کار، ن

، ▼فنـون ورزشـی، والیبـال ؛استیل ورزشـکار، شـگرد ؛۱۶۲ورزشکار 

  ▼فوتبال

، تشکیل تیم، یار گرفتن، یارکشی، یارگیری، یـارگیری تیم ورزشی

گردان، بـازی شـناور، بـازی تـأخیری، اردوی تـدارکاتی تومن، بازیمن

 مربی  ؛ادگی)، اردو، ارنج(آم

شــــکن، پشــــتی، کوهنــــوردی، یخ، پــــوتین، کولهکوهنــــوردی

 نوردی یخ

، امدادی، استقامت، بامانع، ماراتون، صـحرانوردی، دوومیدانی

 ، پرش طول، سه گام، پرش ارتفاع، پرش بانیزه ۳۱۲پرش

کروبــات، بــارفیکس، پارالــل، حلقــه، ژيمناســتیک کروباســی، آ ، آ

باالنس، بیرق، پاباز، پرچم، ُپـل، تـاب، آغوشـقا ، پشتک، وارو،  ؛خرک

 آفتاب

فوتبالیسـت،  ؛، هند، اسـتپ، بـک، پنـالتی، تکـل، قیچـیفوتبال

فــورواردر، حملــه، نــوک حملــه، دفــاع، مــدافع، بــک، هافبــک، گلــر، 

 دروازه بان

 حلقه ، هوک، تختهبسکتبال

 ، والیبالیست، اسبک، سرویس زننده، پاسور، پنجه، آبشار والیبال

 تاتامی (تاتمی)  ؛، کاراته، جودو، کاراتهورزشهای رزمی

ـــها ـــایر ورزش ـــدام، بدنس ـــرورش ان ـــازی، بادی، پ ـــدینگ، س بیل

 ؛ضرب، دوضرب، وزنـه، هـالتربرداری: اسکات، یکوزنه ؛شیپربادی

لپـاین، اسـکی روی چمـن،  شمشیربازی، بولینگ، پاتینـاژ، اسـکی، آ

ورزشــهای  ؛وردیاسـکی مـارپیچ، هنــدبال، دوچرخـه ســواری، بـادن

پینگ پنگ، تنیس روی میز، تنیس، بـدمینتون،  ؛آبی، قایق، کایاک

 بال هندبال، راگبی، بیس

معاشـــرتی، آدم  ؛۹۴۹، مســـت، شـــخص معتـــاد عیـــاش [صـــفت]

ولنگـار،  ،۶۰۴دمدمی  ؛۲۶۸اهل گردش، جهانگرد  ،۸۸۲اجتماعی 

 ۶۰۴ول 

 ؛، مفــرح، ورزشـی، تفريحــی، نمایشـی، تماشــاییسـرگرم کننـده

 دی، جشنی عی

کن، بــازی ،۸۲۴، مشــغول، آســوده، خوشــحال ســرگرم شــده

  ۸۳۵گردش، شادمان به

، مشغول کردن، بازی دادن، در بازی شرکت سرگرم کردن [فعل]

نیـروی تـازه  ،۸۲۶دادن، مایه انبساط خاطر شدن، خوشـنود کـردن 

 ۸۳۹ظريف سخن گفتن  ،۸۳۳شاد کردن  ،۶۸۵دادن 

، بـازی کـردن، تفـريح کـردن ، خودرا مشغول کردنسرگرم شدن

 ۶۱۸قماربازی کردن، قمار کردن  ؛۸۳۳شاد بودن  ،۶۸۱

رقص آمـــدن، ، پـــای کوبیـــدن، دســـت افشـــاندن، بـــهرقصـــیدن

 رقص آوردنبه ؛۳۱۲، پريدن ۳۱۵قردادن، پشتک زدن، چرخیدن 

ــردن ــی ک ــردن عیاش ــادمانی ک ــردن، ش ــگذرانی ک  ،۸۳۵، خوش

 نچرانی کردچشم ؛۹۴۹، مست شدن ۳۰۱نوشیدن 

⍃  ــال ــی  ،۶۸۱مج ــی  ،۸۲۴خوش ــذت بخش ــرحالی  ،۸۲۶ل  ،۸۳۳س

 ۹۴۹مستی  ،۸۴۹مسخرگی  ،۸۳۹ظرافت طبع 

 

 مالل . کسلی 838

 ؛، کسلی، یکنواختی، خسـتگی، بیـزاری، آنـوی، مـاللماللت [اسم]

سـختگیری  ◄سخن جدی، ِجّد، جـدیت، انضـباط  ؛سررفتن حوصله

۷۳۵ 

السـچیز کسل کننده کا، جزئیـات، ، کار سـخت، کـار یکنواخـت، آ

ــاِر ِگــل، تکــرار مکــررات، توضــیح واضــحات، روتــین، خانــه داری، ک

 داری، کلفتی، کار روزمرهخانه



 

 

، خسته کننده، ماللت آور، یکنواخت، روزمره، کنندهکسل [صفت]

 هوا آور، بارد، ممل، یکلوس، بیحال، مالل

 ،۸۶۰تفـاوت بی ،۸۲۹منـد گله ،۶۷۹، کسـل، خسـته، بیکـار ملول

 ۸۶۱میل مشمئز، متنفر، بی بیزار،

کننده شدن، سیر ، بیمزه شدن، خستهکننده بودنکسل [فعل]

ملــول کــردن، بیــزار کــردن، رنجــه کــردن، حوصــله را  ؛۸۶۳کــردن 

، ۱۰۶، تکـرار کـردن ۲۷۸آهسـته رفـتن  ،۶۸۴سربردن، خسته کـردن 

 ۵۷۰وارد جزيیات شدن 

⍃  ۸۴۰روحی بی ،۸۳۴افسردگی  ،۶۸۴خستگی 

 

 طبعظرافت  839

کـاری، مطایبـه، طبعی، ظرافـت، نازک، خـوشظرافت طبـع [اسم]

گـــــویی، گویی، مزاحطبعی، بذلـــــهشـــــوخ ؛۵۷۵ظرافـــــت کـــــالم 

ــــخرگی  ــــودگی، مس ــــرجوابی، ل ــــی، حاض ــــمزگی، زيرک  ؛۸۴۹خوش

 ۸۵۱ ، هجو۸۵۱ تمسخر، استهزا ؛سراییلطیفه

 ؛، لطیفــه، شــوخی، جــوک، هــزل، مــزاح، مطایبــات، فکــاهیبذلــه

 ؛متلـک ؛حاضـرجوابی ؛۸۵۱انی ظريف، طنز، هجو نکته، خرده، مع

 سر گذاشتنسربه

مشـرب، گو، خوش، حاضـرجواب، شـوخ، بذلـهطبـعظريف [صفت]

طبع، باحــال، بــامزه، ســخن، ظريــف، ظريــف طبــع، شــوخشیرين

ــد، مزاح ــک، مقل ــهدلق ــو، لطیف ــرا)گ ــک ؛گو (س ــیار، باري دان، هوش

ــ ،۵۹۴کمــدین، مجــری  ؛۴۹۸االنتقال، بــاهوش ســريع  ؛۵۰۱ادان ن

 ملیجک

آور، فکـاهی، سـرگرم ، خنـده ۵۷۵، ظريـف [کـالم] مطایبه آمیـز

 ؛۸۵۱آمیز تمســــخر ،۸۴۹دار خنــــده ،۸۴۹مســــخره  ؛۸۳۷کننــــده 

 دقیق، باريک، نرم، طنز، خوش، موجز، نغز، غامض 

حاضــر جــواب  ،۸۵۱، هجــو کــردن ظريــف ســخن گفــتن [فعــل]

 ؛۸۳۷ شــوخی (مــزاح) کــردن، جــوک گفــتن، ســرگرم کــردن ؛بــودن

 سر کسی گذاشتن، متلک بار کسی کردنسربه

 خنده، بهشوخیبه [قید]

⍃  ۸۵۱تمسخر  ،۸۴۹مسخرگی  ،۸۳۷سرگرمی  ،۸۳۳سرحالی 

 

 # ۸۴۰روحی بی 840

نـدی، افسـردگی روحیبی [اسـم]
ُ

کنندگی، ماللـت کسـل ،۸۳۴، ک

ـــی  ؛۸۳۸ ـــام، بیمزگ ـــدون اله ـــت، ب ـــدان خالقی ـــذال،  ؛۳۸۷فق ابت

ــودنپاافتــادگی، ســطحپیش ــرویی، فقــدان بذلــه ؛ی ب گویی، ترش

 ۵۷۳سادگی [کالم]  ،۸۳۴، مالیخولیا ۳۸۷مزگی بی ،۸۳۸ماللت 

شـخص لـوس،  ؛نمـک، حوصـله سـربرمـزه، بی، بیروحبی [صـفت]

 پوش ساده ؛۴۹۹مزه، خرف، خرفت، کودن شخص بی

کننده بــودن ، حوصــله را ســر بــردن، کســلروح بــودنبــی [فعــل]

۸۳۸ 

⍃  ۸۳۸مالل  

 

 زيبایی 841

ــم] ــایی [اس ــال، زيب ــن، جم ــوبرویی، ُحس ــنگی، خ ــگلی، قش ، خوش

جـــالل، هیبـــت، شـــکوه، تجمـــل، جبـــروت، احتشـــام،  ؛۶۴۶کمـــال 

انــــدامی، خوش ؛۷۳۳اقتــــدار  ◄، ســــطوت ۳۲عظمــــت، بزرگــــی 

 ؛۲۴۵ترکیبی، برورو، تـازگی، تناسـب، تقـارن هیکلی، خوشخوش

 دلريایی، جذابیت

، آیت، شاهکار، بهتريِن نـوِع خـود ، اثر هنری، آفريده، اثرچیز زيبا

طبیعــت زيبــا،  ؛زيبــای شــگفت، لعبــت ؛۸۴۴جــواهر، گــوهر  ؛۶۴۴

 ؛باغ، بوستان، پارک جنگلی، گلزار، دشت سرسبز، آسمان، دريـا، ابـر

شــخص زيبــا، نگــار، دلبــر، لعبــت،  ؛وخــالگــل، آهــو، مــارخوش خط

 صاحب حسن وجمال ؛پارهمغبچه، عروسک، ماه

ـــفت] ـــا [ص ـــگل، زيب ـــل، ، خوش ـــوبرو(ی)، جمی ـــارو، خ ـــنگ، زيب قش

گلعـذار، گلـرخ، گلـرو، مهـرخ،  ؛منظره، رعنا، فريبـاتیپ، خوشخوش

مهسـا، مـه  ؛زادهنگار، دلبر، لعبـت، عـروس، پـری ؛وخالخوش خط

 ؛لطیـف، ملـیح، نـاز، بـدیع ؛منظرآیند، خوشنما، خوبخوش ؛جبین

 ؛غـوبتر، مرترين، زيبـاتر، قشـنگبهترين، بهتر، زيبـاترين، قشـنگ

ت، آتشآشوبگر، فتنه
َ

 پاره انگیز، آف

ــل ــکوهمند، آنمجل ــکوه، ش ــانه، باش ــرافی، افس ــانی، اش ای، چن

 ۶۴۴تجملی، لوکس، تجمالتی، پررونق، ُپرتخمه، ناب، عالی 

هیکــل، انــدام، ظريــف، ســرو قــد، خوش، باريکانــدامخوش

 ؛تراش، تراشــــیده، شــــکیلترکیــــب، مــــوی میــــان، خــــوشخوش

پیکـــــر، پیکر، پریمـــــه ؛۲۴۵متقـــــارن  شـــــکل،متناســـــب، خوش

 مقبول  ؛بر، رعناسیمین

اب
ّ

، دلکـش، فريبنـده، تـودلبرو، شـیرين، بانمـک، افسـونگر، جذ

بلونــد،  ،۸۶۸ودل، خوشــخو، شــارمان، نجیــب تابنـاک، راهــزن دیــن

 ۴۱۷روشن 

، درتوصیف ۹۸۳، مسحور کردن، افسون کردن زيبا بودن [فعل]

 تیپ بودن نگنجیدن، خوش

، بزک کردن، سـاختن، آرایـش کـردن، زيبـا کـردن ردنخوشگل ک

آراســتن، برداشــتن، زدودن، ســتردن، پیــرایش کــردن، زينــت  ،۸۴۳

درســت کــردن، صــاف کــردن،  ؛۸۴۴دادن، پیراســتن، تــزيین کــردن 

ــاک کــردن  ــردن، تراشــیدن، پ ــودن،  ؛۶۴۸کوتــاه ک ــدن، زيبنــده ب آم

 خودرا ساختن  ؛درخور بودن، اندازه بودن

⍃  ۸۴۴تزيین ،۸۴۳آرایش  ،۶۴۶ال کم ،۶۴۴خوبی 

 

 زشتی 842

، کراهت، کراهـت منظـر، بـدنمایی، زمختـی، زننـدگی، زشتی [اسم]

 کژی، عیب، نقص ؛۵۷۶شناعت، زشتی کالم 

آدم زشت،  ؛منظرۀزشت، محله پست ؛۸۴۵، ننگ، لکه چیز زشت



   
 

 

 الخلقه، عفريت هیوال، ناقص

ــــفت] ــــت [ص ــــهزش ــــدريخت، کري ــــاک ، ب ــــف، ناپ  ؛۶۴۹المنظر، کثی

ناآراسته، نازيبـا، بـدلقا،  ؛۹۳۴شنیع  ،۸۹۹انگیز، کريه، رکیک نفرت

 انکرمنکر ؛ناگوار، وخیم ؛بدلعاب، بدگل، ناگیرا، اکبیری

 ۸۴۵دار وچروک، لکهورورفته، چین، نامرتب، پژمرده، رنگبدنما

، قناس، بدفرم، بدشکل، دفرمه، غیرطبیعی، ناهنجار، بدترکیب

ـــامطلوب  ـــدبی ؛۸۸۸ن ـــب، ب ـــج، کجتناس ـــهقواره، ک ـــاز،  ؛وکول ناس

 ؛۸۴۷تربیت وقیح، بی ،۸۹۳عبوس، ترشرو  ؛۵۷۶ناموزون [کالم] 

 ۱۹۵مالحت، سنگین وکند بی

زشــت شــدن، پژمــردن،  ؛ای نداشــتن، قیافــهزشــت بــودن [فعــل]

 شلخته بودن

 ،۶۵۵، پژمـردن، مجـروح کـردن ۴۲۶رنـگ کـردن ، بیزشت کـردن

 ۶۴۹ دن، کثیف کر۴۲۶رنگ کردن چرک کردن، بی

⍃  ۸۴۵لکه  ،۶۴۵بدی 

 

 زيباسازی . آرایش 843

سازی، هنرهـای ، منظره۱۴۳تغییر  ،۸۴۴، تزيین زيباسازی [اسـم]

آرایـش صـورت،  ؛جراحی پالسـتیک، کشـیدن پوسـت ؛۸۴۴تزيینی 

ـــت ـــک زدن، کرمهف ـــزک، ماتی ـــت، ب ـــش، توال ـــودر زدن، قلم آرای پ

آپ (مکـاپ)، روی در آرایـش)، میـککاری (زيـادهاپیالسـیون، بتونـه

 مانیکور، پدیکور  ؛پیرایش ؛تتو، خالکوبی

براشــینگ، کــوپ کــردن،  ؛، ســلمانی، پیــرایش، اصــالحآرایــش مــو

چتـری،  ؛اسپری، تافـت، ژل ؛کوپ، رنگ، مش، حالت دادن، دکلوره

لمانی، دم اسبی، دم موشی   مصری، کلیوپاترایی، آ

ــو ــیشستشــوی م ــامپو،  ؛، شــامپو، آبکش ــش مــو: ش مــواد آرای

 نده، رنگ مو، حنا، اسپری، بريانتین، سدر، کتیرا، ژلکننرم

آپ (مکـــاپ)، ســـرخاب، پـــودر، روژ گونـــه، ، میـــکلـــوازم آرایـــش

نــاخن، ماتیـک، کــرم، چشـم، فرمــژه، مـداد چشــم، ريمـل، الکسایه

ــک)کرم ــک (پنکی ــودر، پنک ــمه ؛پ ــرمه، وس ــفیداب، س ــایل  ؛س وس

، تـل، سـر ،بـرس، بیگـودی، شـانهدان، سنجاقآرایش: آینـه، سـرمه

 ۴۳۷خال عارضی، خال  ؛سرگل

 ، سالن زيبایی، سلمانی، پیرایشگاهآرایشگاه

، جراح پالستیک، آرایشگر، سلمانی، بندانـداز، متخصص زيبایی

 مانیکوريست، متخصص پدیکور ؛زن، دالکتیغ

کرده، تیغهشـده، آراسـته، سـهشده، آرایش، بزکزيباشده [صفت]

 مزلف، سانتیمانتال

، آرایش کردن، آراسـتن، سـاختن، پیراسـتن، ابـرو نزيبا کرد [فعل]

[زير ابرو] برداشتن، ناخن را حنا گـرفتن، بـزک کـردن، بنـد انـداختن، 

حنابستن، سرخاب سفیداب مالیدن، تیپ کـردن، خوشـگل کـردن 

ــاندن ؛۸۴۱ ــیدن) ؛لبــاس پوش ــانه کــردن (کش ــردن،  ؛ش ــلمانی ک س

  ۶۴۸تراشیدن، ريش زدن، برداشتن، زدودن، پاک کردن 

⍃  ۸۴۴تزيین  ،۸۴۱، زيبایی ۲۵۹زبری 

 

 تزيین 844

بنــــدان، بنــــدی، آینه، دکوراســــیون، آذیــــن، آذینتــــزيین [اســـم]

، تـذهیب، لعـاب، ▼زيب، زينت ؛۸۴۳بندی، آرایش، زيباسازی آینه

 نثار (در خوراک)، مخلفات

، باغسـازی، آرشـیتکتور، دکوراسـیون داخلـی، هنرهای تزيینـی

ــازی مجسمه ــی ،۵۵۴س ــر نقاش ــاری،  ؛۵۵۱ هن ــت ک ــازی، منب گلس

ــــازی، نقره ــــذهیب، مطالس ــــاری، ت ــــاتم ک ــــانخ ــــاری، افش زنی، ک

 هنرهای آرایشی ؛کاری، ترصیعکاری، معرقکاری، مشبکمقرنس

ونگار، اسلیمی، ، موتیف، الگو، قالب، طرح، گل، نقش، نقشنگار

تــرنج، لچــک  ؛۲۳۳، طــرح کلــی ۲۴۳گالبتــون، گــل برجســته، شــکل 

افشـان، ی، برگ، محرابی، محرماتی، گلدانی، گلترنجی، بوته، ماه

  ۲۲۶قالی، فرش ≠  ؛عباسی، ...شاه

ــوزندوزی ــکس ــرودری دوزی، پول ــدوزی، ب ــدوزی، گل دوزی، ، قالب

دوزی، دوزی، مفتـــــولقیطـــــان دوزی، مرواريـــــددوزی، مغـــــزی

ــه ــمدوزی، آینــهملیل  ◄دوزی، خیــاطی کاری، اپلیکــهدوزی، ابريش

  ۲۲۸خیاط 

تـور، شـیفون، روبـان، اپـل، پـر، مغـزی، مفتـول،  ،تزيینات لباس

سـالح سـرد  ◄یراق [یراق جنگ  ؛۲۲۸یراق، ملیله، سایر پوشیدنیها 

۷۲۳ [ 

، لباس پلو خوری، لباس عروس، لباس زربفت، لباس لباس فاخر

 مهمانی، لباس شب

الت، جواهرات سلطنتی، نشـان سـلطنت جواهرات  ؛۷۴۳، زيور آ

ـــامزدی، گردنب ـــه ن ـــتری، حلق ـــو، انگش ـــواره، النگ ـــز، گوش ـــد، آوی ن

ــنجاق، گل ــد، س ــتبند، بازوبن ــر، گلدس ــینهس ــینه، س ــر، س ريز، زنجی

 خلخال  ؛تاج، آویزه، صلیب، قلب، پا[ی]بند، مريمیپالک، تاج، نیم

مرواريـد (مـرواری)،  ؛، ُدر، جواهر، لؤلؤ، سنگ گرانبها، نگینگوهر

پــال، فیـروزه، زمـرد، یشــم، عقیـق، لعـل، یــاقوت، المـاس، برلیـان
ُ
، ا

مرجان، صدف، مینا، عنبر، کهربـا،  ؛۳۵۹اتمی، احجارکريمه، کانیها 

 فلزات گرانبها، زر، طال، سیم، نقره، پالتین ؛بلور

 ؛▲، زيـــور، زيـــب، پیرایـــه، آذیـــن، تجمـــل، آرایـــش، تـــزيینزينـــت

الت، بابــاغوری، آب طــال، اشــک (اشــگ)، مــدالزينــت زرق و بــرق،  ؛آ

 ▲جواهرات ؛طمطراق

بری، گچکاری، ستون، سرستون، ، قرنیز، گچمانتزيینات ساخت

 طاقچه، قوس، هالل

ــتی ــی کاردس ــای تزيین ــوزندوزی ▲، هنره ــول ▲، س  ؛۱۶۴، محص

 ترصیع

، تزيینی، دکوراتیو، تجملی، لوکس، تفننی، پرکـار، آرایشی [صـفت]

 ۸۷۵تشريفاتی (رسمی)  ،۶۳۷زائد  ؛استادانه، آرایشگر

مرصــع، مهــذب، طالکــاری ، آراســته، دکــور شــده، پیراســته، مــزّين



 

 

 ؛شــده، مرواريــددوزی، مرواريدنشــان، مرواريــدی، مطــال، معــرق

ـــــون ـــــیده، مرتـــــب  ؛مل ـــــنظم  ،۶۲اتوکش مـــــنقش، دارای  ؛۶۰م

 دار، مشجر، نگارکرده عکس ،۵۵۳شده ونگار، نقاشینقش

، ۲۲۸، شـیک پـوش، لبــاس فـاخر پوشـیده، ملــبس پـوشخوش

 مدال آویزان کرده 

کردن، دکور کردن، زينت کردن، آذین  ، مزينتزيین کردن [فعل]

ــنما  ــورکردن، خوش ــت دادن، زي ــتن، زين ــتن، آراس ــن بس ــردن، آذی ک

نظــم  ،۶۲کـردن، نظــم و ترتیــب دادن، مرتــب کـردن، مــنظم کــردن 

آرایـش کـردن،  ؛چیدن، گستردن، راست کردن، برپاکردن ،۶۰دادن 

آراســتن بــه  ؛آذیــن نهــادن، آذیــن زدن ؛پیراســتن ؛۸۴۳زيبــا کــردن 

  ۵۷۴ع بدیعی صنای

⍃  ۵۵۶هنرمند  ،۸۴۳آرایش  ،۸۴۱زيبایی  ،۵۷۴صنایع بدیعی 

 

 لکه . فقدان زينت 845

ــم] ــه [اس ــص لک ــه، نق ــب، خدش ــه،  ؛۶۴۷، عی ــو، رخن ــرک، م ــم، ت زخ

رنگــارنگی  ،۶۴۹چــرک  ،۵۵۰امحــا  ،۸۴۲خــراش، خــش، چیــز زشــت 

خـال  ◄ومـک کک ؛۴۴فقدان زينت، سادگی  ؛۸۶۷بدنامی  ؛۴۳۷

۴۳۷ 

ــفت] ــه [ص ــهدارلک ــراب، خدش ــی، خ ــدار، زخم ــوب، ، ترک ــر، معی
ُ

دار، ق

ـــاقص  ـــت، ســـاده  ؛۶۴۷ن ـــته، بـــدنما ۴۴بـــدون زين  ،۸۴۲، ناآراس

 ۴۳۷دار خال ◄مکی کک ؛۸۴۲بدترکیب 

، صــدمه زدن، خدشــه دار کــردن، لکــه دار معیــوب کــردن [فعــل]

بـدنام  ؛۶۵۵ازشکل طبیعی خـارج کـردن  ،۶۵۵کردن، آسیب زدن 

، ۴۶، بريـدن ۴۶ناقص کردن، شکسـتن  ؛۸۶۷رسوا کردن  ◄کردن 

 ، خط انداختن ۴۶پاره کردن 

⍃ ۸۴۲زشــــتی  ،۶۵۵زوال  ،۶۴۷، نقــــص ۲۴۶ريختگی همبــــه، 

 ۸۴۷بدسلیقگی 

 

 سلیقگیخوش 846

ظرافـت،  ؛، سلیقه، ذوق، پسند، فرهنـگسلیقگیخوش [اسم]

تشخیص، تمیز،  ؛تکلفیسادگی، بی ؛۶۴۴بهترين انتخاب، خوبی 

 بصیرت

ــلیقهشخو [صــفت] باريــک بــین، نــازک  ؛، بــاذوق، بــا فرهنــگس

 پوش ساده ؛منتقد هنری ؛اندیش، آزموده، خبره، منتقد

 ۶۴۴، منتخب، گلچین، دستچین، بهترين گزيده

، قــدر دانســتن، ۴۶۳، تمیــز دادن ســلیقه بــودنخوش [فعــل]

 ۸۶۲پسند بودن ، مشکل۴۸۰ارزش دادن، برآورد کردن 

⍃  ۸۴۸د ُم  ،۶۴۴، خوبی ۴۶۳قوۀ تمیز 

 

 بدسلیقگی 847

، فقدان تشخیص، هنر بد، هنر تجـاری، ابتـذال، سلیقۀ بد [اسم]

 پستی

ــت ــدان تربی ــدن، بیفق ــدان تم ــار، فق ــدی رفت ــی ، ب ــی، ب فرهنگ

 بی کالسی ؛۸۸۵ادبی تمدنی، بی

پســـند، پاافتـــاده، بـــازاری، عوام، پســـت، پیشمبتـــذل [صـــفت]

ــــعامه ــــداول، معم ــــه، مت ــــه، عوامان ــــپ، عامیان ــــند، چی  ؛ولیپس

 فريبجایی، عوامهمه ؛پوشسلیقه، بدسلیقه، سادهکج

ــتبی ــیتربی ــل، بی، ب ــاجنس، ذوق، نااه ــدن، ن ــی تم ــگ، ب فرهن

نزاکـت، بـازاری، دهـاتی، کـولی، عوام، بی ،۸۶۹ناجور، ناباب، عامی 

ــدوی ــی، ب ــوده، وحش ــاس ؛ت ــی احس ــی ؛ب ــیب  ،۸۸۵ادب کالس، ب

  ▲مبتذل ؛توانگر پست ؛۶۹۵ناشی 

، تجــاری کــردن، ســطح کــاررا پــایین آوردن، کــردن مبتــذل [فعــل]

 بدسلیقگی نشان دادن، ازارزش چیزی کسر کردن

⍃  ۸۶۹رعایا  ،۸۴۵لکه 

 

 ُمد 848

لبــاس  ،۶۱۰، رســم معمــول، عــادت ۲۴۳، َســبک، شــکل ُمــد [اســم]

 ، حرف آخر، مد روز۱۲۶، تجدد ۱۲۶تازگی  ؛رایج

لـف، تک ،۸۷۵، آداب معاشرت، آیین معاشـرت، تشـريفات تعارف

 ۶۱۰قرارداد اجتماعی، رسوم، عرف 

خبرگان  ،۸۶۸، باالی شهر، مرفهین، نجبا محفل شیک پوشان

۶۴۴ 

ــفت] ــیک [ص ــتان، پوشش ــتان پیش ــد، چیش الم ــاس، آ ــوش لب ، خ

 پوش ساده ؛۸۴۶سلیقه خوش

ـــیک ـــبک روزش ـــق س ـــد، مواف ـــرين م ـــگ ؛، آخ الفرن ـــه، آ  ؛دزنفکت

 ۸۷۵تشريفاتی (رسمی)  ،۸۷۵نما خوش ؛پسندعامه

حسـابی، ، ازخانواده خوب، اصـیل، بـا اصـل و نسـب، آدماتربیتب

 ۸۸۴تعارفی، مؤدب  ؛۸۶۸دان، نجیب شده، آدابآدم، تربیت

 ،۶۱۰مد را دنبـال کـردن، عـادت داشـتن  ؛، گرفتنمد بودن [فعل]

ــودن  ــق ب ــردن، منطب ــروی ک ــاب  ،۸۳پی ــردن، آفت ــظ ک ــاهر راحف ظ

 گرفتن، برنزه شدن 

⍃  ۸۸۴ ادب ،۸۶۸نجبا  ،۸۴۶سلیقگی ، خوش۱۲۶تازگی 

 مسخرگی 849

داری، مضحک بـودن، امـر محـال ، مهملی، خندهمسخرگی [اسم]

 ۸۳۹بذله  ،۸۳۹لودگی، ظرافت طبع  ؛۴۹۷

 ،۵۱۵مهمل، چرند  ؛، مضحک، ازُمد افتاده، آنتیکمسخره [صفت]

گو، بذلــه ،۸۵۱مقلـد  ◄شــخص مسـخره  ؛۴۹۷مزخـرف، نـامعقول 

  ۸۳۹طبع ظريف

، بامزه، مضـحک، ۸۴آور، عجیب، غريب، غیرعادی ، خندهدارخنده

ـــده  ـــرگرم کنن ـــادی  ،۸۳۷س ـــک، غیرع ـــخر ،۸۴بانم  ؛۸۵۱آمیز تمس

 ۸۳۹آمیز مطایبه

، آدم را به خنده انـداختن، مضـحک بـودن، مسخره بودن [فعل]



   
 

 

ــردن  ــرگرم ک ــودن  ،۸۳۷س ــه ب ــردن ۴۹۷احمقان ــار ک ــه رفت ، احمقان

 ۸۳۵خنداندن  ؛۶۹۵

⍃  ۸۵۱تمسخر  ،۸۳۹ع ظرافت طب ،۸۳۷سرگرمی 

 

 # ۸۵۰ادا  850

ــم] ــرادا [اس ــز، تکب ــاده، ُپ ــاز، اف ــایی، ن ــوه،  ؛، خودنم ــبازی، عش هوس

ـــمه ـــکلک ؛کرش ـــازوادا،  ؛ش ـــازوغمزه (ن ـــوار)، ن ـــار (اط ـــوار، اطف اط

، نــازونوز، ☹،غمزۀشــتری ☹نازوکرشــمه)، قــروقمیش، نــاز ِشــتری 

 ؛نـگادا[و]اطوار (اداواصول)، افه، عوروادا، غنج، غمزه، گوشه، مز

اســتهزا  ،۸۵۱طعنــه، مســخره، هجــو  ؛تبختــر، ادا و اصــول داشــتن

۸۵۱ 

تجــاهر، تجاهــل،  ؛، الف، ادعــا، شــارالتانی، وانمــود، بلــوفتظــاهر

 ۵۲۵کتمان 

کتــور، بــدذات، خبیــث، متظــاهر [صــفت] ، آدم متظــاهر، هــوچی، آ

گر، بیـا، اطـواری، شـارالتان، عشـوهباز، ناتو، ارغـه (ارقـه)، مزنگحقه

 ،۸۷۷زن آدم الف ،۵۹۴بـــازيگر  ،۸۷۷آدم الفـــزن  ،۵۴۵فريبکـــار 

ـــر  ـــخص متکب ـــدعا، ش ـــیک ،۸۷۳پرم ـــخص  ،۸۴۸پوش آدم ش ش

مـــآب -؛ ۸۷۷الفـــزن  ،۵۴۲، شـــیاد ۹۳۴، شـــرور ۹۵۰مآب مقـــدس

 مآب><متجدد

فخرفروش  ،۵۷۴، خودنما، پرافاده، متکلف دارای ادا و اصول

  ۸۷۷الفزن  ،۵۴۲شیاد  ،۸۷۵

ن، نـاز داشـتن، وانمـود کـردن، اطـوار ، نـاز کـردادا داشـتن [فعل]

آمــدن (ريخــتن)، نــاز بــر کســی (چیــزی) کــردن، ادا در آوردن، اطــوار 

تظـاهر کـردن، وانمـود  ؛آمدن (ريخـتن)، افـه آمـدن، ادعـا داشـتن

 ۲۰بهانه کردن، تقلید کردن  ؛کردن

⍃  ۸۷۵فخرفروشی  ،۸۷۳تکبر 

 

 تمسخر 851

طعنـه، کنایـه،  ، تمسـخر، ريشـخند، سـخره، پوزخنـد،استهزا [اسـم]

مــزاح،  ؛۸۵۰گوشــه، ادا  ؛۸۳۹ســخن کنایــه دار، متلــک، طنــز، بذلــه 

 شیشکی  ؛۸۳۹ظرافت طبع  ◄طبعی خوش

، تجســم ۹۲۸، مســخره، ســخن نیشــدار، تهمــت دروغــین هجــو

طنـز، متلـک، شـوخی،  ؛۹۲۶، افتـرا ▼بازیمسـخره ،۵۵۲غیرواقعی 

 هجائیات، هجویات، هجونامه، هجویه ؛۸۳۹هزل، بذله 

بازنـده  ،۵۰۱، مایۀخنده، مایۀمسخره، مایۀتمسخر، ببـو همضحک

 آدم عوضی، ازگل ؛۷۲۸

حرکـت  ،۸۵۰ادا  ،۵۹۴، تقلید، پانتومیم، هنر تئاتر بازیمسخره

 ؛۵۵۲هجـــو، تجســــم غیرواقعــــی  ؛▲تمســــخر ؛۵۴۷دار معنـــی

   ۵۴۲تظاهر، فريب  ؛۱۸واری، تشابه طوطی

حــاوی طعنــه،  ، اســتهزا آمیــز، مســخره آمیــز،تمســخر آمیــز [صـفت]

 طنزآمیز، غیرجدی، لوده ؛آنتیک، مضحک ؛باطعنه

 ۸۴۷تربیت بی ،۸۳۹، هوچی، لوده، ظريف طبع کنندهمسخره

ـــد ـــت مقل ـــازيگر  ،۵۴۵، تردس ـــرو  ؛۵۹۴ب ـــه۲۸۴پی  ؛۸۳رو ، دنبال

  ۹۲۵چاپلوس  ؛۸۵۰شیاد، شارالتان، متظاهر  ؛۵۲۰مترجم، مفسر 

 ، مورد تمسخر، سخره مسخره

بازی گـرفتن، ، اسـتهزا گـرفتن، خندیـدن، بـهردناستهزا کـ [فعل]

بازيچــه گــرفتن، پوزخنـــد زدن، ادای کســی (چیـــزی) را درآوردن، به

ريش دیگـــری خندیـــدن، متلـــک بـــار دیگـــری کـــردن، مســـخره بـــه

ــردن ــداختن  ؛▼ک ــت ان ــمردن، دس ــر ش ــمردن، حقی ــوار ش  ،۵۴۲خ

 ۸۷۲تحقیر کردن 

فحـش ، ۹۲۱، هجو (هجا) گفـتن، احتـرام نگذاشـتن هجو کردن

 ۵۵۲، تصویر غلط دادن ▼مسخره کردن ،۸۹۹دادن 

، دسـت انـداختن، حرکـات کسـی را تقلیـد کـردن، مسخره کـردن

  ▲استهزا کردن

⍃  ۹۲۶، بدگویی ۹۲۲تحقیر  ،۸۴۹مسخرگی  ،۸۳۹ظرافت طبع  
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ـــم] ـــد [اس ـــار امی ـــع، چشم ،۵۰۷، انتظ ـــوشتوق ـــت، خ  ؛بینیداش

ـــت ـــاد، پش ـــاه اعتم ـــه گ ـــاور ۲۱۸گرمی، تکی ـــاد، ب ـــا، ۴۸۵، اعتق ، رج

ســخن امیدوارکننــده: وعــده،  ؛حســرت، رویــا ؛امــل ؛۴۷۳اطمینــان 

 ◄وعیـد ≠  ۵۲۹خبـر  ◄، مـژده، بشـارت، خبرخـوش ۷۶۴نوید، قول 

  ۹۰۰تهدید 

خیال، رویا، آینده نگری،  ،۶۱۷، هوا، هوس، جاه، آرمان، هدف آرزو

ش خــواه ؛۶۱۷طمـع، مقصـود، منظــور، داعیـه، قصـد  ؛۵۱۳وهـم 

معشــوق،  ؛۷۶۱، مــراد، کــام، حســرت، تمنــا، تقاضــا، التمــاس ۷۶۱

ــوب  ــوب، مطل ــل  ؛۸۵۹محب ــال، می ــدی، آرزوی دل، آم  ،۸۵۹آرزومن

جویی، افــــزون طلبــــی، حــــرص، طلبی، بلنــــدپروازی، زيــــادهجــــاه

هـــوای نفـــس، هــوای نفســـانی، هواوهـــوس،  ؛۸۱۶پرســتی مال

  ۶۰۴هوسرانی، هوسبازی، تلون مزاج 

ــفت] ــدوار [ص ــرده ، آامی ــد ک ــب، قص ــاه طل ــی، ج ــد، متمن  ،۶۱۷رزومن

 ؛گرمپشـت ؛دلتشـنه، تشـنه ؛۵۰۷بردر، منتظر راه، چشمبهچشم

 ؛۵۹۷کاندیــد، نــامزد، داوطلــب، (لیســت انتظــار)، راغــب  ؛گراآرمــان

 ۵۱۳بین، آدم رویایی خوش

دهنده، ، امیـــــدبخش، نویـــــدبخش، بشـــــارتامیدوارکننـــــده

 انگیز هوس ؛۵۱۳الی امیددهنده، مناسب، سعد، درخشان، خی

، امیـدوار بـودن، آرزو داشـتن، آرزوی چیـزی را امید داشـتن [فعل]

کشــیدن، آرزومنــد بــودن، انتظــار داشــتن، توقــع داشــتن، حســرت 

منتظــر  ؛بــردن، حســرت خــوردن، تمنــا کــردن، دهــانش آب افتــادن

راه راه بـودن، چشـم بـردر داشـتن، چشـم بـهچشم بـه ،۵۰۷بودن 

چشم داشتن، چشم به  ؛۴۸۵باور داشتن مراد طلبیدن،  ؛دوختن

آرزوی بـــه ؛دســـت کســـی بـــودن، کیســـه بـــرای کســـی دوخـــتن

ـــادن،  ـــن افت ـــوی روغ ـــانش ت ـــدن، ن ـــاجتش روا ش خودرســـیدن، ح



 

 

پافشـاری  ؛گرمی داشـتنپشت ؛۷۲۷نصیبش شدن، موفق شدن 

  ۶۰۰کردن 

بـالش نـرم زيـر سـر  ،۸۳۳، امیدوار کردن، شـادکردن امید دادن

 ؛اســتخاره درســت درآمــدن ؛می دادنگرکســی گذاشــتن، پشــت

 نوید (بشارت، مژده) دادن  ؛۴۷۱فرصت ایجاد کردن 

کـــاش، کاشـــکی، باشـــد، االهـــی (الهـــی)، ! ایکـــاش [شـــبه جملـــه]

هرچه بادابـاد،  ؛امیدخداامیداست، به ؛امیدوارم، اگر خدا بخواهد

 هللا شاءهللا، علیان

⍃  ۸۵۹میل  ،۸۳۱التیام 

 

 نومیدی 853

 ،۸۳۴، یـــأس، ناامیـــدی، دلســـردی، افســـردگی نومیـــدی [اســـم]

  ۲ عدم ◄نیهیلیسم  ؛آه سرد، آیۀ یأس ؛بافیبدبینی، منفی

 ۸۳۴شکسته، افسرده ، مأیوس، بدبین، دلنومید [صفت]

خطرنـاک  ،۸۳۴، یأس آمیز، تاريـک، دلتنـگ کننـده نومیدکننده

 ۵۱۱، نحس ۷۳۱نامساعد  ،۶۶۱

سـت دادن، افسـردن ، امید بريـدن، امیـد ازدناامید شدن [فعل]

 ۶۷۴سوخت کردن، کنار گذاشتن، استفاده نکردن  ،۸۳۴

، امیدی باقی نگذاشتن، نومید کـردن، آیـۀ یـأس مأیوس کردن

 ؛۵۰۹خواندن، آب پـاکی بـر دسـت کسـی ريخـتن، ناکـام گذاشـتن 

 دل شکستن

⍃  ۸۳۴افسردگی  ،۵۰۹ناکامی  
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وا، هــول، ، رعـب، بــاک، بـیم، هــراس، خـوف، جــبن، پـرتــرس [اسـم]

ترسی، بأس، خشـیت، دهشـت، ووال، محابا، مرعوبیت، چشمهول

ــرام  ــی ۹۲۰احت ــاب  ،۸۵۶، بزدل ــاب ؛۶۲۰اجتن ــعف اعص ــرس ▼ض ، ت

چیــــز ترســــناک: هیبــــت، ابوالهــــول، لولــــو،  ؛▼فوبیــــا ◄روانــــی 

، ۱۷۶لولوخورخوره، هیوال، دیو، غول، شبح، دراکوال، موجود خشن 

مترسـک،  ؛▼ارعـاب ◄ده کننـ، چیـز مرعوب۹۷۰ای موجود افسانه

  ▼ارعاب ◄ترساندن  ؛سرخرمنلولوی

کمرویـی، فروتنـی  ،۸۵۶، هول، وحشت، بزدلـی ضعف اعصاب

 ۸۲۵اضطراب، نگرانی  ،۸۷۴

 ؛کالستروفوبیا، ترس از جای بسته ؛، ترس روانی، ترس بیجافوبیا

 ۸۸۸ زنوفوبیا، ترس از بیگانگان، نفرت

ابهــت، هیبــت،  ، اخافــه، تخویــف، مرعــوب کــردن، تشــر،ارعــاب

مجـازات  ،۶۶۴، اخطـار ۹۰۰ترساندن، بیم دادن، بازداشـتن، تهدیـد 

ژيـر  ؛کننده:چیز مرعوب ؛۹۶۳ ، ۴۰۰صـدای بلنـد  ◄نهیب، فريـاد، آ

شــکوه، احتشــام، جــالل، شــوکت، حشــمت،  ؛۶۶۵عالمــت خطــر 

  ۷۳۳اقتدار  ◄سطوت، مهابت 

، ترســیده، مرعــوب، بیمنــاک، متــوحش، هراســان، ترســان [صــفت]

 ۹۲۰گذار احترام ؛۸۵۶جبون، بزدل، ترسو  ؛زدهف، وحشتخائ

وحشــت  ،۸۵۳، عصــبی، هراســان، تــدافعی، نومیــد کردههــول

زده، متغیـر، زده، بـیمزده، سراسیمه، دستپاچه، برآشـفته، هیجـان

 ۸۷۴شرمگین ،۶۰۱خجالتی، نامصمم  ؛۶۱آشفته 

، مهیــب، وحشــتناک، ترســاننده، تهدیــدآمیز، مخــوف، ترســناک

ــــده، هولنــــاک،  ســــهمگین، ســــهمناک، تــــرس آور، مرعــــوب کنن

ــــــب ــــــاک، وهمرع ــــــز، مرگانگیز، خوفن ــــــار، انگی ــــــا[ی]، مرگب آس

 زاافزا، وحشتآور، وحشتانگیز، وحشتوحشت ؛انگیزدهشت

  ۸۵۶ترسو  ◄بزدلی ◄ترسو 

ش ترسیدن [فعل]
َ

، هراسیدن، وحشـت کـردن، بـاک داشـتن، بـاک

ـــ ـــیدن، ه ـــمش ترس ـــا زدن، چش ـــرفتن، ج ـــتش گ ول شـــدن، وحش

، هراسـان بـودن، رم کـردن، دوری جسـتن، اجتنـاب کـردن ▼کردن

  ۹۲۰، احترام گذاردن ۳۱۸آشفتن  ،۶۲۰

ــدن ــرس لرزي ــهازت ــد ب ــل بی ــردن، مث ــخ ک ــوردن، ی ــان خ خود ، تک

پـس کشـیدن، رمیـدن، اجتنـاب  ؛لرزيدن، رعشه بـر بـدنش افتـادن

 ۷۲۱ازترس برجا خشک گشتن، ازپا درآمدن  ،۶۲۰کردن 

ه شـدن، دسـتپاچه شـدن، خـود را بـاختن، ، سراسیمهول کردن

مضطرب شدن، کالفه شدن، ترسو بودن، اطمینـان نکـردن، شـک 

 ترک شدنزهره ؛۴۸۶کردن 

چـپ نگـاه کـردن، ، تشر زدن، نهیـب زدن، رم دادن، چپترساندن

بــیم دادن،  ؛وحشــت در دل کســی انــداختن ؛۹۰۰تهدیــد کــردن 

 دن نسق گرفتن، زهرچشم گرفتن، نسق کر ؛بیمناک کردن

⍃  ۸۵۸احتیاط  ،۸۵۶بزدلی  ،۸۲۵، رنج ۳۱۸تالطم 

 

 شجاعت 855

، جرئت، جسارت، تهور، بیباکی، شهامت، پهلوانی، شجاعت [اسم]

ـــارا ـــری، دل، ی ـــره، دلی ه
َ
ـــتی  ؛ز ـــتاخی ۹۲۹درس ـــر، گس  ،۸۷۸، تجاس

سرســـختی،  ،۶۷۲، مأموريـــت ۱۷۴فعـــال بـــودن  ،۸۵۷پروایـــی بی

 جرئت ◄جرأت  ؛۶۰۰پافشاری 

 ؛انمردی، پهلوانی، فتوت، مروت، جرئت، یارا، مردی، جومردانگی

ــالت، اصل ؛منشــیآزادگــی، جــوانمردی، بزرگ ونســب، نجابــت، اص

 ؛]۹۷۹تقــوا  ◄[رهــایی از تعلقــات دنیــوی، وارســتگی  ؛۸۶۶اعتبــار 

 ۶۰۰بنیه  ،۵۹۹، عزم ۷۱۸طلبی جنگ

عمــل دلیرانــه،  ؛، دلیــری، سلحشــوری، جــوانمردی، فتــوتدالوری

  ۵۴۳حماسه، افسانه 

ــرد، قهرمــان، مــرد میــدان، شهســوار، فــرد شــجاع
ُ

، پهلــوان، گ

تهمـتن، رویـین تـن، رسـتم  ؛شیرمرد، آزادمـرد، آزادمـنش، شـوالیه

 پهلوان دستان، جهان

باک، جسور، پرجرئـت، متهـور، دالور، بهـادر، ، شجاع، بیدلیر [صفت]

بهادر، بـاغیرت، متجاسـر، نتـرس، بادل، پردل، شیردل، پهلوان، بزن

ــتلباد ــتاخ  ؛وجرئ ــور  ،۸۷۸گس ــرکش، جس ــاغی، س ــروا ، بی۷۱۱ط پ



   
 

 

 سختجان ؛۵۹۹مصمم  ،۶۰۰سمج  ،۶۷۲آمادۀ کار  ؛۸۵۷

ــرس ــل، بی، بینت ــور، ی ــیردل، مته ــاک، ش ــا، بیب ، ۸۵۷پــروا محاب

  ۸۷۸مطمئن، گستاخ 

، گستاخ بودن، دلیر بودن، از خطر نترسیدن، جسور بودن [فعل]

ــردن ــه ک ــاخطر مقابل ــودن، ب ش نب
َ

ــاک ــده ،۶۶۱ ب ــدن عه  ،۶۷۲دار ش

 ۷۱۶مبارزه کردن 

، جسور شـدن، جرئـت پیـدا کـردن، مصـمم بـودن جسارت کردن

۵۹۹ 

 ۸۳۳شاد کردن  ،۶۱۲، تشویق کردن، انگیختن جرئت دادن

 ، شجاعانه، مردانهدلیرانه [قید]

⍃  ۸۵۷پروایی بی ،۵۹۹عزم 

 

 بزدلی 856

دلـی، کم ،۶۰۱عزمـی بی ،۸۵۴، ترسویی، جـبن، تـرس بزدلی [اسم]

 کم جرئتی

، ۱۶۳ضـــعیف  ،۸۵۴، بــزدل، جبـــون، هــول کـــرده ترســـو [صــفت]

ــمم  ــبعافیت ؛۶۰۱نامص ــرو ؛طل ــرچین  ؛کم ــامرد، خب ــو  ،۵۲۴ن عض

 ۸۷۷ زنالف ،۶۰۳حزب باد 

، بــزدل بــودن، شــجاعت نداشــتن، هــول ترســو بــودن [فعــل]

 ،۸۵۴ترسـیدن  ؛جـا زدن، کوتـاه آمـدن ،۶۰۱عزم بـودن داشتن، بی

 ۸۵۴ازترس لرزيدن 

⍃ ۸۷۷زنی الف ،۸۵۴ترس  ،۶۰۱عزمی بی 

 

 پرواییبی 857

ــم] ــیبی [اس ــه پروای ــدی، عجل ــی، تن ــی مالحظگ ــجاعت  ،۶۸۰، ب ش

 عملیات انتحاری ؛۴۹۹حماقت  ،۶۶۱خطر  ،۸۵۵

، آدم ازجان گذشته، پیشمرگ، کامیکـازه، قماربـاز ازجان گذشته

۶۱۸ 

ادۀ کـار آمـ ،۶۰۲خـودرأی  ،۶۸۰احتیـاط، عجـول ، بیپـروابی [صفت]

 ۴۹۹پروایانه، نسنجیده، نپخته، بی خرد بی ؛۶۷۲

پـروا عمـل ، عجـول بـودن، عجلـه کـردن، بیپروا بـودنبی [فعل]

کردن، نسنجیده عمل کردن، گز نکرده پاره کردن، جوانب را درنظـر 

دريا نگرفتن، باُدم شیر بـازی کـردن، دنبـال دردسـر بـودن، دل بـه

ـــتن، بهزدن، به ـــی رف ـــتقبامصـــاف کس ـــود را اس ـــتن، خ ـــر رف ل خط

 هالکت انداختنبه

⍃ ۸۵۵ شجاعت ،۶۸۰عجله  ،۶۶۱، خطر ۴۵۶توجهی بی 

 

 احتیاط 858

کاری، ، حزم، مالحظه، هوشیاری، محابا، پروا، محکماحتیاط [اسم]

 ،۶۹۸پختگــی، زيرکــی  ؛۸۵۴تردیــد، دودلــی، تــرس  ؛۴۵۷دقــت 

ل اندیشـــی، دوراندیشـــی، آینـــدهعاقبت  ؛۵۱۰نگری اندیشـــی، مـــآ

 ۹۳۲غريزۀ بقا، صیانت ذات، خودخواهی 

، ۴۵۷کار، مراقـب کار، احتیاطکار، مالحظه، محافظهمحتاط [صفت]

عصـــا، بهدست ؛۵۹۸بیـــزار  ؛طلـــبعافیت ؛۶۶۹مارگزيـــده، آمـــاده 

ل   ۵۱۰اندیش مآ

ــل] ــودن [فع ــاط ب ــاط محت ــودن، احتی ــب ب ــردن، مراق ــاط ک ، احتی

ـــودن، دست ـــردن، برحـــذر ب ـــز ک ـــابهداشـــتن، پرهی ـــتن،  عص راه رف

ای ، بیمـــه کـــردن، پوشـــش بیمـــه۴۶۱بـــاآزمون وخطـــا جلـــو رفـــتن 

ــرفتن ــش گ ــتن، پوش ل ؛داش ــرفتن، مآ ــافی گ ــمین ک ــی تض اندیش

 ،۶۰۱عـزم بـودن رفـتن، بی پاورچین راه ؛کردن، احتیاط واجب کردن

 بیم داشتن 

  [قید]
ً
 ، ازروی احتیاط احتیاطا

⍃  ۸۵۴ترس  ،۶۶۰، ایمنی ۴۵۵توجه 

 

 میل 859

، خواهش، اشتیاق، شوق، رای، سودا، تمنا، آرزو، ذوق، میل [اسم]

هـــوا، هـــواداری، هـــوس، کشـــش، احســـاس، تمایـــل، خواســـته، 

اختیـــار  ؛▼، دلبســـتگی، عطـــش، اشـــتها ۷۶۱خواســت، خـــواهش 

وجـود حـق  ،۶۲۷، نیـاز ۷۳۷آمـال، درخواسـت  ؛۷۳۷دستور  ،۵۹۵

غـــارتگری  ،۸۱۶پرســـتی حــرص، مال ؛۲۷۹تکانـــه  ؛۵۱۳وهــم  ؛۹۱۵

گری، ایجـاد میـل، عشــوه ؛گـرایش، خـم شـدن ؛۹۴۷، پرخـوری ۷۸۶

  ۸۸۷محبوبیت  ◄طنازی، اغوا، وسوسه، لوندی، ناز، کرشمه 

 ؛۹۴۶آبی، روزه ، گرسنگی، ولع، جوع، گشنگی، قحطی، بیاشتها

 دلگی  ؛غشهضعفه، دلدل ؛عطش، تشنگی، ویار

، تمایل، کشش، میل، دلبستگی، بستگی، اشـتیاق، شـور، عالقه

انتخــاب  ،۶۱۷، قصــد ۱۷۹، گــرایش ۳۸۶ذائقــه  ؛۸۸۷، عشــق شــوق

 توجه، عالیق ؛۶۰۵

، غريزۀ زندگی، اشتیاق، تمنا، میـل جنسـی، شـهوت، هـوا لیبیدو

گیری، کام ؛۹۵۱وهوس، شور، شوق، جوش، رابطۀ جنسی ممنوع 

 ۶۷۳تمتع، برخورداری، استفاده

، ، کامه، صید، هدف، آرمان، خواسته، کـام، منظـور، مقصـودمراد

  ۶۱۷میوۀ ممنوع، وسوسه، هدف 

ـــفت] ـــتار [ص ـــوادار، عالقهخواس ـــتدار، ه ـــتگار، دوس ـــد، ، خواس من

 ۹۵۲، رند ▼پیشه، عشقی، حسود، ملتمس، دله، حريصعاشق

، مشـتاق، شـایق، آرزومنـد، عطشـان، ▲، خواهـان، خواسـتارمایل

 ۶۲۷متمنی، وسوسه شده، حشری، محتاج 

ــريص ــواح ــدوز، خودخ ــال ان ــد، م ــاع، آزمن ــب، ، جاه۹۳۲ه ، طم طل

 ۹۴۷سیری ناپذیر، پرخور 

، قحطـــی زده، تشـــنه، عطشــــان، ۹۴۶، ناشـــتا، روزه دار گرســـنه

 عطشناک، پراشتها، خالی 

پسـند، ، خواسته شـده، الزم، طلبیـده، طلـب شـده، همهمطلوب

 ؛مطـــابق میـــل، همـــوار، خوشـــایند، بـــاب دنـــدان، ازخداخواســـته



 

 

ــش ــتها آور، عط ــندیده، اش ــوب، پس ــتنی، مرغ ــذتبخش خواس آور، ل

مطلــوب، محبــوب، مقبـول، دوســت داشــتنی  ؛۶۱۲انگیزنـده  ،۸۲۶

انگیــز، دالویــز، دلخــواه، خواســته، دلنشــین، دلپســند، دل ؛۸۸۷

  ۶۱۵چسب، خوب دلپذیر، دل

، خواسـتن، آرزو کـردن، آرزو داشـتن، آرزومنـد میل داشـتن [فعل]

 بودن، آرزوی چیـزی را درسـر پخـتن، اشـتیاق داشـتن، الزم داشـتن،

 ؛۷۳۷، طلبیـدن ۷۳۷امـر کـردن  ؛۶۲۷نیازمند بـودن، نیـاز داشـتن 

گـــرایش  ؛ســـیری ناپـــذیر بـــودن ؛۵۹۷مایــل بـــودن، راغـــب بـــودن

حسرت  ؛داشتن، تشنۀ چیزی بودن، آمدن، چیزی برای کسی آمدن

  ۸۵۲امید داشتن  ،۸۱۶خوردن، طمع داشتن 

دهـانش  ،۶۳۶، گرسنگی کشیدن، کـافی نبـودن گرسنه بودن

اشــتها داشــتن، پــر اشــتها بــودن، ولــع داشــتن، جــوع  آب افتــادن،

 تشنه بودن، عطش داشتن ؛۳۰۱داشتن، خوردن 

دل ربـودن  ؛۶۱۲، مایل کـردن، تحريـک کـردن میل ایجاد کردن

ــردن  ،۸۸۷ ــوا  ؛۸۲۱تهیــیج ک ــردن، اغ ــردن، طنــازی ک ــری ک عشــوه گ

 ۲۹۱جذب کردن  ،۶۱۲کردن، وسوسه کردن، انگیختن 

⍃  ۸۵۲د امی ،۶۲۷نیاز  ،۶۱۷قصد 

 

 # ۸۶۰تفاوتی بی 860

، ۴۵۴خیـالی، عـدم کنجکـاوی عالقگی، بی، بیتفاوتیبی [اسم]

، ۴۵۸غفلـت  ،۶۷۹عـدم فعالیـت  ،۸۲۳ناپـذیری تهییج ،۵۹۸اکراه 

  ۶۳۹تفاوتی، عدم اهمیت باعث بی ؛۶۲۵، وسط راه ۹۱۳عدل 

عالقـه خیـال، بیهرجهت، بیبـه، بیطـرف، باریتفـاوتبی [صفت]

 ،۸۶۵نزده تعجـب ،۸۲۰خونسرد  ،۵۹۸بیزار  ،۸۲۰اطفه ع، بی۴۵۴

سـلیقه ، بی۹۱۳عـادل  ،۶۷۹، بیکـار ۴۵۸غافـل  ،۸۲۳ناپذیر تهییج

 ۶۰۱، نامصمم ۴۶۴

السویه، فاقد اهمیت یا ارجحیت، علی ؛، دعوت نشدهناخواسته

نخواسـتنی، غیـر جـاذب، مکـروه  ؛۶۰۶بـی اختیـار  ؛۶۳۹اهمیت بی

قبول، ط (صـــالحیت) الزم، غیرقابـــلناشایســـته، فاقـــد شـــرای ؛۸۶۱

  ۴۵۸از غفلت، واگذاشته ناشی ؛۶۰۷انتخاب نشده، مردود 

، اهمیــت نــدادن، یــک دســتی گــرفتن، تفــاوت بــودنبی [فعـل]

ــتن  ــبک داش ــرفتن، س ــم گ ــت ک ــی  ؛۹۲۲دس ــردن، فرق ــاوت نک تف

 ۶۰۶بیچاره بودن  ؛۶۳۹نداشتن، بی اهمیت بودن، ناچیز بودن 

⍃ ۸۶۵تحیر  فقدان ،۸۲۰عاطفگی بی 

 

 میلیبی 861

فقدان رغبت، ناخوشنودی، نارضایی،  ،۵۹۸، اکراه میلیبی [اسم]

ــایت  ــدم رض ــرت  ،۸۲۹ع ــر، نف ــار، تنف ــزاری، انزج ــیت،  ؛۸۸۸بی حساس

لرژی  آ

منـد زده، ناراضـی، گلهرغبت، بیزار، دل، گريزان، بیمیلبی [صفت]

 ؛خصــــمانه ،۸۸۱مخــــالف، دشــــمن  ،۸۸۸منزجــــر، متنفــــر  ؛۸۲۹

 ۵۹۸بیزار  ،۸۶۳نیاز سیر، بی ،۸۶۰فاوت تبی

، ۲۹۲نــامردمی، مخــالف ســلیقه، دافــع  ،۸۶۰، ناخواســته مکــروه

 ۸۲۷، ناگوار ۳۹۱بدمزه  ،۸۸۸انگیز نفرت

، اکــراه داشــتن، بیــزار بــودن، حــالش بهــم میــل نداشــتن [فعــل]

 ؛۸۹۱عصبانی شدن  ؛۷۶۲خوردن، دوست نداشتن، اعتراض کردن 

اکــراه  ،۸۳۰متأســف شــدن  ؛۸۸۸ متنفــر بــودن، نفــرت داشــتن

 ۵۹۸داشتن 

عصبانی کردن  ،۸۵۴، پس زدن، ترساندن عالقه را ازبین بردن

ــودن نفرت ،۸۹۱ ــز ب ــردن  ،۸۸۸انگی ــیر ک ــردن  ،۸۶۳س ــع ک ، ۲۹۲دف

 ۹۲۴قابل سرزنش شدن  ،۸۲۷آزردن 

⍃  ۸۸۸نفرت  ،۵۹۸اکراه 

 

 پسندیمشکل 862

ــم] ، ۴۶۳یــز بینی، نــازکی، قــوۀ تم، باريــکپســندیمشکل [اس

لطافــت طبـــع،  ،۶۰۵، انتخـــاب ۴۵۷دقــت  ،۸۴۶ســلیقگی خوش

لیسمگرایی، ایدهآرمان ؛وسواس ؛ظرافت  آ

، باريک بـین، ظريـف، دقیـق، کمـال طلـب، پسندمشکل [صفت]

، ۷۳۵، ســـختگیر ۴۶۳تمیزدهنـــده  ؛نـــازک نـــارنجی ؛وسواســـی

لیسـت، خلـوصآدم کمال ؛۹۵۰مآب مقدس مـال  ؛گراطلـب، ایـده آ

 نقطی

ــردن پســند بــودنمشکل [فعــل] ــختگیر بــودن، انتخــاب ک ، س

، ۹۲۴تقبـــیح کـــردن  ؛۴۶۳، تمیـــز دادن ۴۷۵بحـــث کـــردن  ،۶۰۵

 ۶۰۵دستچین کردن  ،۸۸۳استقبال نکردن 

⍃  ۹۲۲تحقیر 

 

 نیازیبی 863

، سیری، ُپری، اشباع، کمال رضایت، خوبی، زيـادی، نیازیبی [اسم]

ســــتغنا، بلنــــدطبعی، ا ؛۶۳۷زيــــادت  ،۸۳۸ماللــــت  ،۶۳۷وفــــور 

ــع ــت طب ــت، مناع ــدنظری، مناع ــواری،  ؛بلن ــب  ◄[بزرگ ]، ۷۳۳منص

 ۸۷۱]، غرور ۹۷۹تقوا  ◄[اعتنایی، وارستگی، بی

طبع، نظر، بلنـد، سـیر، ُپـر، اشـباع شـده، راضـی، بلنـدنیازبی [صفت]

 همت نیاز، بلندغنی، بی

، راضی کردن، رفع تشنگی کردن، کفایت کردن، سیرکردن [فعـل]

آبیـاری  ،۵۴پرکردن، اشباع کـردن، کامـل شـدن  ،۶۳۵کافی بودن 

چپانــدن، بــا تعــارف زيــاد خســته کــردن، کســل کننــده  ؛۳۴۱کــردن 

 ۸۳۸بودن 

 ۳۰۱ ، دلی (شکمی) ازعزا درآوردن، خوردنسیر شدن

 ، به مادیات اهمیت ندادن، بلندنظر بودنطبع عالی داشتن

⍃  ۶۳۷وفور 

 



   
 

 

 شگفت 864

 ؛رت، بهــت، تحیــر، شــگفتی، تعجــب، اعجــاب، حیــشــگفت [اســم]

ـــین  ـــتایش، تحس ـــق ۹۲۳س ـــتش  ،۸۸۷، عش ـــانی،  ؛۹۸۱پرس پريش

حرمــت، تــرس آمیختــه بــا احتــرام،  ؛حیرانــی، سرگشــتگی، اضــطراب

شـوک،  ؛۹۸۱پرسـتش  ،۸۵۴، تـرس ۹۲۰شیفتگی، خشیت، احتـرام 

 ؛انگیزی، غرابـتشـگفت ؛اسـتعجاب ؛۵۰۸سورپريز، عـدم انتظـار 

 عالمت تعجب

، ۹۷۵و چشـمگیر، کارسـتان، معجـزه  ، کار بـزرگالعادهکار خارق

ــاهکار کــار معجزه ــا، ش ــادوگری  ،۶۹۴آس ــب، ج ، ۹۸۳اســتادی عجی

 ۸۵۵ حماسه، دالوری ؛۵۹۴نمایش محیرالعقول، دراماتورژی 

، اعجوبــه، شــگفتی، نــادره، نمونــه، بــدایع، غرایــب، چیــز عجیــب

چیز شـگفت انگیـز،  ؛۵۱۱اتفاق ناگوار، فال بد، پیش بینی  ؛عجایب

عجایب هفتگانه، منظـره  ؛۵۱۳، عارضه، وهم ۹۷۵عجزه پدیده، م

 ۶۹۶شخص کارشناس  ؛۴۴۵

ــفت] زده، تحســین ، متعجــب، حیــرت زده، بهــتزدهشــگفت [ص

 حیران، سرگشته، فرومانده ؛۵۰۸مبهوت  ،۸۱۸کننده، متأثر 

ــگفت ــابآورش ــب، ، اعج ــز، عجی ــگفت انگی ــول، ش آور، محیرالعق

انگیز، نـادر، بـدیع، اعجـابانگیز، شگرف، غريب، غیر منتظره، حیرت

ـــا، معجزه ـــب، معجزنم ـــب، بوالعج ـــب، عجای ـــونگر، عج ـــا، افس آس

، ۴۷۲بعیــد  ؛۴۸۶بـاورنکردنی  ؛۳۲کننــده مبهوت ،۸۴غیرطبیعـی 

 ۸۲۱مهیج  ،۸۵۴ترسناک  ؛۴۷۰غیرممکن 

، درشگفت ماندن، متعجب شـدن، شـگفت تعجب کردن [فعل]

بـودن، آمدن، عجـب آمـدن، حیـرت کـردن، متحیـر بـودن، متعجـب 

ــتن  ــار نداش ــدن، انتظ ــات مان ــدن، م ــه  ؛۵۰۸مان ــب ب ــت تعج انگش

ــاز  ــانش ب ــردن، ده ــان ک ــت در ده ــدن، انگش ــرفتن، گزي ــان گ ده

 حیران ماندن، فروماندن ؛ماندن

، تـأثیر ۹۸۳، افسون کـردن ۴۸۶، شک ایجاد کردن عجیب بودن

آفتـاب  ؛۴۷۴گـیج کـردن  ،۵۰۸متعجب کـردن  ،۸۲۱قوی گذاشتن 

 ازمغرب درآمدن 

 انگیزنحو حیرت، بهانگیزطور شگفتبه ید][ق

 ؛یـارب! هللا هللا! ؛عجـب، عجبـا، حیرتـا، وه، وا!!، ایعجب [شبه جمله]

ـــده)؟  ـــده (دمی ـــرف) درآم ـــا (کـــدام ط ـــاب از کج ـــت! آفت چـــه ... اس

 الخالقجل

⍃  ۶۴۶کمال  ،۶۴۴خوبی  

 

 فقدان تحیر  865

خیـالی، فقـدان هیجـان، بی ،۸۶۰تفاوتی ، بیفقدان تحیر [اسم]

  ۶۱۰عادت  ،۸۲۰، فقدان حساسیت روحی ۲۶۶خونسردی، آرامش 

هرجهت، بــهباری ،۶۱۰کرده نزده، عــادت، تعجــبخیــالبی [صــفت]

 ۵۰۷، منتظر ۴۸۶مشکوک  ،۸۶۰تفاوت بی ،۸۲۰خونسرد 

عـادی، معمـولی،  ،۵۰۷، معلوم، مورد انتظـار تعجب برنیانگیز

 منتظره ،۶۱۰مأنوس 

عاطفـه ب خـود را ظـاهر نکـردن، بی، تعجـتعجب نکردن [فعـل]

 ،۵۱۶، تـا آخـرش را خوانـدن، فهمیـدن ۴۸۶شک کـردن  ؛۸۲۰بودن 

 ۸۲۳آرام ماندن  ،۵۰۷انتظار داشتن 

 !، معلومه، طبیعی است!عجیب نیست [شبه جمله]

⍃ ۸۶۰تفاوتی بی ،۸۲۰عاطفگی بی 

 

 نامیخوش 866

، نام نیک، حسـن شـهرت، وجهـه، نیـک نـامی، نامیخوش [اسم]

 ۶۳۸، اهمیت ۹۲۳تحسین  ،۸۰۲وسفیدی، بستانکاری ر

ــار ــتیژ، اعتب ــرف، پرس ــرو، ش ــرام، آب ــاموس، احت ــیت، ن ــت، ص ، حیثی

 ،۶۳۸عـزت، بزرگـی، شـرافت، اهمیـت  ؛حرمت، نام، عرض، عصمت

، ۱۷۸نفـوذ، تـأثیر  ؛۸۶۸اصالت، نجابت، اشرافیت، نجبـا  ؛۳۴برتری 

ــب  ــوکت، منص ــالل، ش ــت، ج ــام، ابه ــکوه، احتش ــت، ش ، ۷۳۳هیب

ـرب، درجـه  ؛۷۳۳اقتدار 
ُ

 ؛۲۷قدر، مرتبه، منزلت، شأن، ارزش، ارج، ق

 ،۶۹۴کفایت، شایستگی، سزاواری، ارزش، قابلیت، لیاقت، مهـارت 

  ۶۹۴استعداد 

نمایی، ، انگشـت۷۲۷، آوازه، معروفیت، اشتهار، موفقیت شهرت

 نام ِنامی  ؛۸۶۷بدنامی 

پیـروزی، جـایزه حلقـۀگل، تـاج  ؛، افتخار، سربلندی، فخرافتخارات

بنـای یـادبود،  ؛۹۲۳، تحسـین ۹۶۲، پـاداش ۷۲۹، نشان، مدال ۷۲۹

 ۵۰۵مجسمه، حرم، معبد، یادبود 

، تجلیــل، گرامیداشــت، نکوداشــت، اکــرام، تفخــیم، بزرگداشــت

ابـراز  ؛۹۲۳تکـريم، تمجیـد، سـتایش ؛۹۲۳تقدیر، تحسین ؛تشريف

  ۸۷۶، روز مخصوص ۱۴۱سالگرد  ؛۹۲۳احساسات

، ارزشــمند ۹۲۹، معتمــد ۹۲۹، نکونــام، شــريف نــامخوش [صــفت]

ــوان  ؛۶۴۴ ــدگار، پهل ــرۀ مان ــال، چه ــرد س ــام، م ــخص نکون ، ۹۲۹ش

 ،۶۴۴بهتــريِن نــوِع خــود  ،۶۳۸فــرد مهــم  ،۸۶۸شــخص بزرگــزاده 

 ۶۴۶نمونۀ کمال 

دار، بـزرگ، ورسـم، آبرومنـد، اسم۹۲۰، محترم ۹۲۹، شريف ارجمند

ـــز ـــین ؛عزي ـــتۀ تحس ـــفید، شایس ـــفت، ؛روس ـــت،  آدم، باص بامعرف

الشـأن، متشـخص، تبـار، عظیممقـام، عالیجوانمرد، بزرگـوار، عالی

 محترمه، حسابی 

آشــنا، اســمی، آور، نامنامــدار، نــامی، نــام ،۵۲۸، معــروف مشــهور

، ۳۲آوازه، پــرآوازه، تــاريخی، برجســته آشــنا، نــامجو [ی]، بلنــدنام

نما، انگشــت ؛شــده، محبــوب، زبــانزد، فــرارویسرشــناس، شناخته

 ؛۶۳۸بارز، مشخص، قابـل توجـه  ؛۴۹۰دانشمند، دانا  ؛۸۶۷بدنام 

 گاو پیشانی سفید  ؛۶۳۸عمده، مهم 

، اسـم درکـردن، مشهورشـدن، معـروف خوشـنام بـودن [فعـل]

شدن، اشتهار داشتن، تـاريخی بـودن، موقعیـت داشـتن، نـامش 

برسر زبانها افتادن، زبانزد عام و خاص شدن، جلـب احتـرام کـردن 



 

 

 ۵۰۵ یاد ماندن، زنده۳۴، برتر بودن ۹۲۳شدن ، تحسین ۹۲۰

، جاه طلب بودن، دنبال مقـام بـودن، مغـرور جویای نام بودن

 ۸۷۵فخر فروختن  ؛۸۷۱بودن 

، پرستیدن ۹۲۰، محترم شمردن، احترام گذاشتن گرامی داشتن

۹۸۱ 

ــردن ــل ک ــع دادن، تجلی ــردن، ترفی ــريم ک ــدن، تک ــزرگ گردانی ، ب

 ۷۵۱نواختن، گماشتن 

⍃  ۹۲۰احتـرام  ،۸۷۰، عنوان ۷۲۹، جایزه ۷۲۷کامیابی  ،۵۲۸نشر ،

 ۹۲۳تحسین 

 

 بدنامی 867

ـــم] ـــدنامی [اس ـــیاهی، بی، بیب ـــوایی، روس ـــی، رس ـــی، آبروی حرمت

 ؛واترگیـت ؛نمایی، سوء پیشـینه، انگشت۹۲۱احترامی عزتی، بیبی

  ۸۸۸افتضاح، رسوایی، فضاحت، ننگ  ؛تنزل رتبه

 ؛گیریتراشــی، بهانــهال، اشک۹۲۶، تهمــت، بــدگویی جوییعیــب

ایجـاد رسـوایی، آبروريـزی،  ؛۹۲۴، انتقـاد ۹۲۶توبیخ، سرزنش، افترا 

، جاروجنجـــال، قشـــقرق، ۹۲۶بـــازی، رسواســـازی، بـــدگویی کولی

  ۵۲۹شایعه 

ـــگ ـــۀ نن ـــر، اهريمنلک ـــوع تحقی ـــفت ، موض ، شـــخص ۹۳۸ص

 ۷۲۸بازنده  ،۶۳۹اهمیت بی

، ســرافکنده، ســیرتآبــرو، بی، بدســابقه، رســوا، بیبــدنام [صــفت]

 ؛دار، انگشــــت نمــــا، ســــابقه۹۳۰مفتضــــح، روســــیاه، نادرســــت 

شــخص بــدنام،  ؛۸۶۶مشــهور  ،۵۲۸معــروف  ؛عــزتحرمــت، بیبی

 الحال معلوم

اعتبـار ، تحقیر کننده، اهانـت آمیـز، بـدنام کننـده، بیخوارکننده

 سازنده

ــت، آورشــرم ــح، قبــیح، زش ــاح آمیــز، مفتض ــین، پســت، افتض ، ننگ

 نده نادرست، رسواکن

کهتر بودن  ،۶۳۹، بی آبرو بودن، ناچیز بودن بدنام بودن [فعل]

۳۵  

، آبرو از دست دادن، آبرویش ريخـتن، رسـوا شـدن، بدنام شدن

، ۹۲۴برســرزبانها افتــادن، درافــواه افتــادن، قابــل ســرزنش شــدن 

 سابقه خودرا خراب کردن، ازچشم افتادن

بـار آوردن  ، رسوایی بـه بـار آوردن، افتضـاحآبروی خودراريختن

 خود را سبک کردن، نزول اجالل کردن  ؛(باال آوردن، راه انداختن)

ــردن ــوا ک ــح ، بیرس ــردن، مفتض ــرافکنده ...) ک ــدنام، س ــرو (ب آب

ــی  ــوایی کس ــل) رس ــوس (طب ــردن، ک ــردن ک ــتهزا ک  ،۸۵۱را زدن، اس

افتـرا زدن، بـدگویی کـردن، تهمـت زدن، بـدنام  ؛۸۷۲تحقیر کـردن 

 دار کردن، لکه دار کردنکردن، ملوث کردن، خدشه 

⍃  ۹۲۶، بدگویی ۹۲۴سرزنش  ،۸۷۲حقارت 

 

 نجبا 868

ـــم] ـــا [اس ـــرافنجب ـــات ؛▼، اش ـــال، مقام ـــلطنتی، رج ـــانوادۀ س  ؛خ

 ۵۴۷نشان اشرافیت، آرم  ؛نژادی، سلسلۀ شاهانپاک

ـــراف ، اعیـــان، بزرگزادگـــان، اربابـــان، دهقانـــان، باالباالهـــا، اش

مــــرااعیان
ُ
بزرگزادگــــی،  ؛ب زادهاشــــراف زاده، نجیــــ ؛واشــــراف، ا

 اشرافیت، بلندی قدرومرتبه، عظمت 

، رژيم، دستگاه، هزارفامیل، قاجـار، سـرمایه داران، طبقۀحاکمه

 ؛۷۳۳دولـت  ،۸۴۸پوشـان محفـل شیک ،۶۴۴بورژوازی، خبرگـان 

 بورژوا، آقازاده

امــامزاده، ســید، آقــا،  ؛، آزادمــرد، آزاده، اجــّل شــخص بزرگــزاده

 ۶۳۸فرد مهم  ،۸۴۸وش پ، آدم شیک۷۴۱شاه  ؛سرور

السلطنه، خـان، نـواب، ، امیر، نایب۷۴۱، حکمران صاحب منصب

 حضرت اجّل 

ــفت] ــب [ص ــريف نجی ــیل، بااصل۹۲۹، ش ــزرگ، اص ــب، ب منش، ونس

ــاک ــاکزاد، پ ــوار، پ ــامنش، بزرگ ــه، نژاد، پاکآق ــع، بلندمرتب ــاد، رفی نه

 ن متعی ؛۳۲بزرگ  ،۸۴۸دارای مقام و منزلتی واال، علیه، با تربیت 

 ، آبرومند، اعیانی اشرافی

⍃  ۶۹۰مدیر  ،۸۴۸، ُمد ۷۴۱رئیس  

 

 رعایا 869

، تـوده، عامـه، عـام، تودۀعـوام، عـوام، عـوام النـاس، رعایـا [اسم]

هللا، مـردم کوچـه و بـازار، تـودۀ مـردم، همگـان سوادالناس، خلق

 ، خلق، خالیق ۷۹

 ، طبقۀ کارگر، رنجبران، زحمتکشان، محرومینمستضعفین

، کسبه، بازرگانان، شـاغلین حرفـه ای، کارمنـدان، توسططبقه م

 بورژوازی

  ۳۰آدم عادی  ،۶۸۶، رعیت، عامۀ مردم، پرولتاريا، کارگر شهروند

  ۳۷۰، دهاتی، رعیت، والیتی، دهقان، کشاورز آدم روستایی

⍃  ۸۴۷، بدسلیقگی ۷۴۲، خادم ۷۳۲میانحالی  

 

 طبقۀ پست

ها، تفالۀ جامعـه، آدمهـای ، لومپن ها، فوج، گله، ایل، نخالهخیل

ـــروپا، غشهبی ـــاش س ـــا، اوب ـــا، اراذل، الته ـــه، کوروکچله  ؛۹۳۸رش

 بندکولی، غربال ؛های خیابانیگردها، ولگردها، بچهخیابان

، آدم ۷۶۳، گدا ۲۶۸پیاده  ،۸۰۱، آدم فقیر ۹۳۸، اوباش آدم دون

  ۹۰۴شرف بی

 ۸۴۷، عوام، ردۀ صف، دون، دون پایه، پست عامی

  ۶۹۹ تزویرفرهنگ، وحشی، بدوی، خام، بی، بیتمدنبی

 

 # ۸۷۰عنوان  870

، لقــب، کنیــه، درجــه، ســمت، پســت، شــغل، مقــام، عنــوان [اســم]



   
 

 

ــب  ــق ۷۳۳منص ــود ح ــت، وج ــار ۹۱۵، منزل ــی  ،۸۶۶، اعتب فخرفروش

 ۵۶۱نام  ؛۸۷۵

هللا، هللا العظمـا، آیـاِت عظـام، آیـت، امـام، آیـتعنوان مذهبی

 السالم علیه ؛اوصیا ؛شیخ، طلبهحجت االسالم والمسلمین، 

، دکتـر، کارشـناس ارشـد، فـوق لیسـانس، عنوان دانشـگاهی

 کارشناس، لیسانس، کاردان، فوق دیپلم

، اعلیحضـرت، علیاحضـرت، اعلیحضـرتین، پادشـاه، عنوان الییک

ملکه، عالیجناب، حضرت، جناب، آقـا، سـرکار، قربـان، جنـاب آقـای، 

لیه، عالیـه، علیامخـدره، دوشـیزه، خانم، بانو، سرکار خانم، سرکار ع

مسیو، مادام، مادمازل (مادموازل)، سینیور، مستر، افندی، میـرزا، 

آغا، بابـا، آقـازاده، آقـادایی، آقـاداداش، آقاجـان،  ؛رفیق، تاواريش

 مستطاب ؛ناچیز، حقیر، اقدس، ارادتمند، عبد ؛آق، آ

⍃  ۸۶۶خوش نامی 

 

 غرور . افتخار 871

نفس، اعتبــار سـرافرازی، افتخـار، اعتمـاد بـه، مباهـات، غـرور [اسـم]

ـــاخر، تکبـــر  ؛۸۶۶ ـــتایی، ادعـــا، تف ـــوانی،  ؛۸۷۳منـــت، خودس رجزخ

 وگزافزنی، الفالف

 ؛۸۵۵دلیـر  ،۸۶۸، سرافراز، مفتخر، بامناعت، نجیـب مغرور [صفت]

شـخص مغـرور، آدم  ؛۸۷۳گـذار، متکبـر پرباد، غره، خودستا، منت

شــــخص  ،۸۴۸پوش یکآدم شــــ ،۶۳۸فــــرد مهــــم  ،۸۷۷زن الف

 غراب، مشرف  ؛۸۷۳شخص متکبر  ،۸۶۸بزرگزاده 

خود متکی بـودن، سـرافراز ، افتخار کردن، بهمغرور بودن [فعل]

ادعـایش شــدن، افـاده فـروختن (آمــدن)، افـاده کــردن،  ؛راه رفـتن

ادعــا داشــتن، نازيــدن، بالیــدن، بــاد بــروت داشــتن، از دمــاغ فیــل 

ــ ــودن، فخرف ــده نب ــدا را بن ــادن، خ ــودن  ،۸۷۵روختن افت ــتاخ ب گس

کســی افتخــار کــردن به ؛۸۷۳منــت گذاشــتن، متکبــر بــودن  ،۸۷۸

(چیزی)، مایۀ سرافرازی دانستن، افتخـار داشـتن، مایـۀ مباهـات و 

 سربلندی دانستن 

⍃  ۸۷۸گستاخی  ،۸۷۵فخرفروشی  ،۸۷۳تکبر 

 

 حقارت . خفت 872

، بنـدگی، دون ▼، فرومـایگی، زبـونی، ذلـت، خفـتحقـارت [اسم]

 ؛۹۳۰، نادرســتی ۹۳۴شــرارت  ◄یگی، پســتی، دنائــت، رذالــت پــا

بنـــدگی، انقیـــاد، مظلومیـــت،  ؛۸۷۴، تـــذلل، فروتنـــی ۷۲۱تســلیم 

 لئامت، تذلل  ؛۹۲۲تحقیر  ؛۸۷۹، نوکری ۷۴۵بردگی 

، سـرافکندگی، افکنـدگی، شرمسـاری، ۹۲۲، خواری، تحقیـر خفت

 ،۸۶۷، بــدنامی ۹۲۱ذلــت، مــذلت، تــوهین  ،۸۷۴شــرمندگی، شــرم 

  ۸۹۱ ، رنجش۹۲۴یخ، تقبیح توب

اعتبــار، هــیچ، نــاچیز، پایــه، ذلیــل، فرومایــه، بی، دونحقیــر [صــفت]

، دنــی، ۹۳۰ســفله، پســت، نــاکس، ســقط، رذل  ؛قــدرســکه، بیبی

ـــرور  ـــکن ، قانون۹۳۴ش ـــامرد ۹۵۴ش ـــث، ن ـــرمنده،  ؛۹۳۸، خبی ش

 ؛۹۳۱غـــــرض ، بی۷۲۱شـــــده ســـــرافکنده، تسلیم ،۸۷۴خجـــــالتی 

ـــت بی ـــامی  ،۶۳۹اهمی ـــوار  ؛۸۶۹ع ـــوم ۹۲۲خ ـــر،  ؛۹۳۵، مظل
ّ

محق

قلی، ريزه
ُ

زاده، شخص یا چیز حقیر: بنده، بنـده ؛۳۳میزه، کوچک ن

ــــده ــــیبن ــــۀ درویش ــــالم  ؛منزل، کلب ــــار، غ ــــالم، خاکس ــــر، غ االحق

 زاد گوش، غالم خانهبهحلقه

کرده توبـه ،۸۳۴شکسته، سرافکنده، افسرده ، دلتحقیرشده

 ۹۲۴مذموم  ،۸۶۷، بدنام ۹۳۹

، خــود را کوچــک شــمردن، غــرور را زيــر پــا حقیــر بــودن [فعــل]

، مــؤدب بــودن ۹۳۱غــرض بــودن بی ،۸۶۷گذاشــتن، بــدنام بــودن 

 ۶۳۹ناچیز بودن  ،۸۸۴

ــدن ــر ش ــتتحقی ــیدن، خجال ــت کش ــرمنده ، خجال ــدن، ش زده ش

طرف دیگر نگـاه پایین انداختن، به، سر را به۴۳۱شدن، سرخ شدن 

اعتبـار شـدن، وار شدن، بیازنظر افتادن، ازچشم افتادن، خ ؛کردن

 ۸۶۷رتبه شدن، بدنام شدن بی

، دسـت ۹۲۲، کوچـک شـمردن، خـوار شـمردن ۹۲۲تحقیر کردن 

عـزت اعتبـار کـردن، ازنظـر افکنـدن، بیکم گرفتن، خـوار کـردن، بی

ــردن، خفیف ــت گذاشــتنک ــاختن، من ــردن، بــی ؛س ــت ک ادب اهان

 ۸۶۷، رسوا کردن ۹۲۱احترام نگذاشتن  ،۸۸۵بودن 

⍃ ۸۷۴فروتنی  ،۸۶۷، بدنامی ۷۲۱م تسلی  

 

 تکبر 873

ــم] ــر [اس ــتایی، تکب ــودبینی، خودس ــاد، خ ــرعن، ب ــوت، تف ــر، نخ ، کب

زنـی الف ،۸۵۰گری، تظـاهر مـدعی ،۸۷۱خودپسندی، عجب، غـرور 

ـــــــواهی  ،۸۷۷ ـــــــاغ) ؛۹۳۲خودخ ـــــــاِد بغل(دم ـــــــینی، ب  ؛باالنش

 نارسیسیسم، خودشیفتگی، انانیت 

 ۸۷۵ فخرفروشی ،۸۵۰وافاده، اطوار، ادا ، فیس ژست

، فرعــون، نارســیس، آقاباالســر، اگوتیســت، آدم شــخص متکبــر

 ۵۰۰ آدم زرنگ، پرمدعا ،۸۴۸شیک پوش 

ــــفت] ــــر [ص ــــادهمتکب ــــاده، اف ــــیس و اف ــــادکرده، دارای ف ای، ، ب

ازخودراضــی، خودســتا، خــودبین، باددرســر، متفــرعن، خودپســند، 

ارای د ،۸۷۷، الفــزن ۹۲۲کننــده پرافــاده، متفــرعن، مــدعی، تحقیر

ـــــول  ـــــروش  ،۸۵۰اداواص ـــــواه  ،۸۷۵فخرف ـــــراب،  ؛۹۳۲خودخ غ

 فسان، فیگورچسان

بــاد بــه (تــوِی، در، زيــر)  ،۸۷۱، مغــرور بــودن متکبــر بــودن [فعــل]

غبغب (گلو، آستین، ...) انداختن، باد داشـتن، بـاد درسـر داشـتن، 

ــودن ــده نب ــدا را بن ــادن، خ ــل افت ــاغ فی ــردن، از دم ــاد ک الف زدن  ؛ب

بودن، به خـود تبريـک گفـتن، بـرای خـود کـارت ازخودراضی  ،۸۷۷

 ؛تکبـر کـردن ؛پستال فرستادن، برای خـود (دسـته)گل فرسـتادن

 ۸۲۴خوش بودن 

، به تکبر دیگری افـزودن، دیگـری را متکبـر کـردن، متکبر کردن



 

 

 ، قبول داشتن۹۲۵باد کردن، چاپلوسی کردن 

⍃  ۸۷۷ زنیالف ،۸۷۵فخرفروشی  ،۸۷۱افتخار  ،۸۵۰ادا 

 

 تنی . شرمفرو 874

نفســـی، تواضـــع، خضـــوع، ، افتـــادگی، شکستهفروتنـــی [اســـم]

 ؛۸۷۲تـذلل، حقـارت  ؛تکلفی، انکسار، خشوعانفعال، سادگی، بی

 فرد فروتن، آدم خاکی، درویش

خامی  ؛شرمندگی، شرمساری ؛، حیا، خجالت، عار، حجب، آزرمشرم

۶۹۹ 

، افتـاده، خاضـع، حلـیم، متواضـع، خاشـع، افتـاده فـروتن [صفت]

 ال، خاکی، درویشح

، شرمگین، خجالت زده، خجل، شرمنده، شرمسـار، باحیـا، خجالتی

 حیا، آزرمگین زير، مأخوذبهمحجوب، سربه

ــودن [فعــل] ــروتن ب ــا ف ــرور را زيرپ ــودن، غ ــع ...) ب ــاده (خاض ، افت

توجـه را جلـب نکـردن  ؛۸۷۲گذاشتن، افتادگی کردن، حقیر بـودن 

نیک کردن، اجتنـاب کـردن ، مخفیانه کار۹۳۳، پرهیزگار بودن ۴۵۶

۶۲۰ 

، خجالت کشیدن، حجب داشتن، حیا کردن، محجوب شرم کردن

 بودن 

  ۸۶۷ ، رسوا کردن۹۲۲تحقیر کردن  ◄شرمسار کردن 

⍃  ۹۵۰عفت  ،۸۷۲حقارت  

 

 فخرفروشی 875

، خودنمایی، تظاهر، هنرنمایی، اظهـار وجـود، فخرفروشی [اسم]

ــــــل، جلــــــوه، زرق ــــــازش، احتشــــــام، نمــــــایش، تجم بــــــرق، ون

ـــدگی، جلوهدارندگی ـــاهوبرازن ـــی، ش ـــل،  ؛اندازیفروش ـــار فض اظه

نخوت،  ؛جبروت، جالل، هیبت، شکوه ؛فروشی، اظهار لحیهفضل

  ۸۷۳تکبر 

،  ۸۴۸، ُمد ۹۸۸، رعایت آداب، رسمیت، اشرافیت، آیین تشريفات

 ۸۷۶داشت نگاه

ــکوه ــایش باش ــه، مراســم، مراســم مجلــل، نم ، دبدبــه، کبکب

 ؛۴۴۵راسم تاجگذاری، تجلیل، یادمان، منظـره تشريفات کامل، م

روز  ،۸۳۷جشـنواره، فسـتیوال، جشـن  ؛۸۴۱جالل، شکوه، زيبـایی 

 ؛۶۹۲شـــورا  ،۵۸۴، کنفـــرانس ۷۴آیـــی گردهم ؛۸۷۶مخصـــوص 

  ۹۲۰، احترامات ۷۳سان، رژه، صف 

 ؛، فخرفروشـــانه، خودنمایانـــه، متظاهرانـــهفخرفـــروش [صـــفت]

  ۵۴۲ تجملی، لوکس، پرزرق وبرق، قالبی

 ،۸۴۸ظاهر، مجلسی، آخـرين مـد دار، خوشوبرق، زرقنماخوش

 ۸۴۷مبتذل،  پست  ؛۴۲۵رنگارنگ، رنگی 

باعظمــت، شــاهانه،  ؛، رســمی، مــوقر، باتشــريفاتتشــريفاتی

 ۸۴۱مجلل 

، خودنمایی کردن، ناز برکسی (چیـزی) کـردن فخرفروختن [فعل]

ــه ــزی را ب ــروختن)، چی ــا(ف ــدن، تظ ــه آم ــیدن، قیاف ــی کش هر رخ کس

تشريفات را رعایت کردن، رسمی ظـاهر شـدن،  ؛کردن، جلوه کردن

 ادعایش شدن  ؛سان دادن، رژه رفتن، سان دیدن

⍃  مراسم مذهبی  ،۸۷۷زنی الف ،۸۷۳تکبر  ،۸۷۱افتخار  ،۸۵۰ادا

۹۸۸ 

 

 نگهداشت 876

 ؛۵۰۵، اجرای تشـريفات، گرامیداشـت، یـادبود نگهداشت [اسم]

، مراسـم تاجگـذاری، تجلیـل، تشريفات کامل ،۸۳۷مراسم، جشن 

 ۸۶۶بزرگداشت  ،۸۷۵یادمان، نمایش باشکوه 

 ، <-هللا، تعطیل رسمی، یادواره، روز جهانی، یومروز مخصوص

 ؛۹۸۸، عیـد ۹۸۸، مراسـم مـذهبی ۱۴۱روز جهانی کودک>، سالگرد 

جشـنواره،  ،۸۳۷جشـن  ؛روز جمهوری، سالگرد انقالب، دهـۀ فجـر

ــــکوه  ــــایش باش ــــتیوال، نم ــــد ؛۸۷۵فس ــــات، روز  ؛روز تول روز وف

 ؛البیض، عاشـورا، عرفـه، مبعـث، شـب قـدرهللا، ایامایام ؛شهادت

 ۶۳۸آثار، مطلب مهم  ؛سوم، هفته (هفتم)، چهلم

، ۱۴۱جشـنی، ادواری  ؛۵۰۵یادمانـده ، یـادبود، بهیادگاری [صـفت]

  ۸۳۵شادمان  ؛۸۸۶آمیز تبريک

ــل] ــتن [فع ــالروز نگهداش ــتنس ــی داش ــرفتن، گرام ــن گ ، ، جش

ـــردن  ـــدیس ک ـــه۹۷۹تق ـــاندن  ،۵۰۵یاد آوردن ، ب ـــالم رس  ،۸۸۴س

 ۶۳۸اهمیت دادن 

 افتخار، به بهانۀیادبوِد، برای گرامیداشِت، به، بهیاِد به [قید]

⍃  ۸۸۶تبريك  ،۸۳۵شادمانی 

 

 زنیالف 877

، الف زدن، خودســتایی، گزافــه گــویی، رجزخــوانی، زنــیالف [اســم]

ایی، تفـــــاخر، مباهـــــات، خودســـــت ؛کالغ، اشـــــتلمچهـــــلکالغیک

 ؛۴۸۲مبالغـه  ،۵۲۸روابط عمـومی  ،۸۷۳ژست  ،۸۷۵فخرفروشی 

 ۸۷۳تکبر 

، الف گــزاف، پــز، رجــز، هــارت و پــورت، عروتیــز، کرکــری، الــدرم[و الف

گهی تجاری  ؛چاخان، بلوف ؛]بلدرم  ،۵۱۵چرنـد  ،۵۴۶اغراق  ،۵۲۸آ

  ۵۴۲ فريب

فخرفـروش  ، چاخان، شـارالتان، مغـرور، ازخودراضـی،الفزن [صفت]

 ،۵۰۰مـــدعی، پرمـــدعا  ،۸۷۳متکبـــر  ،۵۴۲بـــاز، شـــیاد زبان ،۸۷۵

ـــر  ـــول، متکب ـــودهرآش، بوالفض ـــول، نخ ـــرور  ،۸۷۳فض  ،۸۷۱مغ

زنانـه، چاخـان، الف ؛دماغدار، پرادعا، خودستا، گنـدهپرافاده، افاده

ـــز  ـــراق آمی ـــب  ؛۵۴۶اغ ـــزن، متقل ـــعبده ،۵۴۵آدم الف  ؛۵۴۵باز ش

 ۸۷۳شخص متکبر 

، بالیدن، رجز خواندن، نازيدن، منم کـردن، آمـاس الف زدن [فعل]

کردن، الدرم[و]بلدرم کردن، ال کردن و بل کردن (الـه کـردن و بلـه 



   
 

 

فخـر کـردن، فخرفروشـی  ؛کردن)، کرکـری خوانـدن، یللـی خوانـدن

چاخـان کـردن، پـز دادن، قمپـز در کـردن، غلـو  ؛کردن، تفاخر کـردن

 ۵۴۶کردن، اغراق کردن 

⍃ ۸۷۳ ، تکبـــر  ۸۵۶، بزدلـــی  ۵۴۶راق ، اغـــ ۵۱۵معنـــایی بی  ،

 ۸۷۵فخرفروشی 

 

 گستاخی 878

اعــالن  ،۸۷۳دری، تکبــر ، جســارت، تهتــک، پــردهگســتاخی [اســم]

 ◄بـازی، رسواسـازی آبروريـزی، کولی ؛تجـّری ؛۹۲۲، تحقیر ۷۱۱جنگ 

  ۹۲۶بدگویی 

ادبــی ، بی۹۲۱حیــایی، وقاحــت، تــوهین شــرمی، بی، بیپررویــی

 ۴۶۰اسخ جواب پس دادن، پ ،۸۸۵

 ،۸۸۵ادب بی ،۸۹۹ورمالیده، فحاش ، جسور، پاچهگستاخ [صفت]

نخالــه،  ؛▼شــرمخیــره، بی ؛بــی بنــدوبار ؛۹۲۲کننــده مغــرور، تحقیر

 ۹۳۴، شرور ☹هار ؛لوس، ارنئوت، متجاسر

چشـــم، بدچشـــم، خیره ؛حیـــا، وقـــیح، کـــولی، پـــررو، بیشـــرمبی

انه، شـــرمبی ؛چراننگـــاه، چشـــمچشـــم، هرزهدريده، شوخچشـــم

آدم  ،۸۷۷زن آدم پــررو، آدم الف ؛۹۲۱اهانــت آمیــز، تــوهین آمیــز 

 ۹۰۴، زن هرزه ۹۰۴شرف بی

تــوی چشــم کســی  ،۸۸۵ادب بــودن ، بــیگســتاخ بــودن [فعــل]

شــرم، بــی ادب نگــاه کــردن، خیــره نگــاه کــردن، شــرم نداشــتن بی

گستاخی کردن، پررویی کـردن،  ؛چرانی کردن، خوردنچشم ؛بودن

مبارزه نافرمـانی کـردن، بـه ،۸۹۱تشر زدن  ؛استنآسترش را هم خو

  ۷۳۸، سرپیچی کردن ۷۱۱طلبیدن 

⍃  ۹۲۱احترامی بی ،۸۷۱افتخار 

 

 نوکری 879

خدمتی، سرسپردگی، بندگی، رقصی، خوش، خوشنوکری [اسـم]

ـــلیم  ـــاگردی، تس ـــه۷۲۱ش ـــت ، دنبال ـــاد ۷۳۹روی، اطاع ، ۷۴۵، انقی

  ۹۲۵ی گویی، چاپلوستملق ؛، فرومایگی۷۴۵بردگی 

چین، ، نــوکر، متملــق، بادمجــان دورقــابرقصخــوش [صــفت]

ــه ــم، کاس ــتمال ابريش ــی، خوشبادس ــائن، لیس، طفیل ــدمت، خ خ

ـــاکر ـــابع  ؛چ ـــو ۷۴۵ت ـــع  ،۸۵۶، ترس ـــاپلوس ۷۳۹مطی ـــز  ؛۹۲۵، چ ب

ــده  ــمن، وطن۴۸۸اخفــش، آدم تأییدکنن ــت دش ــروش، ، همدس ف

 ۷۴۲مالزم 

  ، چاکرانه، مانند بردگان، نوکرصفتانهنوکرانه

بــه پــای  ،۸۶۷، آبــروی خــود را ريخــتن نوکرصــفت بــودن [فعــل]

، تعظـیم ۷۲۱کسی افتادن، تعظیم و تکريم کردن، تسـلیم شـدن 

 تملق گفتن ؛۷۴۲، خدمت کردن ۳۱۱کردن 

⍃  ۹۲۵، چاپلوسی ۷۴۲خادم 

 

 باب سه: احساسات بین فردی

 

 # ۸۸۰دوستی  880

، ۷۱۰ ، رفاقت، انس، الفـت، مصـاحبت، همـاهنگیدوستی [اسم]

، مناسبات دوسـتانه، آشـنایی، عالقـه، اخـت، روابـط، ۷۰۶همکاری 

پرسی، التفات، عنایت، نوازی، تفقد، احوالدوست ؛۸۸۲معاشرت 

هـــواداری، دوســـتداری،  ؛۸۸۹عطوفـــت، لطـــف، الطـــاف، نـــوازش 

 ؛۹۳۰، نادرســتی ۹۱۴عــدالتی بــازی، بیبــازی، پارتیآشــنابازی، رفیق

ایجـاد  ؛اخـوت، محرمیـت ؛۸۸۲یـد آمد[و]شد، آمـدورفت، دیدوبازد

دوسـتی خالـه  ؛تحبیـب، تـوال، وال، وداد ؛آشنایی، معرفی، معارفـه

 ۷۱۷، صلح ۷۱۹، آشتی ۷۷۰سازش  ؛خرسه

، محبـت، صـمیمیت، انـس، گرمـی، یکرنگـی، یگـانگی، مهربـانی

برادری، اخوت، محرمیـت، عاطفـه، عطوفـت، لطـف، مـادری، مـدارا، 

ــت، نرم ــت، رأف ــت، مرحم ــویی، مالیم ــت ؛۸۸۴ادب خ  ◄نوازی دوس

ـــــتی ـــــواهی ▲دوس ـــــیض، نیکخ ـــــف، ف ـــــاعدت،  ،۸۹۷، لط مس

ــــــان ــــــرت مهم ــــــاهنگی  ،۸۸۲نوازی، معاش ــــــاهم، هم  ؛۷۱۰تف

ـــوازییتیم ـــمیمی، درددل  ؛ن ـــاورۀ ص ـــاوره  ◄مح ـــالم  ؛۵۸۴مح ک

 آمیز: قربان و صدقه، اظهار محبتمحبت

، دوســت صــمیمی، رفیــق جونجــونی، شــريک دوســت نزدیــک

یم، مصاحب، معاشر، محـرم، محـرم اسـرار، ند ،۸۹۴زندگی، همسر 

ــه ــره و گرماب ــق حج ــب، رفی ــک قال ــان دري ــه، دو ج ــان،  ؛ندیم اطرافی

دوسـت یگانـه (یکـدل،  ؛، معاشران، نزدیکان، وابسـتگان۱۱اقوام 

 ...)، همدم، دمساز، قرين 

ـــق ـــار رفی ـــوطن، همک ـــهری، هم ـــرادر، همش ـــازی، هم ؛۷۰۷، ب ب

 ؛پیشـــهپیالـــه، همقمـــار، پـــا، هممعاشـــر، مصـــاحب، حريـــف، هم

رقیـب  ◄حريف ≠ ؛▲، دوست نزدیک▼دوست ؛متفق، همنشین

۷۰۵  

صـــحبت، مـــونس، ، همـــراه، هم▲، یـــار، رفیـــقدوســـت [صـــفت]

 ،۸۸۷همدم، حبیب، همنشین، مصاحب، معاشر، شخص عاشـق 

ـــار  ـــوطن ؛۷۰۷همک دســـتی، همکالســـی، بغل ؛همســـایه، هم

 ؛۹۹۱دس خدا، حضرت حق، جناب قـ ؛رابطه، پارتی ؛آشنا ؛محلبچه

 احباب  ؛۸۸۷معشوقه، محبوبه، انیس، محرم، معشوق 



 

 

، فداکار، صمیمی، مشفق، نزدیک، جدانشدنی، دوست، مهربان

ريــا، انتــیم، زبــان، همــدل، یکــدل، صــدیق، صــادق، بیحبیــب، یک

گســـار، خـــوار، غمخودمـــانی، وفـــادار، ازخودگذشـــته، دلســـوز، غم

ــده ــاطفی، بن ــرم، مردمع ــتنواز، مح ــريف  ؛دوس ــواه ۹۲۹ش ، خیرخ

 دوستدار، ارادتمند  ؛۸۹۷

ــــت ــــتآمیزمالطف ــــانی، ، محب ــــف و مهرب ــــا لط ــــراه ب آمیز، هم

 ، مهرانگیز، دوستانه ▼بامهربانی

ــل] ، بــذر محبــت پاشــیدن، محبــت کــردن، مهربــان بــودن [فع

خوشــامد گفــتن، پــذیرایی  ،۸۸۲مهربــانی کــردن، اجتمــاعی بــودن 

، دوســـت ۹۲۰احتـــرام گذاشـــتن  ،۸۸۲نواز بـــودن کـــردن، مهمـــان

ــازک ــتن، ن ــل بهداش ــی تر از گ ــدقه کس ــان و ص ــتن، قرب ــی نگف کس

 ۸۸۹درآغوش گرفتن، نوازش کردن  ؛رفتن

آشـنا شـدن، نزدیـک  ؛، دوستی کردن، آشنا بودندوست بودن

خت پیـدا کـردن، ازدر دوسـتی درآمـدن، ارتبـاط گـرفتن ۲۸۹شدن 
ُ
، ا

رفـی آشـنا کـردن، مع ؛(یافتن)، تماس گرفتن، رابطـه برقـرار کـردن

 کردن، الفت دادن 

 ، دوستانه، بامحبت، صمیمانه بامهربانی [قید]

⍃  ۸۹۷نیکخواهی  ،۸۸۷عشق  ،۸۸۲معاشرت 

 

 دشمنی 881

، خصــومت، عــداوت، عنــاد، افتــراق، کینــه تــوزی، دشــمنی [اســم]

ـــدخواهی  ،۸۶۱میلـــی ، بی۷۰۴ورزی، ضـــدیت ورزی، غـــرضکینـــه ب

ــــرت  ،۸۹۸ ــــل ؛۸۸۸نف ــــده، غ ــــض، عق ــــه، بغ ــــانی، نامهر ؛کین ب

مخاصـــمت،  ؛۴۵۶تـــوجهی لطفـــی، بیمهـــری، کممحبتـــی، بیبی

االختالف، مابـه ؛۷۱۸تخاصم، مخاصمه، مرافعه، مخاصمات، جنگ 

 مایۀ اختالف و دوگانگی، مایۀ دشمنی

، شــخص دشــمن، خصــم، عــدو، اپوزيســیون، اجنبــی، دشــمن

 ؛اضـداد، ضـد ؛۷۲۲، رزمنـده ۷۱۶شـخص مبـارز  ؛۷۰۵حريف، رقیب 

  ▼، دشمنمخالف، معارض

، متخاصــم، مخــالف، معــارض، مخاصــم، مــدعی، دشــمن [صــفت]

ـــرکش  ـــه، س ـــی، بیگان ـــیون، اجنب ـــرض، اپوزيس ـــد، مغ ، ۷۳۸معان

 مبغوض ؛۸۹۱، رنجیده ۷۰۴مخالف، متضاد  ،۸۶۱میل بی

 زدهآمیز، یخ، خصمانه، تیره، غیردوستانه، کدورتدشمنانه

ــودن [فعــل] ــنه دشــمن ب ــه خــون کســی تش ، دشــمنی کــردن، ب

رشـک ورزيـدن  ،۸۹۸، کینه داشـتن، بـدی کسـی را خواسـتن بودن

، سـر جنـگ داشـتن، جنـگ ۷۳۵اذیت کـردن، سـرکوب کـردن  ؛۹۱۲

 ۷۱۸آغاز کردن 

، خصـمانه برخـورد کـردن، سـتیزه کـردن، رنجیـدن دشمن شـدن

 ۷۰۹دعوا کردن  ،۸۹۱

⍃  ۷۱۸ جنگ ،۸۹۸بدخواهی  ،۸۸۸، نفرت ۷۰۹مناقشه 

 

 اجتماعی بودن . معاشرت 882

، مراوده، آمیـزش، اخـتالط، ارتبـاط، تمـاس، انـس، معاشرت ][اسم

مالقـــات، دیـــدار، اســـتقبال،  ؛نامزدبـــازی ؛۸۸۰الفـــت، دوســـتی 

پرســـی، ســـراغ خوشـــامد، دعـــوت، تفقـــد، خوشـــامدگویی، احوال

ــد ــی، دیدوبازدی ــادت، بیمارپرس ــرفتن، عی ــت▼گ ــت،  ؛، رؤی مجالس

ــینی،  ــدلی، همنش ــدمی، یک ــاحبت، هم ــط، مص ــر، خل ــحبت، حش ص

ســتی، روابــط، رابطــه، همگــامی، مشــایعت، معیــت، التــزام، همزي

پـذیرایی، مهربـانی  ؛۸۹التزام رکاب، مالزمت، همسفری، همراهی 

اشتراک، عضویت، انجمن، انبازی، شرکت، همکاری، شـراکت  ؛۸۸۰

محفل، محفل دوستان، محفل خـانوادگی، دوسـت نزدیـک  ؛۷۰۶

یجـاد آشـنایی، ا ؛االشـتراک، مایـۀ نزدیکـیوجه مشترک، مابه ؛۸۸۰

 اصطکاک  ؛معرفی، معارفه

آرایی، گروه دوسـتی، ، اجتماعی بودن، مجلسمعاشرتی بودن

مشــربی، خــونگرمی، میزبــانی، انــس، خــوش معاشــرتی، خوش

 معرفی، ایجاد آشنایی  ؛۸۸۴ادب  ،۸۳روی، تطبیق دنباله

آیی، اجتماع، گردآوری ، مجلس، محفل، انجمن، گردهممهمانی

ــذیرایی، اف ؛۷۴ ــزم پ ــارتی، ب ــاری، پ ــم  ؛۳۰۱ط ــارتی، مراس ــای پ گودب

وارد شـده، وارد، بازدیدکننـده، تـازهمهمـان، مـدعو، دعوت ؛تودیع

 ۱۹۲مهمانسرا  ؛۲۹۷

وآمـد، مـراوده، دیدوبازدیـد عیـد، عیددیـدنی، ، رفتدیدوبازدید

ـــد، احوال ـــادت، تفق ـــام، عی ـــلۀ ارح ـــا، ص ـــد رفق ـــی، دیدوبازدی پرس

قـرار، وعـدۀ مالقـات، میعـاد،  ؛داربیمارپرسی، ویزيـت، مالقـات، دیـ

ق، ۱۹۲گاه، میعادگــاه، پــاتوق محــل مالقــات: وعــده ؛وورانــده
ُ
، پــات

نوبـت  ◄زمـان قـرار  ؛۸۳۷، باشگاه، ساختمان تفريحات ۷۶کانون 

 آیندوروند  ؛۱۴۱

، میزبان، مالقات کننده، عضو فعال، مشتری شخص اجتماعی

رب، بـاال نشـین، آدم خوش مش ؛بازهمیشگی، اهل بروبیا، درخانه

 محفل نشین

مشرب، دلجو، خوش برخورد، معاشرتی، ، خوشاجتماعی [صفت]

ــــر، برونانس ــــبگی ــــرا، غري ــــسگ ــــروز، آرا[ی]، مجلسنواز، مجل اف

 ۸۸۰نواز، مستقبل، مهربان مردمدار، مهمان

، آمیختن، خونگرم بودن، گرم جوشیدن، اجتماعی بودن [فعل]

راحـت  ؛۸۳۷یاشـی کـردن معاشرتی بودن، دور هم جمع شدن، ع

ــودن  ــان ب ــودن، مهرب ــت  ؛۸۸۰ب ــردن، الف ــی ک ــردن، معرف ــنا ک آش

 ارتباط داشتن  ؛دادن، شناساندن

ــرزدن ــهس ــم ب ــلۀ رح ــردن، ، ص ــادت ک ــردن، عی ــدن ک جا آوردن، دی

 احوال گرفتن، بر (به) بالین کسی رفتن، دیدار کردن

اش باز بودن، خوشامد گفتن، پـذیرا ، درخانهنواز بودنمهمان

ــدن  ــودن ۲۹۹ش ــخاوتمند ب ــودن  ،۸۱۳، س ــؤدب ب ــام  ؛۸۸۴م اطع

پــذیرایی کــردن، تروخشــک کــردن، مهربــان  ؛۳۰۱کــردن، خورانــدن 



   
 

 

  ۸۸۰بودن 

، تماس گرفتن، رابطه برقرار کردن، ارتباط گرفتن تماس داشتن

 (یافتن)، سراغ گرفتن 

⍃  ۸۸۰دوستی  

 

 اجتماعی نبودن 883

حرفـی کم ،۶۲۰جتنـاب ، خجالتی بودن، ااجتماعی نبودن [اسم]

 ۸۷۴خجالت، شرم ؛۸۹۵تجرد  ؛۹۰۲گريزی مردم ،۵۸۲

نشـینی، عـدم تحـرک ، انزوا، اعتزال، اعتکاف، گوشهگیریگوشه

 ؛نشـینیچله ؛خلـوت، تنهـایی، عزلـت، جـدایی ؛۷۴۴، استقالل ۲۶۶

 خلوتگاه، نهانخانه، شبستان ؛۹۸۵رهبانیت، واتیکان 

 ▼کس، غريبه، بی▼گیر، مجرد، منزوی، گوشهتنها [صفت]

، طردشــده، مــردود، مطــرود، دورانداختــه، بیــرون شــده، رانــده

مغضـوب، مـورد  ؛۵۹بیگانـه، غريبـه، خـارجی  ؛، جـذامی▼کسبی

  ۳۰۰پناهنده  ؛۹۲۱احترامی بی

 ،۵۹]، ضـد اجتمـاعی، خـارجی ۸۹۳، عبوس [ترشـرو غیراجتماعی

 ؛بدبدرقـــه ؛۸۷۴خجـــالتی ؛۵۸۲حـــرف نشـــین، خصـــمانه، کمخانه

  ۵۲۳ اسرارآمیز ؛۸۶۰تفاوت بی

وتنها، غريـب، دورافتـاده از ، تنها، تـک و تنهـا، یکـه، یکـهکسبی

 ؛بــدون حــامی، بــدون دوســت، بــدون خویشــاوند ؛▲وطــن، رانــده

 پريشان، متروک 

نشــین، ایزولــه، معتکــف، تــارک دنیــا، ، منــزوی، گوشهگیرگوشــه

ــت ــش، رياض ــب، مردم ؛۹۴۵کش دروی ــزانزواطل ــته ؛گري  ؛بازنشس

 ۴۲۱محجبه، آفتاب مهتاب ندیده، محفوظ 

 نامأنوس  ؛۴۹۱، دور، ناشناخته پرت

، تنهایی را دوسـت داشـتن، درخلـوت غیراجتماعی بودن [فعل]

 گوشه عزلت اختیار کردن ،۶۲۰نشستن، اجتناب کردن 

ــردن ــتقبال نک ــردن اس ــرزنش ک ــردن، س ــم ک ــله ۹۲۴، اخ ، فاص

 ا گذاشتن تنه ،۸۸۵ادب بودن توجهی کردن، بیبی ؛گرفتن

قرنطینـه کـردن،  ،۵۷، جدا کـردن، مسـتثنی کـردن کردنمنزوی

 ۷۴۷درپرده نگهداشتن، زندانی کردن 

⍃ ۹۰۲گريزی مردم 

 

 ادب 884

ــم] ــرورشادب [اس ــالق، اصــالت، پ ــت، اتیکــت، اخ بهــادری،  ؛، نزاک

تربیـت، تعـارف،  ؛۸۷۴مالحظه، فروتنـی  ؛۹۲۰شوالیه گری، احترام 

 ،۸۸۲معاشـرتی بـودن  ؛۸۷۵ريفات حسن سلوک، رفتار نیک، تشـ

 ۸۷۴حیا، شرم  ؛۹۲۵چاپلوسی 

، دسـت ۲۹۵، ادب، تعظیم، کـرنش، درود، سـالم عمل مؤدبانه

ـــافحه، خوشـــامد، تعـــارف، احترامـــات   ؛تشـــویق ؛۹۲۰دادن، مص

 السالم) السالم (علیکمعلیکم، علیکسالٌم 

دان، ، بانزاکت، باادب، خوش برخورد، آراسـته، آدابمؤدب [صفت]

  ۸۴۸بادی آداب، باب، آقا، مقّید، باتربیت م

رو، دوست داشـتنی، برخورد، گشادهخلق، خوش، خوشخوشرو

مردمــــدار،  ،۸۸۷داشــــتنی دلکــــش، مرضــــیه، دلنشــــین، دوست

  ۷۳۹رفتار، مطیع مالیم، لطیف، خوش ،۸۸۲اجتماعی، معاشرتی 

، ادب را رعایت کردن، احترام گزاردن، احتـرام مؤدب بودن [فعـل]

 ۸۲۳صبور بودن  ،۸۷۴، فروتن بودن ۹۲۰شتن گذا

ــاندن ــالم رس ــتن س ــرام گذاش ــالروز  ؛۹۲۰، احت ــردن، س ــل ک تجلی

 ۸۷۶نگهداشتن 

دسـت دادن،  ؛، درود گفتن، سـالم دادن، رژه رفـتنکردنسالم 

 ۸۸۹روبوسی کردن، درآغوش گرفتن، بغل کردن، نوازش کردن 

⍃  ۹۲۰احترام  ،۸۴۸ُمد 

 

 ادبیبی 885

خــامی،  ،۸۴۷، فقــدان تربیــت ۹۲۱احترامــی ، بییادبــبی [اســم]

 بازی، اسائۀ ادب مالحظگی، بچهسیاستی، بیبی

، ۹۲۱احترامــی بی ،۸۹۹، فحاشــی ۷۳۵، خشــونت، زور تربیتــیبی

 ۸۷۸گستاخی 

اتیکـت، بی ،۸۴۷تربیـت نزاکـت، بی، نـامؤدب، بیادببی [صفت]

ــــوس، ببــــه، بچــــه، بچه ــــر، ل
ُ

ن
ُ

ه، ِول، ننــــه، نــــازپروردعزيزکــــرده، ن

ـــده، بیپاچه ـــاورمالی ـــتاخ  ؛حی ـــرکش، گس ـــد، س ـــلوک، ب  ؛۸۷۸ناس

 ۴۵۶توجه بی

 ،۸۹۳حیـا، پـررو، بـدخو، بـداخالق، بـدخلق، ترشـرو ، بیظرافتبی

  ۸۳۴افسرده  ؛۸۸۳اجتماعی یلخی، غیر ؛۸۹۹فحاش 

، نزاکـت نداشـتن، اسـائۀ ادب کـردن، خـام ادب بـودنبی [فعل]

، احتــرام نگذاشــتن ۳۰۰کــردن بــدرفتاری کــردن، دفــع  ،۶۹۹بــودن 

 ۸۹۳ترشرو بودن  ،۸۹۱، تشر زدن ۹۲۱

⍃ ۹۲۱احترامی بی 

 

 تبريک 886

ـــادباش، تبريـــک [اســـم] ، تهنیـــت، مبـــارک بـــاد، ســـالم، درود، ش

 ؛دالـی ؛۸۷۶داشـت استقبال، خیرمقـدم، مراسـم اسـتقبال، نگاه

 روز سالم، بار عام ؛کارت تبريک، آش پیش پا ؛بادامبارک

 ۸۷۶، تهنیت آمیز، تجلیل کننده، یادگاری آمیزتبريک [صفت]

 ؛۸۷۶، تهنیـت گفـتن، سـالروز نگهداشـتن تبريک گفـتن [فعل]

 شکر کردن

⍃ ۸۷۶داشت نگاه 

 

 عشق 887

دلبسـتگی، عالقـه،  ،۸۸۰، محبت، مهر، حب، دوستی عشق [اسم]

دلدادگی، شور، اشـتیاق،  ؛۷۳۹وفا، وفاداری  ،۸۵۹میل (اشتیاق) 



 

 

عشق مادرانه، عشـق  ؛هواداری، تعلق، وداد ؛۸۱۸احساسات گرم 

 افالطونی، عشق زمینی

، افسـون، مالحـت، ۲۹۱داشتنی بودن، جاذبه ، دوستمحبوبیت

رب ؛مطلوبیت، دلربایی
ُ

گری، طنـازی، دلبری، فريبندگی، عشوه ؛ق

ــا ــذابیت، کاريزم ــارم، ج ــمه، ش ــاز، کرش ــدی، ن ــه، لون ــوا، وسوس  ؛اغ

ژگــان، نــرگس چشــم، جعــد نمادهــای دلربــایی: کمــان ابــرو، تیــر م

گیســو، کمنــد گیســو، زنجیــر گیســو، لــب لعــل، قــد ســرو، چــاه زنــح 

 (زنخدان)، غنچۀ لب 

 ، رابطۀ عاشقانه، الس، رابطهعاشقی

ــق ــه، ورزیعش ــقه، مغازل ــت، معاش ــرورزی، محب ــازی، مه ، نامزدب

  ۱۶۶عشقبازی، جماع  ؛۸۸۹الس، نوازش 

مـین، ، مجنـون، فرهـاد، وامـق، بیـژن، خسـرو، راشخص عاشـق

 حاجیت ؛بلبل، شمع ؛زلیخا ؛رومئو، دوست، خواستگار، شوهر

، دوست، یار، عمر، معشوقه، دلدار، لیلی، شیرين، عذرا، معشوق

منیــژه، ویــس، ژولیــت، همســر، ســوگلی، محبــوب، محبوبــه، عزيــز 

 مترس، طرف ؛گل، پروانه ؛۸۹۰

 ، اروس، آفرودیت، کوپید، کاما عشقالهۀ 

ــتدار [صــفت] ــقدوس ــد ، و▼، عاش ــوادار، عالقمن ــداکار، ه ــادار، ف ف

پیشــه، بســته، عاشقپرســت، پابنــد، دلمنــد)، ارادتمنــد، بت(عالقه

پا[ی]بســت،  ؛ســپرده، دلــدادهدل ؛۸۱۸عشــقی، مريــد، مشــتاق 

 محب

ــون، عاشــق ــیفته، مســحور، مفت ــیدا، دیوانــه، بیمــار، ش ، والــه، ش

 ؛۹۸۳خاطرخواه، به وجد درآمده، سرمسـت عشـق، افسـون شـده 

ـــی ـــینهوداغ، آغزردروی، آج دل،ب ـــوایی، س ـــقی، ه چاک، وداغ، عش

 ۸۹۱رنجیده  ◄کشیده سوخته، رنجدل

محبوب، مورد عالقه، مـورد پسـند،  ،۸۹۰، عزيز داشتنیدوست

خواستنی، مقبول، دلنشین، نازنین، دلربـا، پسـندیده، خوشـایند، 

ــاکیزه، همه ــد، مردمپ ــوع، مجی ــند، مطب ــوب پس ــند، مطل  ؛۸۵۹پس

نمایه، محترم، عزتمند، عالیقدر، ارجمند، شایسته، معزز، گرامی، گرا

گر، جـذاب، افسـونگر، عشـوه ،۸۴۱زيبـا  ،۸۸۴مـؤدب  ؛اشرف، انـور

دلربـا،  ؛۶۱۲، انگیزنـده ۲۹۱طناز، لوند، ملیح، بانمک، نمکین، جاذب 

اســـماء “تحـــت  αهــای بیشـــتر رک پیکـــر، [بـــرای واژهســروقد، پری

 مابرو، مکش مرگتودل نازی،باب دندان، نازی ؛“]معشوق

، عاشــــقانه، عشــــقی، مقــــوی بــــاه، شــــهوانی، انگیزشــــهوت

 انگیز، اغواگر، هوسناک هوس

ــل] ــتندوست [فع ــودن، داش ــزی ب ــق چی ــدن، عاش ــق ورزي ، عش

لودۀ کسی (چیزی) بودن (شدن)،  گرامی داشتن، تحسین کردن، آ

ارادت پیدا کردن به کسـی، ارادت داشـتن، پرسـتیدن، بـت سـاختن 

عزيزداشـتن، اعــزاز کـردن، معـزز داشــتن،  ؛۸۸۹ناز پـروردن ، بـه۹۸۲

درآغـوش گـرفتن (کشـیدن)، محبـت کـردن،  ؛۹۲۰احترام گذاشـتن 

 ۸۸۹فشردن، نوازش کردن 

عاشـق  ؛۳۶۱، عشق بـاختن، ازعشـق مـردن، مـردن عاشق بودن

زردروی  ؛دام افتــادن، شــیدا شــدن، اظهــار عشــق کــردنشـدن، بــه

 بودن، بیدل بودن

ق انگیختن، بـذر محبـت پاشـیدن، عاشـق خـود ، عشربودن دل

ــردن  ــاد ک ــل ایج ــردن، می ــان آوردن،  ،۸۵۹ک ــه هیج ــروختن، ب براف

نـــوازش  ،۶۱۲، انگیخـــتن ۲۹۱، جـــذب کـــردن ۹۸۳جـــادوگری کـــردن 

ــرو  ؛۸۸۹کــردن  ــردن، اب ــردن، اغــوا ک ــری ک ــردن، عشــوه گ ــازی ک طن

ــداختن ــرو بــاال ان ــتن،  ؛انــداختن (آمــدن)، اب ــی خريــدار داش نــاز ِکس

 داشتنی بودن، مطلوب بودن ب بودن، دوستمحبو

⍃  ۹۹۱عرفان  ،۸۹۴ازدواج  ،۸۹۰عزيز  ،۸۸۹نوازش  ،۸۸۰دوستی 

 

 نفرت 888

 ،۸۶۱میلـی ، تنفـر، کینـه، کراهـت، اشـمئزاز، انزجـار، بینفـرت [اسم]

 بغض  ؛۸۹۱خشم  ،۸۸۱دشمنی 

جنجــال، جاروجنجــال، غوغــا،  ؛، رســوایی، افتضــاح، فضــاحتننــگ

 ؛۸۶۷اعتبـاری، بـدنامی عدم محبوبیـت، بی ؛۵۲۹قشقرق، شایعه 

ــیح  ــادن، تقب ــر افت ــتی  ؛۹۲۴ازنظ ــدبویی، زش ــزی، نفرت ،۸۴۲ب انگی

 ۹۲۲، خواری ۲۹۲دافعه 

 ،۶۵۹مایــۀ هــالک  ،۸۸۱، قیافــۀ کريــه، دشــمن انگیــزچیــز نفرت

  ۹۳۸فطرت ظالم، آدم پست

 ،۸۹۸ظــالم  ،۸۸۱، دشــمن ▼ای، متنفــر، کینــهتوزکینــه [صــفت]

 ۹۰۲ضد بشر  ،۵۰۹، ناکام ۹۱۰جو انتقام ،۸۹۱رنجیده 

المنظر، دافع، تنفرآور، تهوع آور، اکبیری، ، زننده، کريهانگیزنفرت

گین    ۸۶۱ مکروه ،۶۴۵بد  ،۶۵۹زهرآ

 ؛رسوا(شـــده) ؛۶۰۷، مـــردود ۹۲۴مـــذموم  ،۸۶۱، مکـــروه منفـــور

  ▲انگیزنفرت

لــول، زده، ســیر، م، دلخــور، مشــمئز، منزجــر، بــری، بیــزار، دلمتنفــر

  ۹۱۰جو انتقام ،۸۶۱میل بی

 ۸۴۲دار، بدترکیب نداشتنی، ناگیرا، مسئله، دوستنامطلوب

، متنفر بودن، بیزار بودن، بد دانستن، بـری نفرت داشتن [فعل]

کینه ورزيدن، خوار شمردن  ؛۸۶۱شدن، بدش آمدن، میل نداشتن 

 ۸۹۹، نفرين کردن ۹۲۲

، بیزار کردن، ۲۹۲ ، دافعه داشتن، دفع کردنانگیز بودن نفرت

 ،۸۶۱رغبت کردن، بری کردن، متنفر کردن، عالقه را ازبـین بـردن بی

 ۸۹۱عصبانی کردن 

⍃ ۸۸۱دشمنی  ،۸۶۱میلی بی 

 

 نوازش 889

عطوفـت، عزيـز داشـتن،  ؛، ناز، نـازونوازش، معانقـهنوازش [اسم]

مهربـانی  ؛اعتـزاز، اعـزاز، گرامیداشـت، توجـه، عنایـت، لطـف، خـوبی

کلمـات محبـت آمیـز، قـول  ؛۹۲۵تعريـف، چاپلوسـی  ؛مادری ،۸۸۰



   
 

 

آغـوش،  ؛ها، توجهـات، عنایـاتها، خوبیعشاق، الطاف، مهربانی

  ۳۷۸بوسه، بوس، ماچ، الس، دستبازی، مالعبه، لمس 

ــــتگاری ــــنهاد ازدواج، خواس ــــقانه، پیش ــــۀ عاش ــــامزدی، نام ، ن

  ۸۹۴پیشقدمی، ازدواج 

انگشــتری،  ، کــادو، نشــانۀ عالقــه، حلقــۀ نــامزدی،هدیــۀ عشــق

جهیزيـه،  ؛سـفره عقـد ؛شـمعدانخنچه، شـیربها، آینـۀ بخـت، آینه

 مهريه، مهر، کابین

آمیز، دوســــتدارانه، کنــــان، عاطفــــه، نوازشنازپرورانــــه [صــــفت]

 ۸۸۷دوستدار 

 دانه یک، یکینازپرورده

ــل] ــه [فع ــی نازپروردنب ــردن، دایگ ــادری ک ــردن، م ــازپرورده ک ، ن

الالیی خواندن، دوست داشـتن  کردن، پرستاری کردن، شیر دادن،

۸۸۷ 

ــردن ــوازش ک ــه زدن ن ــردن، بوس ــاچ ک ــیدن، م ــردن، بوس ــاز ک ، ن

، ۷۷۸، فشـــار دادن، نگهداشـــتن ۳۷۸(گـــرفتن)، لمـــس کـــردن 

سر بـرروی شـانۀ کسـی گذاشـتن، درآغـوش  ؛۸۸۷دوست داشتن 

ناز کسی را  ؛گرفتن (کشیدن)، دربر گرفتن، دربر کشیدن، فشردن

الس  ؛ه کــردن، بوســه بــاران کــردنغــرق بوســ ؛کشــیدن (خريــدن)

  ۱۶۶زدن، السیدن، عشقبازی کردن 

ــردن ــق ک ــار عش ــقدم شــدن، اظه ــردن، پیش ، خواســتگاری ک

 ، پیشنهاد ازدواج دادن۴۳۸چشمک زدن، نگاه کردن 

⍃  ۸۸۷عشق 

 

 # عزی۸۹۰عزيز  890

، محبـوب، محبوبـه، دردانـه، نورچشـم، عشـق، نـازنین، عزيز [اسم]

 ؛بره، سـوگلی ؛طال، جواهر ؛فرشته عسل، شیرين، ؛۸۸۷معشوق 

دانــه، یکنازدانــه، نــازپرورده، یکی ؛جــان، تخــم چشــم ؛بــت، صــنم

ـــرده ـــمی ؛عزيزک ـــازاده، نورچش ـــفت]  ؛آق ـــوب [ص ـــی، محب  ◄گرام

اسـماء «تحـت  αهـای بیشـتر رک [بـرای واژه ؛۸۸۷داشتنی دوست

 »]معشوق

، عشق من، محبوبۀ من، جانم، دلم، جـان دلـم، جـان مـن، عزيزم

سـرور محتـرم، آقـای محتـرم،  ؛طبیـب مـن، حبیـب مـن ؛نین مـنناز

بابـا،  ؛سرور گرامـی، اسـتاد گرامـی، دوسـت عزيـزم، اسـتاد ارجمنـد

 جان، ببم بابایی، آقاپسر، آقا، باالم

⍃  ۸۸۷عشق 

 

 رنجش . خشم 891

ــدورت، رنجــش [اســم] ــی، دلخــوری، ک ــدگی، آزردگــی، دلتنگ ، رنجی

بـرودت، غبـار، تیرگـی، عـدم  تکّدر، ناراحتی، ناسـازگاری، اصـطکاک،

 ،۸۸۸نفـــرت  ،۸۹۳تغّیـــر، اوقـــات تلخــی، ترشـــرویی  ؛۸۲۹رضــایت 

زار، آســیب، صــدمه، جراحــت  ؛خســتگی ؛۸۸۱دشــمنی  زخــم  ،۶۵۵آ

 ۸۲۷ناراحتی  ،۶۵۱

، غـــیظ، غضـــب، قهــر، برآشـــفتگی، تنـــدی، برافروختگـــی، خشــم

اوقـــات  ،۸۲۲عصـــبانیت، تنـــدخویی، تنـــدمزاجی، تحريـــک پـــذیری 

ــر، ــی، تغی ــمگینی،  تلخ ــدخویی، خش ــج، ب ــض، ل ــتلم، بغ ــاب، اش عت

آدم  ؛۵۰۳جنـون  ؛۴۰۰داد، فرياد، نعـره، بلنـدی صـدا  ؛غضبناکی

  ۳۱۸التهاب، آشوب  ؛خشمگین: برزخ، شیرژيان، مار زخمی

، آزرده، مکدر، ملول، دچار، ناراضی، افسرده، نژنـد، رنجیده [صفت]

، ۹۱۰جو قــامانت ،۸۸۸توز کینــه ،۸۲۹منــد دلخــور، گله ،۸۹۳ترشــرو 

شده، متـأذی، آزرده، اذیتخاطر، دلخاطر، رنجیدهآزرده ؛۹۱۱حسود 

دل، دچــــار رنــــج و ســــختی، ســــوخته، ســــوختهکش، دلمحنــــت

 ،۸۲۵رنجـور  ؛۳۷۷ُپرخـون، تیـره، دردنـاک  ؛۸۲۷ريش، ناراحـت دل

 کوک ؛۸۲۵مدمغ، غمگین 

، غضــبناک، خشــمناک، خشــمگین، تنــد، متغیــر، تــرش، عصــبانی

تحمـل، بیصـبر، آشـفته، شـوريده خلق، کمکج ؛۸۳۴ده دژم، افسر

مـزاج، مزاج، تندخو، آتشی، آتشی مـزاج، آتشعصبی، عصبی ؛۵۰۳

لــودخشــم ؛بــداخالق، بــدخلق، بــدلعاب لود، قهرآ  ؛ژيــان، دمــان ؛آ

 ☹هار ؛کوک
ــده ــبانی کنن ــابعص ــده، اعص ــده، ، رنجانن ــت کنن خردکن، ناراح

  ۸۹۸ ایذایی ،۸۲۷برانگیز، آزاردهنده خشم

  ۸۲۷، باعصبانیت، ناراحت آمیزعتاب

تلخ دل گــرفتن، اوقــات، ناراحــت شــدن، آزردن، بــهرنجیــدن [فعــل]

 برخوردن ؛۷۰۹دعوا راه انداختن  ،۸۲۹شدن، ناراضی بودن 

، غضــب کــردن، برآشــفتن، متغیرشــدن، آتــش عصــبانی شــدن

گرفتن، کنترل خود را ازدست دادن، دیوانه شـدن، منفجـر شـدن، 

ــدن،  ــمگین ش ــوره خش ــت ازک ــروختن، ناراح ــفتن، براف ــتن، آش دررف

آمپـر  ؛بدمستی کـردن ؛شدن، الو گرفتن، ناآرام شدن، تندی کردن

 کسی باال رفتن، لجش گرفتن، سر لج افتادن

، بـی صـبر بـودن، عصـبی بـودن، غريـدن، بلنـد عصبانی بـودن

ــردن  ــحبت ک ــتن، ۴۰۰ص ــره نگريس ــردن، خی ــود ک ل ــب آ ــاه غض ، نگ

کسی خراب بودن، اعصـاب کسـی خـرد  اعصاب ؛۸۹۳ترشرو بودن 

 (داغان) شدن (بودن)، بال بال زدن 

، دادزدن، توپیدن، نعره زدن، دادوبیـداد کـردن، عربـده تشرزدن

احتــــرام  ،۸۲۷دررفــــتن، آزردن کشــــیدن، تنــــدی کــــردن، ازکــــوره 

 ۹۲۱نگذاشتن 

سـخت تـر  ،۸۲۷رنجاندن، رنجانیدن  ،۸۲۷، آزردن عصبانی کردن

 ، اعصاب برای کسی نگذاشتن ۷۰۹نداختن دعواراه ا ،۸۳۲کردن 

⍃  ۸۲۹عدم رضایت 

 

 تندطبعی 892

حوصــــلگی، ، ســــودایی بــــودن، تنــــدی، بیتنــــدطبعی [اســــم]

 ۸۲۲پذیری اخالق ِسگی، حساسیت زياد، تحريک



 

 

 ؛بیـار معرکـهدريـده، آتشجو، پاچه، پتیاره، کولی، سـتیزهسلیطه

  ۹۰۲ ضدبشر ؛مرتیکه، مردکه، زنیکه، زنکه

ــفت] ، تنــدخو، آتشــین مــزاج، ســودایی، غرغــرو، زود نــدطبعت [ص

ورو، ناسـازگار، چشـمورمالیـده، بیحوصله، آتشـی، پاچهغضب، بی

جو سـتیزه ؛۸۵۷پـروا حیـا، بیبی ؛۸۲۲قابل تحريک  ،۸۱۹تأثیرپذیر 

 ۸۹۳ ، عنق، بداخالق، ترشرو۷۰۹

⍃  ۸۲۲تحريك پذیری 

 

 ترشرویی 893

 ،۸۳۴گیری، افســردگی خلقــی، اخــم، ســخت، کجترشــرویی [اســم]

اخـــم،  ؛۸۳۴مالیخولیـــا  ،۸۹۲تنــدطبعی  ،۸۸۳اجتمــاعی نبـــودن 

آینـۀ دق،  ؛۲۶۲وتخم، چین و چروک پیشانی، چین جبین، شیار اخم

 قیافۀ نحس، قیافۀ شوم 

لـود، رو، اخمـالو، اخمخلق، اخمو، اخـم، عبوس، کجترشرو [صفت] آ

 ،۸۳۴ده بــدعنق، عنــق، غــالظ، بــداخالق، بــدخلق، بــدلعاب، افســر

ـــــــاعی غیر ـــــــد گله ،۸۸۳اجتم ـــــــی ،۸۲۹من ـــــــرش، ب  ،۸۸۵ادب ت

 ؛بـــرج زهرمـــار، مـــدمغ ؛۸۹۲تنـــدخو، تنـــدطبع  ،۸۳۴مالیخولیــایی 

  ۸۹۱ رنجیده ،۸۲۷ناراحت  ،۸۲۵غمگین  ،۸۲۵معذب، رنجور 

خلقی کردن، چهره درهـم کشـیدن، گـره ، کجترشرو بودن [فعل]

اخــم کــردن، روی  کشــیدن، ابــرو گــره کــردن،برابــرو زدن، ابرودرهم

تـــرش کـــردن، غرغـــر کـــردن، دهـــن کجـــی کـــردن، تـــوهم رفـــتن، 

 ۸۲۹ناراضی بودن  ،۸۸۳غیراجتماعی بودن 

⍃  ۸۳۴افسردگی  ،۸۲۹عدم رضایت  

 

 ازدواج 894

، امر خیـر، نکـاح، عقـد، ▼، وصلت، زناشویی، عروسیازدواج [اسـم]

 قبالۀ ازدواج، عقدنامه ؛زندگی مشترک

گامی، چندهمسری، پولی ؛ت، صیغه، دائمی، موقانواع ازدواج

 همسری، مونوگامیتک

برون)، بران (بلـــه، مراســـم ازدواج، خواســـتگاری، بلـــهعروســـی

نـــامزدی، بندانـــدازان، مراســـم محضـــری، عقـــدکنان، بلـــه گفـــتن، 

 ؛دست دادنعسل، پاتختی، پاگشا، دست بهروگشایی، زفاف، ماه

ــه ــالممادرزن ؛حجل ــد ؛س ــق  ؛▼عاق ــۀ عش ــد، هدی ــۀ عق  ؛۸۸۹خنچ

 ۱۶۶جماع  ،۸۸۷ورزی عشق

شــوهر،  ؛، زن، شــوهر، عــروس، دامــاد، زوج، زوجــه، جفــتهمســر

، همطراز ۹۰لنگه، دوگانگی  ؛دمساز، همدوش، همتا ؛شو، شوی

وبالین، عیال، متعه، متمتع، متمتعـه، بخت ؛۱۱، اقوام ۱۸، مانند ۲۸

 ۳۷۳ازواج، هوو، زن 

 اللۀ محبت میانجی ازدواج، د ؛، محلل، ساقدوش، ینگهعاقد

 ، رسیدن به سن تکلیف آمادگی ازدواج

ــفت] ــل [ص ــاهمتأه ــاد، ش ــازه دام ــروس، ت ــازه ع ــزدوج، ت داماد، ، م

 دار، عقدکرده، عقدی، محصن، محصنه شوهردار، زن

 سن قانونی رسیده، رشید، بالغه ، مکلف، بالغ، بهواجدشرایط

 همسره ، چندهمسره، تکزناشویی

دن، شــوهر دادن، نــامزد کــردن، ازدواج دا، بــهعقــدکردن [فعــل]

دست همـدیگر دادن، دختـر دادن و دختـر گـرفتن، نـاف دست به

زن دادن،  ؛۶۰۵کسی را با (به) نـام دیگـری بريـدن، انتخـاب کـردن 

 ۹۰کردن، وصلت دادن، جفت کردن  جور

، شوهر کردن، زن گرفتن، جفت شـدن، بخـتش بـاز ازدواج کردن

 ۱۶۶عشقبازی کردن  ؛شدن

⍃  ۸۸۷عشق 

 

 تجرد 895

، اجتماعی نبـودن ۷۴۴، عزب بودن، مجردی، استقالل تجرد [اسم]

ــدامنی  ؛۸۸۳ ــوص، پاک ــمت، خل ــارت، عص ــاکرگی، بک ــیزگی، ب دوش

 بختش بسته (کور) بودن  ؛۹۵۰

، تـارک ۹۷۹، عزب، مجرد، یالقوز، راهب، زاهـد مرد ازدواج نکرده

 ۸۸۳، آدم تنها ۹۰۲ضد بشر  ؛دنیا

دختر خانه مانده، دختر ترشیده،  ، دوشیزه،دختر ازدواج نکرده

راهبـه،  ؛دختر مجرد، آفتـاب مهتـاب ندیـده، مادمـازل (مـادموازل)

 باکره ؛۹۸۶تارک دنیا، روحانیت سایر ادیان 

نخورده، ، مجــرد، عــزب، تــارک، بکــر، دســتنکــردهازدواج [صــفت]

 دوشیزه، باکره  ؛نادیده

⍃  زادی  ۷۴۴آ

 

 طالق 896

هـایی، فسـخ نکـاح، صـیغه طـالق، ، جـدایی، متارکـه، رطالق [اسم]

 بیوگی ؛مبارات ؛عده ؛طالق بائن، طالق رجعی

قه [صفت]
ّ
 دهنده طالق ؛طالقه، بیوه، سهُمَطل

 مردهیار، زنزن، بی، بیوهبیوه

ــل] ــالق دادن [فع طالقه ، ســه۴۶، طــالق گــرفتن، جــدا شــدن ط

 رها کردن، جدا کردن ؛کردن

⍃ ۶۲۱پوشی چشم 

 

 نیکخواهی 897

کاری، احسـان، ، خیرخواهی، حسن نیت، کمکخواهینیک [اسم]

ــانی  ــودت، مهرب ــدمتگزاری، م ــوبی، خ ــویی، خ ــت،  ؛۸۸۰نیک مرحم

هـا، لطف، منت، نواخت، التفات، عنایت، تفضل، الطـاف، مهربانی

ــاتخوبی ــات، عنای ــا، توجه ــرری، بیبی ؛ه ــاهی ض ــق ۹۳۵گن ، عش

ــوزی، دل ؛۸۸۷ ــت، دلس ــت، رأف ــت، عطوف ــت، مالطف ــازکی، مالیم ن

دوســتی، پروری، نوع، بشردوســتی، نــوع۷۳۶گیری فقت، آســانشــ

 ؛۵۰۶، اغمـــاض ۹۰۹، عفـــو ۹۰۱دوســـتی انترناسیونالیســـم، انسان



   
 

 

ــوش ــی، خ ــگالی، نیکفطرتی، نیکخیراندیش ــیس ــام،  ؛اندیش انع

عبودیـت، اطاعـت  ؛نـوال ؛۷۰۳، عطـا، کمـک ۷۸۱بخشش، دهش 

۷۳۹  

ف، خـدمت، ، کار عام المنفعه، مهربانی، لطـعمل خیرخواهانه

، خدمتگزاری، کار ۷۰۳، کمک ۷۸۱خیريه، نیکوکاری، وقف، دهش 

وقف، نـذر، واگـذاری، هبـه،  ؛لطف، منت، مرحمت ؛۵۹۷داوطلبانه 

خیريه، صدقه، خیرات، بالگردان، ِخیر، باقیات  ؛الحسنهصلح، قرض

داراالیتــام، شــیرخوارگاه، پرورشــگاه، صــندوق  ؛صــالحات، امــر خیــر

 مبرت  ؛محاسن ؛صدقات

، آدم نیکخواه، مهربان، خـدمتگزار مـردم، خـادم، آدم خیرخواه

ــار  ــلح، نیکوک ــدقهصدقه ؛۹۰۳مص ــان، ص ــررس ــانی خی ــر، ب ّی
َ

 ؛ده، خ

 خادم اهل بیت

ــفت] ــواه [ص ــان خیرخ ّیر، مهرب
َ

ــار،خ ــفق،  ،۸۸۰، نیکوک ــوف، مش رئ

 ؛۹۰۵، حساس، دلسـوز ۷۳۶، بامدارا ۹۰۹بخشنده  ،۸۸۷دوستدار 

سـگال، نیـک جو، ُمصـلح، نیکلحتمصـ ؛فطرتطینت، خوشپاک

ازروی خیرخــواهی،  ؛دوســتانــدیش، ناصــح، ازخودگذشــته، مردم

  ۹۲۳ قابل تأیید ◄باحسن نیت، خداپسندانه 

ــل] ، محبــت داشــتن، لطــف داشــتن، نیت داشــتنحســن [فع

، کمـک کـردن ۹۰۹را خواسـتن، بخشـیدن مرحمت کردن، خیر کسی

 ۷۰۳، لطف کردن ۷۰۳

کــردن، وجــدان داشــتن، خــدمتگزار ، احســان نیکوکــاری کــردن

مردم بودن، کار عام المنفعه کردن، ُمصـلح بـودن، رفـورم کـردن، 

 عیادت کردن، از ضعفا عیادت کردن، نواختن، دستگیری کردن

⍃  ۸۸۰دوســـــتی  ،۸۱۳، ســـــخاوت ۷۸۱دهـــــش  ،۶۴۴خـــــوبی، 

 ۹۰۹، عفو ۹۰۵، دلسوزی ۹۰۱انساندوستی 

 

 بدخواهی . اذیت 898

خباثــت، رذالــت،  ،۸۸۱دیشــی، دشــمنی ، بدانبــدخواهی [اســم]

 ،۸۹۱رنجـش  ،۶۵۹مایـۀ هـالک  ؛توزیطینت بد، خبث طینت، کینـه

محبتـــی، نامهربـــانی، بی ؛۹۸۳چشـــم زخـــم، طلســـم  ؛۹۱۲غبطـــه 

 لطفی التفاتی، کممهری، بیبی

ــیگری ــی، آدموحش ــواری، ددمنش ــوحش، خونخ ــر ، ت ــواری، غی خ

ــی  ــاطفگی، بیرحم ــی ع ــودن، ب ــانی ب ــنگدلی۹۰۶انس ــختی، ، س ، س

 ۹۳۴شرارت 

ــل ــه عم ــرارت، ســتم، بیرحمان ــم، تــوحش، ش ، وحشــیگری، ظل

ــــــت ــــــاول، دس ــــــه، تط ــــــدی، زور مظلم ــــــل، ۷۳۵درازی، تع ، قت

شت
ُ

شتن ک
ُ

 جفا، غدر  ؛۹۱۴عدالتی ، بی۳۶۲وکشتار، خونريزی، ک

زار، زجـر، زحمـت، دردسـر، دردنـاکی اذیت ، ایذا، تصدیع، مزاحمـت، آ

ــه ؛۸۲۷ ــازات بــدن ؛مداخل ــراد ضــرب ؛۹۶۳ی شــکنجه، مج وجرح، ای

 ۶۵۵آسیب 

زار، مــزاحم ، خبیــث، مــردمبــدخواه [صــفت] ، نــاجوانمرد، رذل، ۲۳۱آ

الفساد، مارسیرت، ملعون، نالوطی، بداندیش، بدنیت، بدقلب، ام

ــت  ــاخوش، نادرس ــاقال، ن ــدجنس، ن ــبانی ۹۳۰ب ــفاک،  ،۸۹۱، عص س

 شرور، فتنه گر  ؛۷۳۵، مستبد ۹۱۰جو ، انتقام۹۰۶بیرحم 

ســمی،  ؛۶۴۵کن، مــوذی، مضــر اذیــت ،۸۲۷، آزاردهنــده یایــذای

گین  رنجاننـده،  ؛۲۳۱زجـرآور، مـزاحم  ؛فتنه گـر، شـیطانی ؛۶۵۹زهرآ

زار مردم ؛۸۲۷آور پريشانی ،۸۲۷ناگوار   ▼کناذیت ◄آ

ــان التفــات، لطــف، نــارفیق، بیمهــر، کممحبــت، بی، بینامهرب

مـــاعی غیراجت ،۸۸۱مالطفـــت، خصـــمانه، دشـــمن بی ،۸۹۳ترشـــرو 

۸۸۳ 

خبر، طینت، نامردمی، رذل، سـنگدل، ازخـدابی، خبیث، خبثظالم

حیــوان صــفت،  ؛۹۰۲، ضــد بشــر ۷۳۵، ســختگیر ۹۰۶غــدار، بیــرحم 

قاتـل  ؛خـواروحشی، ددمنش، درنده، شـرير، شـرور، خونخـوار، آدم

۳۶۲ 

 ، رذیالنه، شريرانهبدخواهانه

زار، مــــزاحم ، مــــردمکناذیــــت ، ۷۱۲کننــــده ضــــارب، حمله ؛۲۳۱آ

  ۵۹ مهاجم، متجاوز ،۶۵۵زننده آسیب

ــل] ــی [فع ــدی کس ــتن ب ــتن را خواس ــرت داش ــک  ،۸۸۸، نف رش

زار ۹۱۲ورزيدن  ، اذیت کردن، زجـر دادن، درحـق کسـی بـدی کـردن، آ

زار دادن، آش بـرای کسـی پخـتن، اطـوار آمـدن  داشتن، ضـرر زدن، آ

ــردن  ــدی ک ــتن)، ب ــردن  ،۶۴۵(ريخ ــدگویی ک ــرفتن ۹۲۶ب ــخت گ ، س

 ؛۸۲۷آزردن  ،۸۲۷رنجانــــــــدن  ؛۹۸۳ی کــــــــردن ، جــــــــادوگر۷۳۵

 سازی کردن، پاپوش دوختن پرونده

⍃  ۸۸۱دشمنی  ،۶۴۵بدی 

 

 نفرين 899

تهدیـد  ،۸۹۸، بـدخواهی ۹۸۳، لعن، لعنت، طلسـم نفرين [اسم]

  ▼فحاشی ◄کفر  ؛۹۲۶، بدگویی ۹۰۰

ـــی ـــوهین ، فحشفحاش ـــاری، ت ـــاوهیاوه ؛۹۲۱ک ـــرایی، ی گویی، س

سزا، گفتار مستهجن، بـدوبیراه، لیچـار، فحش، دشنام، نا ؛بیمزگی

، هرزه، هـذیان، حـرف مفـت، جفنـگ، لغـو، ۴یاوه، بیهوده  ؛سقط

مقدسـات، کفـر، بیحرمتـی به ؛رجـم ؛۴۷۷سفسـطه  ،۵۱۵ژاژ، چرند 

 ،۸۷۸، گسـتاخی ۹۲۶تهمـت، بهتـان، افتـرا  ؛۹۷۴ضدیت با مذهب 

، ۹۲۱احترامی ، بی۹۲۴، تقبیح ۹۲۴، توبیخ ۹۲۴، سرزنش ۹۲۱توهین 

اسـتهزا  ،۸۵۱طعنه، مسخره، سخن نیشدار، هجـو  ؛۸۶۷ عیبجویی

۸۵۱ 

ر، بیناسزاها
َ

مقدار، نفهم، بدچشـم، شعور، بی: احمق، نادان، خ

ـــــه، علیهمعلیه ـــــل، بیاللعن شـــــرف، پدرســـــوخته، اللعنـــــه، ازگ

شـرور  ؛عفريـت، عفريتـه ؛ورپريـده ؛چیز، پدرسگ، بـدبختهمهبی

  ۹۳۰، نادرست ۹۳۰، خائن ۹۳۰، رذل ۹۳۴، فاسد ۹۳۴

 کنان، تقبیح کننده، لعنتکناننفرين [صفت]

  ۸۴۷ تربیت، بدزبان، بددهن، تندزبان، وقیح، بیفحاش



 

 

 ۹۲۴زشت، انتقادی  ؛نکشیده، مستهجن، کفر آمیز، آبرکیک

 ، لعینشدهنفرين

، لعنــت کــردن، چشــم زدن، آهــش کســی را کــردننفرين [فعــل]

کـردن، درمـذمت شخصـی ، بـدگویی ۹۸۳گرفتن، جادوگری کـردن 

 ۹۶۱، محکوم کردن ۹۲۸، متهم ساختن ۹۲۴سخن گفتن 

ــش دادن ــتن، فح ــزا گف ــتن، ناس ــنام گف ــردن، دش ــی ک ، فحاش

 ادبی کردن، چیزی بار کسی کردن، اسائۀ ادب کردنبی

⍃ ۹۲۱احترامی بی 

 

 # ۹۰۰تهدید  900

وعـده ≠ ؛ وعیـد ۸۵۴، ارعـاب ۷۱۱، اخافه، اعـالن جنـگ تهدید [اسم]

ــد  ◄ ــه  ؛۸۵۲امی ــوکلس، ورط ــیر دم ــر  ،۶۶۳شمش ــار  ،۶۶۱خط اخط

، اخـاذی، درخواسـت ۷۳۷دستور  ؛۸۹۹فحاشی  ،۸۹۹نفرين  ؛۶۶۴

ــویق  ؛۷۳۷ ــه و تش ــد، تنبی ــاق تهدی ــده، چم ــالح بازدارن ــالح  ◄س س

ـــــوا پس ؛۷۲۳ ـــــودنه ـــــالی  ؛ب ـــــد توخ ـــــز  ؛۸۷۷الف  ◄تهدی چی

 ۴۰۰بلندی صدا  ◄تهدیدکننده: غرش 

، فحـاش ۷۱۱جسور  ؛ده، هوچیکنن، مرعوبتهدیدکننده [صفت]

ـــان نفرين ،۸۹۹ ـــر  ،۸۹۹کن ـــب،  ؛۷۳۷آم ـــدآمیز، مهی ـــیا:) تهدی (اش

  ۵۱۱نحس  ؛۸۵۴ترسناک 

، اخاذی کردن، بـا تهدیـد وادار کـردن، نهیـب تهدید کردن [فعل]

تالفـی کـردن  ،۸۹۱تشـر زدن  ،۸۵۴، ترسـاندن ۷۳۷زدن، امر کـردن 

ــه ؛۷۱۴ ــدن ب ــ ؛۸۹۹فحــش دادن  ؛۷۱۱مبارزه طلبی ، ۷۳۷ر کــردن ام

 ۷۳۷طلبیدن 

⍃  ۵۱۱بینی (فال) پیش ،۶۶۱خطر 

 

 انساندوستی 901

ـــتی [اســـم] انســـانیت،  ؛دوســـتی، بشردوســـتی، نوعانساندوس

مدینۀ  ؛منشور حقوق بشر ؛۸۹۷خدمتگزاری، نیکخواهی ؛آدمیت

 شهر، اتوپیافاضله، آرمان

، علــــــم اجتمــــــاع، مهندســــــی اجتمــــــاعی، شناســــــیجامعه

 گرایی ختمکاتب: سا ؛سوسیالیسم

پرستی، وطن پرستی، حب وطن، اقدامات ، میهندوستیمیهن

 ؛خواهی، ملیــت، ناسیونالیســمگرایــی، ملــتملی ؛المنفعــهعام

 پرستیشاه ؛صهیونیسم

 ؛۹۰۳، بشردوســت، نوعدوســت، نیکوکــار انساندوســت [صــفت]

ــواه  ــاعی، آدم خیرخ ــددکار اجتم ــه  ؛۸۹۷م ــد ب ــت، معتق لیس ــده آ ای

 ۶۵۴ت مدینۀ فاضله، رفرمیس

ــت ــیهن دوس پرســت، ، مــیهن پرســت، ناسیونالیســت، وطنم

 دوست خواه، وطنوطن

ــتانهنوع ــواه دوس ــانی ،۸۹۷، خیرخ ــرال، بی ؛انس ــرض لیب ، ۹۳۱غ

 بینیدارای جهان

 پرستانه، وفادار، میهندوستانهمیهن

 رجوع شود.  ۸۹۷: به مصدر فعل [فعل]

⍃  ۹۸۵تشکیالت مذهبی  ،۸۹۷نیکخواهی 

 

 يزیگرمردم 902

گريـزی، آزاری، مردم، ضـدیت باانسـانیت، مـردمتنفرازبشـر [اسم]

ـــودن  ـــاعی نب ـــرویی  ،۸۸۳اجتم ـــزوا، گوشه ؛۸۹۳ترش ـــینی، ان نش

 ۸۸۳گیری گوشه

زار، نابه، مردمضدبشر [صفت]  ،۸۸۳گريز، آدم تنهـا هنجار، مردمآ

متنفر ازبشر،  ؛۹۶۹، شیطانی ۹۰۶بیرحم  ،۸۹۸ظالم  ،۸۸۸توز کینه

 ۸۸۳گیر گزيده، گوشهمنزوی، خلوت ؛ردوبهآدم

 ۸۸۳، غیر انسانی، ضد اجتماعی، غیر اجتماعی ضدبشری

⍃  ۸۸۳اجتماعی نبودن  ،۸۸۸نفرت 

 

 نیکوکار 903

، ۹۰۱دوســت کننده، انسان، صــاحب کــرم، احســاننیکوکــار [اســم]

ـــه،  ـــور خیري ـــولی ام ـــنده، مت ـــواه، بخش ـــر، خیرخ ـــائی، خّی ـــاتم ط ح

فرشتۀ نگهبان، حامی، محافظ  ؛۷۸۱کننده، شخص دهنده انفاق

صــالح، روحــانی، قــدیس،  ؛۷۱۳، شــخص مــدافع ۷۰۷همکــار  ؛۶۶۰

 ۹۳۷ابرار، انسان واال 

⍃ ۸۹۷، نیکخواهی ۹۰۱دوستی انسان 

 

 بدکار 904

ــم] ــدکار [اس ــرير، ب ــرارت ◄[، ش ــمر، آدم ۹۳۴ش ــیم، ش ــالد، دژخ ]، ج

 ؛۱۶۸، ویرانگـر ۷۰۲کننـده چیز ممانعت ،۶۶۳پست، فاسد، خرابکار 

 ۹۶۳کننده مجازات ؛اشرار، بدکاران، تبهکاران

کلفـت، شـرخر، الت، خور، لـوطی، گردن، آشغال، بـاجآدم بیشرف

 ۵۰۴، دیوانه ۳۶۲، قاتل ۹۳۸نامرد 

، محکــــوم، مجــــرم، ۹۳۶، گناهکــــار، خــــاطی، مقصــــر متخلــــف

الفســـاد، بزهکـــار، خالفکـــار، خـــالف، ام ؛دار، خـــتم روزگـــارســـابقه

، دزد، ۷۸۹، کالهبـردار ۹۳۸، گانگستر، اوباش دارکار، مسئلهپنهان

 قاچاقچی

، فاحشــه، روســپی، هرجــایی، جنــده، قحبــه، زن بــدکاره، هــرزهزن

جایی، خــانم، خــودفروش، همــه ؛۹۳۸پتیــاره  ؛۸۹۲زناکــار، ســلیطه 

وواز نانجیـب، خـراب، لـش، آتشـکی، ولنـگ ؛خانم رئیس، ماتیشکا

 ۹۵۱فروشی خود ◄فحشا  ؛۹۵۲مترس  ؛۹۵۲بندوبار زن بی ◄

ــودد ــغال،  ؛، دی ــرگ، ش ــر، گ ــیاد، بب ــوان ص ــتخوار، حی ــوان گوش حی

 ؛۳۶۵مـــار، خزنـــدگان  ؛۳۶۵آشـــام، خفـــاش، حیـــوان خون ؛کفتـــار

 عقرب

⍃  ـــدانی ـــامرد ۷۸۹، دزد ۷۵۰زن ـــدکار ۹۳۸، ن ـــرزه ۹۰۴، ب ؛ ۹۵۲، ه

  ۹۵۱عفتی ، بی۹۴۴پرستی نفس



   
 

 

 

 دلسوزی . ترحم 905

ــم] ــوزی [اس ــف دلس ــرحم، تأس ــت، ت ــواهی  ،۸۳۰، رق  ،۸۹۷نیکخ

ـــاندل ـــازکی، آس ـــمپاتی۷۳۶گیری ن ـــو  ؛، س ـــترحام  ؛۹۰۹عف  ◄اس

 غريبم درآوردنمنجلب ترحم، ننه ؛۹۴۱پوزش خواستن، دلجویی 

، همـدلی، غمخـواری، تسـال، دلـداری، تسـلیت، تسـلی، همدردی

مراســم تــرحیم،  ؛۷۷۵ســمپاتی، تعــاون، مشــارکت  ؛۸۳۱تســکین 

 ۸۳۶سوگواری 

 ۹۰۹ ان، مهلت، تحمل، عفو، شفقت، رحمت، امرحم

ــوز [صــفت] ــلیدلس ــدرد، تس ــفیق، هم ــیم، ش ــدارا ، رح دهنده، بام

 ۹۰۹، بخشنده ۷۳۶

 ، قابل ترحم، سزاوار ترحمانگیزرقت

حال کسی ، دل سوزاندن، دل سوختن، دل بهترحم کردن [فعل]

رحم آمدن، امان دادن، بخشودن، ترحم کردن (آوردن)، بخشـیدن 

ری دادن، آب بــر آتــش کســی ريخــتن، همــدردی کــردن، دلــدا ؛۹۰۹

ـــای کســـی  ـــار ازپ ـــی برداشـــتن، خ ـــار ازدوش کس ـــاندن، ب فرونش

، ۹۴۱درآوردن، غمخــواری کــردن، دلســوزی کــردن، دلجــویی کــردن 

دلگـرم کـردن، شـاد کـردن  ،۸۳۶تسلیت گفتن، سـوگواری کـردن 

۸۳۳ 

، مالحظـه ۷۳۶، تحمل کردن، ابقا کـردن، مـدارا کـردن رحم کردن

 نکردن، سخت نگرفت

غريبم درآوردن (راه انــداختن)، من، ننـهدسـت آوردن تـرحمبه

 ۹۴۱دلجویی کردن 

 !، آخیش، آخی حیف

⍃ ۹۰۹بخشش  ،۸۹۷، نیکخواهی ۷۳۶گیری آسان 

 

 بیرحمی 906

، ۷۳۵، قســاوت، سـنگدلی، ســفاکی، ســختگیری بیرحمــی [اسـم]

قصـــــاص،  ؛۸۹۸شـــــقاوت، خونخـــــواری، تطـــــاول، وحشـــــیگری 

 ری، ستمگریستمکا ؛۹۱۰جویی انتقام

القلب، مــــروت، ســــنگدل، ســــفاک، قســــی، بیبیــــرحم [صــــفت]

 ،۵۹۹مصــمم  ،۸۲۰خبر، غــدار، خونســرد کــش، جــالد، ازخــدابیآدم

، ۹۰۲ضـــد بشـــر  ،۸۹۸، خونخـــوار، ســـتمگر، ظـــالم ۷۳۵ســـختگیر 

 پیشگان، دژخیم، شمردالن، ستماشقیا، سنگ ؛۹۱۰جو انتقام

 امان ، عدوانی، بیبیرحمانه

ــل] ــرحم  [فع ــودنبی ــول ب ــه قب ــیدن، بهان ــردن، نبخش ــم نک ، رح

وقمع کردن، از َدم شمشیر گذرانـدن، سـرکوب کـردن قلع ؛نکردن

 ۹۱۰، انتقام گرفتن ۷۳۵

⍃  ۹۱۰، انتقامجویی ۷۳۵سختگیری 

 

کرحق 907
ُ

 شناسی . ش

ـــم] ـــیحق [اس ـــگزاری، نمکشناس ـــدردانی، ، سپاس ـــی، ق شناس

 امتنان

ـ ؛۸۷۶داشت ، امتنان، ستایش، نگاهتشکر
ُ

ـکر ش
ُ

کران نعمـت، ش

کر، بسم هللا 
ُ

 ۹۶۲انعام، ِدین، پاداش  ؛۹۸۱پرستش  ◄برکت، ش

ـــفت] ـــکر [ص ـــون، حقمتش ـــکرگزار، ممن ـــگزار، ش ـــناس، سپاس  ؛ش

ــــک ــــدهکار، نم ــــدیون، ب ــــین، م ــــون، ره ــــتمره  ؛کشخوار، من

 پروردهنمک

، سپاس گفتن، مرسی گفتن، ممنـون بـودن، تشکرکردن [فعل]

قــدر دانســتن، تصــدیق کــردن،  امتنــان داشــتن، شــکرگزار بــودن،

 ۰۳۱، جبران کردن ۹۶۲پاداش دادن 

، متشــکرم، ســپاس، تشــکر، ممنــونم، مرســی و [شــبه جملــه] [قیــد]

ــت ــتت، قربان ــان دس ــگزارم، قرب ــا ؛سپاس ــنت، مرحب ــرين، احس  ؛آف

کر! خدا را شکر، بحمدهللا 
ُ

 ش

⍃  ۷۱۴تالفی 

 

 نشناسینمک 908

ــم] ــینمک [اس ــنشناس ــکری، ع ــت، ناش ــران نعم ــکر، ، کف دم تش

پــــاداش، آدم کــــار بی ؛۵۰۶نــــامردی، قدرنشناســــی، فراموشــــی 

 نشناس، نامردنمک

ـــفت] ـــناسنمک [ص ـــی، ، حقنش ـــناس، ناراض ـــناس، قدرنش نش

فکــــر، حرام، بیبــــهعاطفــــه، نـــامرد، نمکناســـپاس، ناشــــکر، بی

نامردی، ازروی نـــــامردی، قدرنشناســـــانه، بـــــه ؛۵۰۶فراموشــــکار 

 نامردانه 

ــــته ــــناقدرندانس ــــده، بی، قدرنش ــــوش ش ــــاداش، خته، فرام پ

 ویژگی آنکه حقش خورده شدهخورده، حق

، قدر ندانستن، آش را با کاسه بردن (خوردن تشکرنکردن [فعل]

و کاسه شکستن)، حق خـود دانسـتن، دنـدان اسـب پیشکشـی را 

 شمردن

⍃  ۹۱۴ناحق  ،۵۰۶فراموشی  

 

 عفو . بخشش 909

آمــرزش، ، گذشــت، بخشــش، بخشــایش، جــوانمردی، عفــو [اســم]

، تــرحم، دلســوزی ۹۲۷، حمایــت ۹۶۰مغفــرت، ارفــاق، پــوزش، تبرئــه 

ــدردی ۹۰۵ ــبر ۹۰۵، هم ــش  ؛۸۲۳، ص ــان، ده ــت،  ؛۷۸۱احس گذش

بخشـــودگی، غفـــران، امـــان، زنهـــار،  ؛۵۰۶پوشـــی، اغمـــاض چشم

رحمـــی، نـــازکی، دل، دل۹۰۵عطوفـــت، رأفـــت، دلســـوزی  ؛زينهـــار

لــــب اســـترحام، ط ؛۸۸۰، مهربـــانی ۷۳۶شـــفقت، آســـان گیـــری 

 ۹۴۱پوزش خواستن، دلجویی  ◄بخشایش، طلب آمرزش، 

، بخشاینده، بخشایشـگر، آمرزگـار، کـريم، منـان، بخشنده [صـفت]

 ؛۹۰۵دل، دلســوز رحــیم، رئــوف، رحــم ؛۸۲۳رحمــان، رحــیم، صــبور 



 

 

پوش، صـــفات الـــراحمین، عیـــبارحم ؛واهـــب، وهـــاب ؛جـــوانمرد

 ۹۶۵ خدا

آمرزيــده،  ؛شــده، معــذور، معــاف، بخشــوده، بخشیدهعفوشـده

 ثراهمکان، خلدآشتیان، طابمغفور، مرحوم، شادروان، جنت

ـــل] ـــیدن [فع ، بخشـــودن، عفـــو کـــردن، گذشـــت کـــردن، بخش

ــردن  ــوش ک ــدن، فرام ــان دادن، آمرزي ــاییدن، ام ــاق  ،۵۰۶بخش ارف

، تـرحم کـردن ۷۳۶کردن، معاف کـردن، کوتـاه آمـدن، مـدارا کـردن 

ده گـرفتن، نادیـ ؛۸۹۷نیت داشـتن حسـن ،۸۲۳صبور بودن  ؛۹۰۵

گری کــردن میــانجی ؛۴۵۸زيرســبیلی در (رد) کــردن، غفلــت کــردن 

 ۸۸۰، مهربان بودن ۹۶۰، تبرئه کردن ۹۲۷، حمایت کردن ۷۲۰

 ۹۴۱دلجویی کردن  ◄بخشش خواستن 

⍃  ۹۰۵دلسوزی  ،۸۹۷نیکخواهی 

 

 # ۹۱۰انتقامجویی  910

جـویی، تالفی ،۸۹۸جویی، بـدخواهی ، کینـهانتقـامجویی [اسم]

 کینۀ شتری ؛یرش، عدم سازشعدم پذ

ــام ــی انتق ــازات ۷۱۴، تالف ــاص،  ؛۹۶۳، مج ــوق، قص ــتیفای حق اس

 ۹۱۱ کینه، بغض، غرض، حسادت ؛ایکینۀ قبیله

 ۹۶۳کننده ، مامور مجازات، مجازاتگیرندهانتقام

، ۷۱۴جویانـــه کننـــده، تالفیجو، تالفی، کینـــهجوانتقـــام [صـــفت]

 ۸۹۱، رنجیده ۹۰۶بیرحم  ،۸۸۱دشمن 

، تالفی درآوردن، آش برای کسی پخـتن (بـا انتقام گرفتن ][فعـل

جویی کــردن، یــک وجــب روغــن روی آن)، کینــه نشــان دادن، کینــه

 ۷۱۴تالفی کردن 

⍃  ۹۰۶، بیرحمی ۷۱۴تالفی 

 

 حسادت 911

سوء ظن، بدگمانی، عدم اعتماد، نابـاوری  ؛، حسدحسادت [اسم]

ــش  ؛۴۸۶ ــه  ،۸۹۱رنج ــودکم۹۱۲غبط ــدۀ خ ــمی، چبینی، هم، عق ش

 ، غريزۀ مالکیت۷۱۶مسابقه 

 ۴۷۴، خودخواه، بدگمان، شکاک ۹۱۲، غیور، طماع حسود [صفت]

 مشکوک  ؛، مورد رشکمحسود

 ۹۱۲ ، حسادت کردن، رشک ورزيدنحسود بودن [فعل]

⍃  ۴۷۴عدم قطعیت  

 

 غبطه 912

طلبـی، تکـاثر، میـل طلبی، افزون، رشک، طمع، زيـادهغبطه [اسم]

ـــــتیاق)  ـــــت، ،۸۵۹(اش ـــــابقه وهمچشم رقاب ـــــمی، مس  ؛۷۱۶چش

 ۹۱۱حسادت  ؛مضایقه درتمجید

 ،۸۵۹طلــب، حــريص طلــب، افزون، طمعکــار، زيادهطمــاع [صــفت]

 ۸۹۱، بامضایقه، رنجیده ۹۱۱حسود 

، غبطـه خـوردن، طمـع کـردن، طمـع ُبـردن، رشک ورزيدن [فعـل]

 ُبراق شدن ؛۸۵۹رشک ُبردن، میل داشتن 

⍃  ۷۱۶ستیز  

 



   
 

 

 

 تباب چهار: اخالقیا

 

 حق . راستی 913

روا،  ؛، خـوبی۴۹۴، صحت، حقیقت ۹۲۹، راستی، درستی حق [اسم]

اخالقیـــت،  ؛۲۴روا بـــودن، شایســـتن، شایســـته بـــودن، مناســـبت 

ــررات، فريضــه  ؛۹۱۷صــداقت، وجــدان  ــه  ؛۶۹۳مق  ؛۹۱۷بایــد، وظیف

ــالح بــودن، پرهیزگــاری  ــتی ۹۳۳پــاکی، صــافی، پارســایی، ص ، درس

حقوق  ؛۹۱۹، معافیت ۹۱۵وجود حق  حقانیت، حقوق، نوبت، ؛۹۲۹

 ۷۷۷، دارایی ۷۷۳مالکیت، مالکیت 

فريادرسـی،  ؛، داد، انصاف، قسط، حق، عدالت، دادگسـتریعدل

 ؛۹۵۳تـرازوی عـدل، میـزان، قانونیـت  ؛۶۵۴اصالحات، رفرم گرایـی 

 معدلت ؛اصول اخالقی، انصاف، بیطرفیبندی بهانسانیت، پای

راسـتین،  ؛صـحیح، خـوب، حـق ، راست، درست، بجـا،حقبه [صفت]

مترقی، درحال  ؛۲۴روا، شایسته، مناسب  ؛برحق ؛حقیقی، واقعی

 ۶۵۴بهبود 

ـــادل دادگـــر،  ؛۹۳۳، منصـــف، باانصـــاف، درســـت، پرهیزگـــار ع

گســـتر، خواه، عدلپرور، عـــدالتگســـتر، معــدلتدادگســتر، عدالت

ــــاواتعــــدالت ــــريف  ؛خواهپرور، مس ــــع ؛۹۲۹صــــادق، ش بین، واق

 بین حقیقت

، داد گســتردن، انصــاف داشــتن، منصــفانه عــادل بــودن فعــل][

ــه ــودن، ب ــاف ب ــردن، باانص ــل ک ــهعم ــردن، ب ــاه ک ــم نگ نظر یک چش

دار حقمساوات دیدن، صادق بودن، جانب حق را گرفتن، حق را به

، ۴۸۰، درســــــت قضــــــاوت کــــــردن، تشــــــخیص دادن ۹۱۵دادن 

  ۷۱۴ تالفی کردن ،۶۵۴رفرمیست بودن، اصالح کردن 

 ، عادالنه، منصفانه، صادقانهصافا ًان [قید]

⍃  ۹۳۳، پرهیزگاری ۹۲۹، درستی ۹۱۵وجود حق 

 

 ناحق . ناراستی 914

، عـدم تطبیـق ۹۳۰، ناراسـتی، ظلـم، سـتم، نادرسـتی ناحق [اسم]

 ؛۸۶۷ننگ، شرم، بـدنامی  ؛۴۹۵اشتباه، غلط، خطا  ،۶۴۵بدی  ،۸۴

درخطا بـودن، سـوء قضـاوت،  ؛۶۴۳عدم مناسبت، عدم مصلحت 

کـار غلـط، کـار بـدون  ؛۴۷۷مغلطه، سفسـطه  ؛۴۸۱دم تشخیص ع

روی، ، خطاکـاری، انحـراف، کـج۹۱۶توجیه، غیر موجهی، فقدان حـق 

غیراخالقــی بــودن، شــرارت  ؛۹۳۶عــدول، ارتکــاب خطــا، گناهکــاری 

مغـــایرت باقــانون، فـــول، خـــالف  ؛۹۳۰ناصــالحی، نـــامردی  ؛۹۳۴

دروغــین  احســاس تضــییع حــق، افتــرا، تهمــت ؛۹۵۴قــانون بــودن 

 ۸۹۱، رنجش ۹۲۸

ــدالتیبی ــخیص ، بیع ــدم تش ــاوت، ع ــوء قض ــافی، س ، ۴۸۱انص

درازی، تعدی، تجـاوز، ، ستم، تطاول، دست۷۳۵ظلم، اجحاف، زور 

حمایـــــت از خویشـــــاوندان،  ؛۸۹۸، عمـــــل بیرحمانـــــه ۹۱۶غصـــــب 

بازی، آشنابازی، اجحـاف، بانـدبازی، روابـط، تبعـیض، تعصـب پارتی

، ۹۵۴انونی، بیداد، خالف قـانون بـودن قبی ؛۴۸۱، پیشداوری ۴۸۱

 ناروایی  ؛۹۳۰نامردی 

خاطی،  ؛۷۵۷، نادرست، خطا، ناراست، اشتباه، حرام ناحق [صـفت]

 خطاکار

، ناموجــــه، بیدادگرانــــه، نامتعــــادل، یکطرفــــه، غیرمنصــــفانه

 ۴۸۱نامردی، متعصب ناحق، بهجانبه، بهیک

ــالم ــتمکار، ستمظ ــتمگر، س ــو، س ــدادگر،، زورگ ــه، بی ــتبد  پیش مس

 استثمارگر، زالو، زالوصفت  ؛۹۱۶، غاصب ۷۳۵

عدالتی کردن، ظلم کردن، جانب ، بیموردظلم قراردادن [فعل]

تبعـــیض  ؛۶۴۵حـــق را رهـــا کـــردن، بـــدرفتاری کـــردن، بـــد بـــودن 

ـــرفتن،  ـــب گ ـــردن، جان ـــداری ک ـــتن، جانب ـــاوت گذاش ـــتن، تف گذاش

، تعصـب نشـان دادن، ۴۸۱طرفداری کردن، قضاوت اشتباه کـردن 

فــول کــردن، مرتکــب خطــا شــدن، قــانون را  ؛۴۸۱تعصــب بــودن م

، باال کشیدن، تصرف ۳۰۶زيرپا گذاشتن، پا از گلیم خود فرا نهادن 

 ۷۸۶کردن 

⍃  شــرارت ۹۳۰، نادرســتی ۹۱۶، فقــدان حـق ۴۸۱عـدم تشــخیص ،

 ۹۵۴ ، خالف قانون۹۳۴

 

 وجود حق 915

، شایســـتگی، لیاقـــت، ســـزاواری، صـــالحیت، وجـــود حـــق [اســم]

ــت، ــت اهلی ــه،  ؛۷۷۳ مالکی ــب، مطالب ــتانکاری، طل ــتحقاق، بس اس

، حقـوق ملکـی، حقـوق مـدنی، ۹۵۹ادعا، ادعای حق، دادخـواهی 

حقوق  ؛۷۶۷، وثیقه ۷۶۷، سند مالکیت ۷۵۶ارتفاق، مجوز (اجازه) 

ــبه ــری  ؛مکتس ــق دیگ ــبت بــه دیگــری):ح ــدهکاری  (مســئولیت نس ب

احقـاق  استیفا، ؛حقوق طبیعی و ذاتی ؛ِدین، بار مسئولیت ،۸۰۳

ــق ــه  ؛ح ــئولیت، وظیف ــابدهی، مس ــویی، حس ــخگویی، جوابگ پاس

 ؛۹۱۳شناســــایی، قبــــول، حــــق  ؛۸۰۴توقعــــات، پرداخــــت  ؛۹۱۷

 الذمه مافی

، محق، مستحق، شایسته، درخور، الیق، مستوجب، سزاوار [صفت]

صــاحب حــق، دارای حقــوق مالکیــت، برخــوردار  ؛بــاب، برحــق، اهــل

 ؛۶۹۴خبـره  ،۶۶۹ایت، آمـاده قابل، باکف ؛۶۹۴ذیصالح، ماهر  ؛۷۷۳



 

 

 باالستحقاق، حقا، قابل ؛ترين، بهترينترين، الیقشایسته

الذمـــه، بـــدهی، ، مقتضـــی، قابـــل پرداخـــت، مافیاســـتحقاقی

ــاز  ،۸۰۳بــدهکار  ــانونی، مج ــده، ق ــته، برازن ــوب، شایس  ؛۷۵۶منس

  ۲۴مناسب 

، بایــد، بایســتن، واجــب بــودن، اقتضــا کــردن، حــق بــودن [فعــل]

حـــق داشـــتن، شایســـته  ؛۹۱۷وظیفـــه داشـــتن  شایســـته بـــودن،

  ▼بودن

، ادعـا کـردن، مـدعی مالکیـت شـدن، حـق خـود را مطالبه کردن

اجرا گذاشــتن، احقــاق حــق (حقــوق) خواســتن، اســتیفا کــردن، بــه

مــال خــود دانســتن، ازخــود  ؛۷۶۱، خواســتن ۷۸۶کــردن، گــرفتن 

 دانستن، ادعای مالکیت کردن 

بودن، استحقاق داشتن، حق ، سزاوار (الیق، ...) شایسته بودن

داشتن، برازيدن، ناز شصت داشـتن چیـزی (کـاری)، ارزيـدن، ارزش 

ــردن ــیل ک ــت آوردن، تحص ــتن، بدس ــتن، بایس ــتگی) داش  ؛(شایس

  ۲۴مناسب بودن، سازگار بودن 

، احقــاق حــق (حقــوق) کــردن، اســتیفا دار دادنحقرا بــه حــق

ــیرا به ــق را دادن، حقــوق کس ــردن، ح ــناختن، عــک ادل رســمیت ش

، تخصـــــیص دادن، نســـــبت دادن، بســـــتانکارکردن، ۹۱۳بـــــودن 

پـذیرفتن  ،۸۰۴، پرداخـت کـردن ۱۵۸پذیرفتن بدهی، نسبت دادن 

۴۸۸ 

  [قید]
ً
  ◄حقا

ً
 ۴۹۴واقعا

⍃  ۹۵۹، دادخواهی ۹۱۷، وظیفه ۹۱۳حق 

 

 فقدان حق 916

، پاســخگو نبــودن، عــدم توقــع، عــدم انتظــار فقــدان حــق [اسـم]

ــلحت  ،۵۰۸ ــدم مص ــرار ،۶۴۳ع ــتن ۹۳۴ت ش ــر گذاش ــا فرات ، ۳۰۶، پ

  ۹۸۰ تقواییمقدسات، بیبیحرمتی به

دســت گــرفتن دســت گــرفتن، کســب، ســلب، بهزور به، بــهغصــب

قدرت، کسـب قـدرت، فـرض حـق، تصـرف عـدوانی، تعـدی، تجـاوز، 

ظلـم،  ؛۳۰۶درازی، خلع ید، پا ازگلیم خود فرا نهادن تطاول، دست

، تصــرف، اشــغال، اخــذ تملیــک ؛۷۳۵، زور ۹۱۴عــدالتی بی ◄ســتم 

۷۸۶  

، سـاقط شـدن حـق، ضـبط امـوال، بازداشـت دادن حقازدست

پوشـی ، چشم۷۸۶، مصـادره ۷۵۲، لغـو ۷۷۲اموال، تاوان، خسران 

۶۲۱ 

متجــاوز،  ،۵۴۵، متقلــب ۷۳۵، فــرد غاصــب، دیکتــاتور غاصــب

ــردار  ــرف، کالهب ــدی، متص ــره ؛۷۸۹متع ــتثمارگر، به ــو، اس کش، زال

  ۹۱۴، ظالم ۷۳۵مستبد  ؛۹۰۶م زالوصفت، خونخوار، بیرح

ـــفت] ـــتغیرقابل [ص ـــن، رایگـــان، نخواســـته، پرداخ ، فاقـــد دی

 ۶۴۳ نامناسب، توصیه نشده ،۵۰۸غیرمنتظره 

، ۹۵۴، غیر مجاز، عـدوانی، تأییـد نشـده، غیـر قـانونی مجوزبدون

شــده، غصــبی، غصــب شــده، دزدی، مفــروض، اشــغالی، اشغال

 ه، متصرفی، متصرف۷۸۶شده شده، تصرفزور تصرفبه

، فاقد سند، فاقد صالحیت، ناشایسـته، ناسـزاوار، لغـو حقبدون

 ؛شـدهشده، ملغی، ضبط شـده، نـاحق، مسـخر، مسـروقه، دزدیده

 شدهسلب

 ۹۱۴، ظالم ▲، غاصب۷۳۵مستبد  ◄مستبد 

دســت گــرفتن، غصــب کــردن، دزدیــدن ، بهنداشــتن حــق [فعــل]

رد ظلــم ، مــو۳۰۶، تعــدی کــردن، پــااز گلــیم خــود فــرا نهــادن ۷۸۸

 ۹۱۴قراردادن 

، از حقــوق ۷۸۶، محــروم کــردن ۷۵۲، عــزل کــردن را گــرفتن حــق

، گـرفتن ۷۵۷، قـدغن کـردن ۷۵۲مدنی محروم کردن، لغـو کـردن 

 ۹۵۴، غیرقانونی کردن ۷۸۶

⍃  ۹۵۴، خالف قانون ۹۱۴ناحق 

 

 وظیفه 917

، مأموريت، الزام، تعهد، اجبـار، مسـئولیت، تکلیـف، وظیفه [اسم]

تــزام، تعهــد و مســئولیت، بــار، احســاس مســئولیت، پا[ی]بنــدی، ال

ـــاداری  ـــخگویی، وف ـــویی، پاس ـــه ۷۳۹جوابگ ـــار داوطلبان  ،۵۹۷، ک

 ؛آمپــاس ؛آش کشــک خالــه ؛۷۵۱، انتصــاب ۷۶۴، قــول ۷۶۸رعایــت 

  ۷۶۸ انجام وظیفه، رعایت ؛مأمور ابالغ

گـاه، روان،  ؛، شـرف، قـانون نانوشـته، نـدای درونوجدان ناخودآ

 ۴۴۷روح 

، ایده ۹۲۹، درستی ۹۳۳اصول اخالق، فضایل اخالقی ، اخالقیات

ل ها، استاندارد ها  اخالق کاری  ؛آ

دار، بند، وظیفـه، مکلف، ملزم، متعهد، مقید، پایموظف [صفت]

ـــون، حق ـــدهکار، مره ـــو، ب ـــخگو، جوابگ ـــئول، پاس ـــناس، مس ش

ــکر  ــه ؛۹۰۷متش ــناس، مطیــع باوجــدان، وظیفه ؛۹۳۹کرده توب ش

 مأمورومعذور ؛فرمانفرمانبر، گوش به  ؛۷۳۹

ـــــزام ـــــاری آورال ـــــذیر، ۷۴۰، اجب ـــــده، گريزناپ ـــــرض، وادارکنن ، ف

 ۹۵۳، قانونی ۳۵۰شونده، جاری رعایت ؛شدهبالقیدوشرط، ابالغ

 ، مبتنی براصول اخالقی۹۲۹، شريف ۹۳۳، پرهیزگار اخالقی

عهده داشتن، تعهد داشتن، مسئول ، بهوظیفه داشتن [فعل]

ش شــخص افتــادن، اجبــار داشــتن، دو، بــه۹۱۵بــودن، حــق بــودن 

 تعهد سپردن 

، تعهـد کـردن، متعهـد شـدن، لبیـک مسئولیت قبـول کـردن

، احسـاس مسـئولیت ۷۶۴گفتن، قول مسـاعد دادن، قـول دادن 

 کردن، التزام سپردن، التزام دادن

ــام دادن ــاهی وظیفــه انج ــود را انجــام دادن، کوت ، وظیفــۀ خ

ــو ــتن، قص ــام گذاش ــنگ تم ــتن، س ــم نگذاش ــردن، ک ــردن، نک ر نک

 انجام وظیفه کردن

، موظف کردن، مجبور کردن، التزام گرفتن، محول مکلف کردن



   
 

 

، اصـرار کـردن، خسـته کـردن ۷۳۷، امـر کـردن ۷۵۱کردن، گماشتن 

 ۷۶۶شرایط را پیشنهاد کردن  ؛۶۸۴

⍃  ۹۱۵، وجود حق ۷۶۸رعایت 

 

 فقدان وظیفه 918

نشناســـی، کوتـــاهی، قصـــور، ، وظیفهفقـــدان وظیفـــه [اســـم]

، عـدم قبـول ۴۵۸دقتـی، غفلـت دمتی، اهمال، مسـامحه، بیناخ

ـــاب  ـــئولیت، اجتن ـــدی، بیبی ؛۶۲۰مس ـــالی، بیقی ـــاتی خی  ،۶۰۳ثب

، ۷۳۸، عصـیان، سـرپیچی ۱۹۰ترک وظیفـه، غیـاب  ؛۹۲۱احترامی بی

 ،۶۲۰قیـــد، آدم گريـــز پـــای آدم بی ؛۹۷۸، انشـــعاب ۹۳۰خیانـــت 

 ۷۳۸ آشوبگر ،۶۰۳عضوحزب باد  ،۶۶۷شخص فراری 

قیـد، نـاخلف، خیـال، بیکـار، بی، اهمالنشـناسوظیفه فت][صـ

ــهل ــر، س ــان گی ــامحهآس ــزار انگار، مس ــل، بی ــالی، غاف  ؛۵۹۸کار، الاب

  ۶۰۳طلب ، فرصت۱۹۰، غایب ۹۳۰، خائن ۷۳۸یاغی، سرکش 

، ۴۵۸، وظیفـه بجـا نیـاوردن، الابـالی بـودن اهمال کردن [فعـل]

طفـره رفـتن  ،۷۲۸خواب ماندن، کوتاهی کردن، شکسـت خـوردن 

ـــودن  ،۶۲۰ ـــب ب ـــردن ۱۹۰غای ـــرپیچی ک ـــوريدن ۷۳۸، س ، ۷۳۸، ش

 ۹۷۸، جدایی انداختن ۷۰۲مانع شدن  ،۶۰۳وفایی کردن بی

⍃  ۹۳۰، نادرستی ۷۶۹، عدم رعایت ۷۳۸سرپیچی  ،۶۲۰اجتناب 

 

 معافیت 919

، بخشودگی، عدم تعهـد، معـذوريت، مصـونیت، معافیت [اسم]

 ؛امـان، زنهـار، زينهـار ؛۹۶۰، تبرئـه ، بهانـه۷۵۶کاپیتوالسیون، اجازه 

 ۸۱۲خدمات رایگان 

معـذور، مصـون، ناپاسـخگو، مسـتقل  ؛، بخشـودهمعاف [صـفت]

ـــــوتی ؛۷۴۴ ـــــی، دی ـــــوق گمرک ـــــاف ازحق ـــــان مع  ؛۸۱۲فری، رایگ

  ۵۷غیرمشمول، مستثنی 

ــل] ، بخشــودن، حــذف کــردن، خــارج کــردن، معــاف کــردن [فع

رخص کــردن، مــ ،۵۷شــمار نیــاوردن، مســتثنی کــردن نشـمردن، به

، اجــازه دادن ۹۰۵، تــرحم کــردن ۹۰۹، بخشــیدن ۹۶۰تبرئــه کــردن 

 ۷۳۶، مدارا کردن ۷۴۶، آزاد کردن ۷۵۶

، ازهفت دولـت آزاد بـودن، ازهرقیـدی آزاد بـودن، معاف بودن

معـاف شـدن، بهانـه  ؛۷۴۴مصونیت سیاسی داشـتن، آزاد بـودن 

 گردن دیگری انداختنداشتن، تقصیر را به

⍃  زادی  ۷۴۴آ

 

 # ۹۲۰احترام  920

ــم] ــرام [اس ــزاز، احت ــداری، اعت ــه، پاس ــت، ارادت، مالحظ ــزت، رعای ، ع

ــــــامد، اعتبــــــاردادن، ادب  تکــــــريم،  ؛۸۷۹نــــــوکری  ،۸۸۴خوش

 ؛۸۷۶داشت تجلیل، نگاه ؛آستان بوسی ؛۸۸۷عزيزداشتن، عشق 

ــت، ارج، ارج ــت، ابه ــرام: هیب ــدۀ احت ــت، ایجادکنن ــدر، منزل ــرب، ق وق

ــار  ــدروقیمت، ار ،۸۶۶اعتب ــکوه، ق ــدی، ش ــز، ارجمن ــت، ع زش، اهمی

  ۷۳۳اقتدار  ◄احتشام، جالل، شوکت، حشمت، سطوت، مهابت، 

اســـتقبال  ،۸۸۴، احترامـــات فائقـــه، عمـــل مؤدبانـــه احترامـــات

رسمی، گارد احترام، سان، سـان دیـدن، تعظـیم، کـرنش، تـاج گـل، 

، ۹۲۳برپا، آش پـیش پـا، آش پشـت پـا، مصـافحه، ابـراز احساسـات 

فنــگ، احتــرام احتــرام نظــامی، خبــردار، پیش ؛بالســخنرانی اســتق

، ۷۳صـــف  ◄پرچم، افراشـــتن پـــرچم، ســـرود ملـــی، رژه، ســـان بـــه

  ۸۷۶روز مخصوص  ،۸۳۷جشن  ؛۸۷۵نمایش باشکوه 

، ۹۸۱عابد  ،۸۷۹نوکرانه  ،۸۷۲، ارادتمند، حقیر گذاراحترام [صفت]

  ◄بااحترام  ؛۷۶۸رعایت کننده  ،۸۸۴مؤدب 
ً
  ▼احتراما

ــرم ــد ، آبمحت ــد، ارجمن ــريف  ،۸۶۶رومن ــورد ۹۲۹ش ــیت، م ، باشخص

احترام، عزيز، محترمه، مقرب، مکرم، ارزشـمند، ارزنـده، برانگیزنـده 

ــت، بایال ؛۸۲۱ ــت، باهیب ــالبامهاب ــابیعلیهم ؛وکوپ ــالم، حس  ؛الس

 پیآیوی ؛ُمراحم

، احتـرام گـذاردن، احتـرام کـردن، محتـرم احترام گذاشتن [فعل]

ادب کــردن، احتــرام  ؛۹۸۱پرســتیدن  ،۸۶۶شــمردن، گرامــی داشــتن 

 ؛کسی را نگاه (نگه) داشتن، رعایت احترام کردن، حرمت گذاشـتن

ارج نهـــادن  ؛وضـــو نبـــردن، نـــام کســـی را بی۹۸۲بـــت ســـاختن 

تجلیـــل کـــردن،  ؛۶۳۸(گذاشـــتن)، بـــزرگ داشـــتن، اهمیـــت دادن 

 ۸۷۶سالروز نگهداشتن 

یش سینه بودن، کرنش کردن، پ، دست بهاحترام نشان دادن

دسـت دادن،  ،۸۸۴پای کسی برخاستن، بلند شدن، مؤدب بـودن 

 ؛برپـــا دادن ؛۳۱۱دوال شـــدن، تعظـــیم کـــردن  ،۸۸۴ســـالم کـــردن 

 خاک افتادنسجده کردن، به

، هیبت داشتن، حرمت داشـتن، تـأثیر قـوی جلب احترام کردن

تحسـین بـرانگیختن، شـگفت  ،۸۶۶خوشنام بـودن  ،۸۲۱گذاشتن 

  ۶۳۸مهم بودن  ؛۸۶۴انگیز بودن، عجیب بودن 

، همــراه بـــااحترام, بــااحترام، بااحترامــات فائقـــه، احترامــا ً [قیــد]

 نشانۀ احترام دودستی، به ؛ارادتمند ؛باتقدیم احترام

⍃ ۹۲۳تحسین  ،۸۸۴ادب  ،۸۶۶نامی خوش 

 

 احترامیبی 921

حرمتــی، هتــک حرمــت، اهانــت، فحاشــی ، بیاحترامــیبی [اســم]

، تخمـین کمتـر ازواقـع، دسـت کـم ۹۲۴ توبیخ ،۸۸۵ادبی بی ،۸۹۹

تـــوجهی، مهـــری، بیاعتنـــایی، بیبی ؛۹۲۶، بـــدگویی ۴۸۳گـــرفتن 

 بدداشت  ؛۹۸۰تقوایی بی ،۸۵۱، استهزا ۹۲۲تحقیر 

ــوهین ــنام رودررو، بیت ــاکی، دش ــر، هت ــت، تحقی ــی، ، اهان احترام

، تقبــیح ۹۲۲تحقیــر  ،۸۹۹فحاشــی  ،۸۷۸پررویــی  ،۸۷۸گســتاخی 

ــک، دشــن ؛۹۲۴ ــش، هت ــدوبیراه، دریفح ــزا، ب وری، لیچــار، ام، ناس

 ۸۹۹ناسزاها 

ــفت] ــوهین [ص ــده، ، ازروی بیآمیزت ــت، برخورن ــی، ناشایس احترام



 

 

  ۸۵۱ آمیز، تمسخر۹۸۰آمیز، کفرآمیز اهانت

شــرم بی ،۸۷۸گســتاخ  ،۸۸۵ادب اعتنــا، بـی، بیاهانـت کننــده

 ۸۹۹توهین کننده، فحاش  ؛۸۷۸

اعتنـایی، مـورد ، مـورد بیآبـرو، مغضـوب، بیاحترامـیمورد بی

طردشـده،  ؛۸۶۷ادبی، بـدنام توجهی، مورد بیمهری، مورد بیبی

  ۸۸۳مطرود، رانده 

احترامـی کـردن، ، احتـرام نگـذاردن، بیاحترام نگذاشتن [فعل]

چشـم کم گـرفتن، به، دست۹۲۴نوک کسی را چیدن، تقبیح کردن 

ابـرو  ؛۸۸۵ادب بـودن ، بـی۹۲۲حقارت نگـاه کـردن، خـوار شـمردن 

 نازک کردن 

⍃  ۸۹۹، نفرين ۹۲۲تحقیر  ،۸۸۵ادبی بی ،۸۷۸گستاخی 

 

 تحقیر 922

نکــوهش،  ،۸۷۱گــذاری، غــرور ، خــوار شــمردن، منتتحقیــر [اســم]

اعتنــایی، ادا شــماری، بی، کوچک۹۲۱احترامــی اهانــت، تــوهین، بی

 ؛سرسـری پنداشـتن ؛۸۷۲حقارت  ؛۸۵۱، استهزا ۹۲۶بدگویی  ،۸۵۰

تخجیـــل،  ؛ســـتحقار، اســـتخفاف، تخفیـــف، وهـــنا ؛نـــزول اجـــالل

 ؛عناوین تحقیرآمیز: مردکه، مرتیکـه، زنکـه، زنیکـه ؛شرمسار کردن

 نثار حقیر، االحقر، فدوی، جان

، ذلــت، خفــت، زبــونی، بــدبختی، پســتی، سرشکســتگی، خــواری

 ،۸۶۷، بـدنامی ۳۳کـوچکی  ،۶۳۹پذیری، عـدم اهمیـت نکوهش

 ۸۷۲خفت  ،۸۷۲حقارت 

آمیز، اهانـت ؛باربـار، اسـارتبار، خفت، اهانتدهتحقیرکنن [صفت]

تحقیرآمیـز،  ؛۸۷۸، گستاخ ۹۲۴انتقادی  ،۸۷۱خوارشمارنده، مغرور 

 آمیز، وهن۹۲۱آمیز توهین

خور، بــدبخت، بیچــاره، ، زبــون، پســت، ذلیــل، حقیــر، توســریخــوار

ــت، بی ــعیف، زيردس ــوک، ض ــذیر، مفل ــوهش پ ــف، نک ــدار، خفی مق

 ؛۶۳۹اهمیـت ، آشـغال، مبتـذل، بی، هـیچ۳۳نکوهیده، کوچـک 

محقـر،  ؛دنـی، متـذلل ؛۸۷۲سرشکسته، سرافکنده، تحقیـر شـده 

 زدهفلک

ــمردن [فعــل] ، تحقیــر ۸۷۲، حقیــر شــمردن، تحقیــر کــردنخوارش

ــرور بــودن ۹۲۱، احتــرام نگذاشــتن ▼کــردن ــیاه  ،۸۷۱، مغ بــه روز س

 ۶۰۷ نشاندن، رّد کردن

ــتن ــُبک داش ــتن َس ــرام نگذاش ــمردن، احت ــک ش ــم ۹۲۱، کوچ ، ک

سرسری از چیزی  ؛۴۸۳گرفتن، بی قدر دانستن، دست کم گرفتن 

 ۹۲۶بدگویی کردن  ؛منت گذاشتن ؛گذشتن

ــردن ــر ک ــمردنتحقی ــوار ش ــمردن، خ ــک ش ــم ▲، کوچ ــت ک ، دس

عزت کـردن، اعتبار کردن، ازنظر افکندن، بیگرفتن، خوار کردن، بی

ــاختن، منــت گذاشــتنخفیف اهانــت کــردن، بــی ادب بــودن  ؛س

ــتن ا ،۸۸۵ ــرام نگذاش ــردن ۹۲۱حت ــوا ک ــردن،  ؛۸۶۷، رس ــار ک شرمس

  ▲زده کردن، منت گذاشتن، َسُبک داشتنخجالت

⍃  ســرزنش ۹۲۱احترامــی بی ،۸۶۲پســندی مشکل ،۸۵۱تمســخر ،

  ۹۲۶، بدگویی ۹۲۴

 

 تحسین 923

، آفـــرين، اســــتقبال، اقبـــال، پســـند، رضــــایت تحســـین [اســـم]

ــندی)  ــرجی ،۸۲۸(خرس ــویب، ت ــد، تص ــت، تأیی ــتایشموافق  ؛▼ح، س

ــرام، حق ــی، اک ــدیر، قدرشناس ــی تق ــگفت،  ؛۹۰۷شناس ــاب، ش اعج

 ؛۷۵۶تجــویز، اجــازه  ؛، تصــدیق۲۹۹پــذیرفتن، پــذیرش  ؛۹۲۰احتــرام 

 ۹۸۱پرستش  ؛اعطای سردوشی، ارتقای رتبه

، تمجید، تحسین، رجحان، تعريف، ثنا، مدح، کمپلیمـان، ستایش

 ۸۶۶، بزرگداشت ۹۰۷تشکر  ،۸۶۴شگفت 

، کف زدن، دست زدن، آفـرين گـویی، تظـاهرات، ابرازاحساسات

جنجـــال،  ؛۸۸۴، عمــل مؤدبانــه ۹۲۰احترامــات  ،۸۷۶داشــت نگاه

 غوغا، سروصدا، هیاهو، هلهله 

گو، سرا، مدیحـهخوان، مدیحه، هواخواه، مداح، مدیحهستاینده

 ؛۷۰۷آشـنا، شـناس،معرف، همکـار  ؛ثناخوان، ستایشـگر، هـوادار

 ۵۲۸و، مسئول روابط عمومی ، مجیزگ▼تأییدکننده، مؤید

ــفت] ــد [ص ــی مؤی ــده، راض ــکر  ،۸۲۸، تأییدکنن ــدردان، ۹۰۷متش ، ق

آمیز، مســـــاعد، تحســـــین ؛دهنـــــدهترجیح ،۶۰۵کننـــــده انتخاب

 افتخاری  ؛، تمجیدکننده▲بار، ستایندهستایش

، قابل قبول، مرجح، درخـور، شایسـته، شـایان، مفیـد قابل تأیید

پسـند، مطلـوب لپسند، همهمقبول، پسندیده، ستودنی، د ؛۶۴۰

 ؛شـایان تقـدیر، سـزاوار تمجیـد، ممـدوح ؛۶۴۴مرضیه، عـالی  ،۸۵۹

 ؛۶۱۰رایـج، متـداول، مرسـوم  ؛۱۵۳شده، جاافتـاده، برقـرار پذیرفته

 ازروی خیرخواهی، باحسن نیت  ؛خداپسندانه

، تأیید کردن، قبول داشتن، راضی بودن، پسند پسندیدن [فعل]

ی نیافتن، تحسین کـردن، قـدر چیـزی را کردن، ترجیح دادن، اشکال

دستچین کـردن  ،۶۰۵انتخاب کردن  ،۸۶۶دانستن، گرامی داشتن 

۶۰۵ 

، تعريـــف کـــردن، ▼، آفـــرين خوانـــدن، آفـــرين گفـــتنســـتودن

پربهــا  ،۵۴۶، اغــراق کــردن ۹۲۵ســتایش کــردن، چاپلوســی کــردن 

 ۴۸۲دادن 

ـــتن ـــرين گف ـــراز آف ـــردن، اب ـــه ک ـــت زدن، هلهل ـــف زدن، دس ، ک

 ۸۷۶ دن، تحسین کردن، سالروز نگهداشتناحساسات کر

 شدن  ، مورد تحسین قرار گرفتن، مدحتحسین شدن

ــه] ــبه جمل ــرين [ش ــارکآف ــنت، ب ــت هللا، ای، احس ــزاد، دس وهللا، مري

هـورا، خوشـا،  ؛خوش، ماشـاءهللامريزاد، مرحبا، دمت گرم، دسـت

ـس) کسـی، بـراوو، باغـت آبـاد، احسـن، به
َ

ف
َ

 ؛بـهناز دهـنِ (نطـق، ن

ستایش باد خدای  ؛کار، شادباش، شادزی، نازجان، شیرينشاباش

 الخالقینرا، سبحان هللا، الحمدهللا، فتبارک هللا احسن

⍃  ۹۲۰احترام  ،۸۶۶خوش نامی 
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، مذمت، هجو، ِگله، ِشـکوه، گالیـه، نارضـایتی، عـدم تقبیح [اسـم]

، مـردود رّد  ؛۹۲۶گیری، بـدگویی بهانـه ،۸۲۹تصویب، عدم رضـایت 

، ۹۲۶افتـرا  ؛نالـه، نالـه و نفـرين، گلـه و دشـنام ؛۸۹۹کردن، نفرين 

، عیبجویی ۹۲۱احترامی ، بی۹۲۴، توبیخ ۹۲۱توهین  ،۸۷۸گستاخی 

  ۸۹۹فحاشی  ،۸۶۷

ـــاد ـــبانتق ـــوبیخجویی، خرده، ایـــراد، عی ـــاح، ت ـــری، استیض ، ▼گی

سانســور،  ؛تراشــی، مــذمت، انتقــاد غیرســازندهاعتــراض، اشکال

 ۹۲۸، اتهام ۷۱۲حمله 

ــه ســرزنش ــت، شــماتت، مناقش ــوهش، مالم ــاش،  ؛۷۰۹، نک پرخ

 تودهنی ؛۸۷۸گستاخی  ،۸۹۹عتاب، سخن سخت، فحاشی 

، مؤاخذه، بازخواست، توبیخ کتبی، توبیخ رسـمی، اعتـراض توبیخ

گوشمالی، تنبیـه، سیاسـت،  ؛گیریگیری، خرده، تعرض، بهانه۷۶۲

ار، تحــذیر، توجــه، یــادآوری، گوشــزد، تــذکر، هشــد ؛۹۶۳مجــازات 

 ۶۶۴هشیاری، اخطار 

جو ، تقبیح کننده، ایرادگیر، عیبجو، معترض، بهانـهمنتقد [صفت]

 ؛۸۹۹فحـاش  ،۸۸۱تراش، دشـمن گیر، ایرادگیـر، اشـکال[ی]، بهانه

ــــــدگو  ــــــورچی، ب ــــــد، سانس ــــــه۹۲۶آدم منتق  ؛۸۳۴گزار ، آدم گل

 ۵۲۰تعبیرکننده 

آمیز، ه، عتــابجویانــه، ســرزنش کننــده، نکوهنــد، عیبانتقــادی

 ۵۰۹دلسرد کننده 

، تقبـــــیح شـــــده، تصـــــویب نشـــــده، ▼، نکوهیـــــدهمـــــذموم

مطــــرود،  ؛۶۱۴مقصــــر، عذرآورنــــده  ،۶۰۷سانسورشــــده، مــــردود 

 ۷۵۲معزول 

هنجار، نــاروا، ، شایســتۀ ســرزنش، قابــل انتقــاد، نابــهنکوهیــده

 ؛۸۶۷آور، شــرم آور آمیز، ننــگناپســند، نازيبــا، معیــوب، ســرزنش

، برگشـــتی، مستردشـــده، ۱۶۵اســـتفاده، خـــراب  نابـــاب، غیرقابـــل

  ۶۰۷، مردود ۱۴۸برگشت خورده، برگشته 

متأســف  ،۶۰۷، تصــویب نکــردن، رّد کــردن تقبــیح کــردن [فعــل]

 ۸۶۱میل نداشتن  ،۸۳۰شدن 

، هجو کردن، تخطئه کردن، در مذمت شخصی سخن گفتن

، انتقـاد ۹۶۱توصیه نکـردن، غیبـت کـردن، تـاختن، محکـوم کـردن 

 ؛۹۲۶بـــدگویی کـــردن  ،۸۹۹نـــت کـــردن، نفـــرين کـــردن کـــردن، لع

 نالیدن، ازکسی (چیزی) نالیدن، ناله کردن، ناله سرکردن 

، شماتت کردن، گله کردن، موعظه کردن، اخطـار سرزنش کردن

 نکوهیدن، اندرز دادن ،۶۶۴دادن 

، اشـــکال گـــرفتن، عیبجـــویی کـــردن، نـــاگوار مقصــر دانســـتن

ــی، ــه) کس ــرای (ب ــاری) ب ــزی (ک ــدن ِچی ــردن  آم ــوا ک ــتهم ۷۰۹دع ، م

 ۹۲۸ساختن 

، مؤاخـــذه (بازخواســـت، ...) کـــردن، تـــذکر دادن، تـــوبیخ کـــردن

گوشـزد کـردن، درپرونـده درج کــردن، یـادآوری کـردن، خاطرنشــان 

ناسـزا گفـتن، فحـش  ؛۵۰۵یاد آوردن بـه ،۶۶۴کردن، اخطار دادن 

 ۸۹۹دادن 

، تقصیر را قبول کـردن، مسـئولیت قبـول قابل سرزنش شدن

سـابقۀ خـود را خـراب کـردن، آبـروی  ؛انتقاد گـوش دادنبه ؛کردن

 ۸۶۷خود را ريختن 

⍃  محکومیت ۹۲۸، اتهام ۹۲۶، بدگویی ۹۲۲تحقیر  ،۸۶۷بدنامی ،

  ۹۶۳، تنبیه ۹۶۱

 

 چاپلوسی 925

زبــانی، مداهنــه، ، تملــق، خودشــیرينی، خوشچاپلوســی [اســم]

لیســـی، دريـــوزه، کاسه ،۵۴۲دســـتی، فريـــب مـــدح، دســـتمال به

 مجامله  ؛۸۷۹رقصی، نوکری شخو

ــــق، تملقچــــاپلوس [صــــفت] ــــو، گــــو، چرب، متمل زبــــان، مجیزگ

، آدم چــاپلوس، مفتخــور، ۹۲۳مــداح، ســتاینده  ؛۶۰۳طلب فرصــت

ـــاببادنجان رقص ، آدم خـــوش۴۸۸چین، آدم تأییدکننـــده دورق

 مالسای، خایهپوزه ؛۶۷۹طفیلی، شخص تنبل  ؛۸۷۹

 ،۵۴۱دروغـــــی  ،۵۴۶میـــــز آگویانـــــه، اغراق، تملقچاپلوســـــانه

 دهنده فريب

، تملق گفتن، تملق کردن، مجیز دیگری چاپلوسی کردن [فعـل]

دسـت گـرفتن)، هندوانـه زيـر را گفتن، دستمال یزدی انداختن (به

بغل کسی گذاشتن، بادمجان دور قاب چیـدن، نوکرصـفت بـودن 

۸۷۹ 

⍃  ۸۷۹نوکری  ،۵۴۲فريب 

 

 بدگویی . افترا 926

ــم] ــدگویی [اس ــب ــتن ▼را، افت ــازی، کاس ــعایت، رسواس ــت، س ، غیب

بـازی، پراکنی، ایجـاد رسـوایی، آبروريـزی، کولیازشأن دیگری، لجن

انتقـاد  ؛]۴۱۱صدای ناهنجار  ،۵۲۹شایعه ◄[جاروجنجال، قشقرق 

 ؛۵۲۹وحدیث، شایعه غیبت، حرف ؛۹۲۴غیرسازنده، مذمت، تقبیح 

ری، دتهتـک، پـرده ؛۴۸۳تخمین کمتر از واقـع، دسـت کـم گـرفتن 

، عیبجویی ۹۲۱احترامی ، بی۹۲۴، توبیخ ۹۲۱توهین  ؛۸۷۸گستاخی 

  ۸۹۹فحاشی  ،۸۶۷

ـز، غیبـت، غیرافترا
ُ

غ
ُ
نـگ، ل

َ
هجـو،  ؛۵۴۳حقیقـت ، تهمت، بهتان، ا

  ۸۹۹فحاشی  ◄فحش  ؛۸۵۱، استهزا ۹۲۱توهین  ،۸۶۷عیبجویی 

ــــفت] زخــــوان، بــــدگو، غیبــــتمفتــــری [ص
ُ

غ
ُ
آدم بــــدگو،  ؛کن، ل

 هجونویس، منتقد

کننــــده، رســــوا کننــــده، تحقیرکننــــده، ، بدنامکاهندهشـــأناز

، ۹۲۱آمیز آور، ذلــت بــار، تحقیرآمیــز، تــوهینمفتضــح کننــده، خفــت

 ۸۹۸ناروا، بدخواهانه، بدخواه  ؛۸۵۱آمیز ، تمسخر۹۲۴انتقادی 

، بد گفتن ازکسی، ازشأن دیگـری کاسـتن، بدگویی کردن [فعل]



 

 

کــردن، تقبــیح کــردن اعتبــار ، غیبــت کــردن، بی۹۲۲َســُبک داشــتن 

 ،۸۵۱بار آوردن، اســتهزا کــردن افتضــاح بــه ،۸۶۷رســوا کــردن  ؛۹۲۴

 ۸۲۷ آزردن ،۸۲۷رنجاندن  ؛۸۵۱هجو کردن 

، تهمت ناروا زدن، چیزی بار کسی کـردن، بـدنام کـردن، افترا زدن

 ۹۲۸ متهم ساختن ،۸۶۷رسوا کردن 

⍃  ۹۲۸، اتهام ۹۲۴، سرزنش ۹۲۲تحقیر  ،۸۶۷بدنامی  ،۸۵۱تمسخر 

 

 حمایت 927

دفـــاع، مدافعـــه،  ؛، دفـــاع، پشـــتیبانی، پنـــاه[اســـم] حمایـــت 

نمایندگی، وکالت، استیفای حقوق، اثبات حقانیت، دفاع ازحقوق 

دیگــری، اعتبــار دیگــری را برگردانــدن، رفــع اتهــام، اعــادۀ حیثیــت، 

، معــذوريت، اعتــذار، ۹۶۰روســفیدی، تبرئــه  ؛۷۸۷اســترداد، اعــاده 

جانبـداری، محابـا، طرفـداری،  ؛۴۶۸حظـات مال ،۶۱۴معافیت، بهانه 

نگهبانی،  ؛امان، زنهار، زينهار ؛۴۸۱هواخواهی، هواداری، تعصب 

یـاری، مـدد، فريادرســی،  ؛۶۶۶نگهـداری، حفاظـت، حراسـت، حفــظ 

پشـتیبانی،  ؛۱۶۹کفالت، قیمومـت، والیـت  ؛۷۰۳دستگیری، کمک 

 ساپورت  ؛۴۵۷، مراقبت ۱۶۲تقویت 

خــواه، حــافظ، حــامی هواخــواه، پوزش، مــدافع، هــوادار، طرفــدار

ــتیبان، پشــت، پنــاه، پشــت و پنــاه، محــافظ، فريــادرس،  ،۶۶۰ پش

، ۹۵۸وکیل مدافع، وکیـل دعـاوی  ؛دادرس، نگهدار، پاسدار، ملجأ

عالقمنـدان  ؛کفیل، قـیم ؛۹۵۳، حقوق ۷۵۴، نماینده ۴۶۶شاهد 

حـارس، ظهیـر،  ؛۷۰۳مددکار، یـار  ؛گاردمحافظ، بادی ؛۲۸۴پیرو  ◄

 پشت، ُمجیرهم

پنـاه  ،۶۶۰جویی، طلب حمایت، پنـاه جسـتن ، پناه بردن، پناهالتجا

  ۴۷۳گرمی، اطمینان استظهار، پشت ؛۶۶۸استمداد  ،۶۶۲گرفتن 
کننـــــده، وکـــــالتی، کننـــــده، اثبات، دفاعآمیزحمایـــــت [صـــــفت]

هوادارانـــه، طرفدارانـــه،  ؛دهنـــده، کاهنـــده از گناهـــانتخفیف

 پشتیبانکننده، حمایت ؛جانبدارانه

قابـل  ؛۷۵۶پذیر، مجـاز شدنی، موجه، توجیه، حمایتقابل دفاع

 ۹۳۵حق بجانب، بیگناه  ؛۴۷۵معقول، منطقی  ؛بحث

عهــده گـرفتن، دفــاع از را به، وکالــت کسـیحمایـت کــردن [فعـل]

دادخواهی عهده گرفتن، دفاع کردن، فرياد رسیدن، بـهرا بهکسی

کســـی دادن، جانب محـــق دانســـتن، حـــق را بـــه ؛کســـی رفـــتن

حال نخســـت برگردانـــدن، ، بـــه۷۴۶پشـــتیبانی کـــردن، آزاد کـــردن 

 ؛۶۶۰پناه دادن، حفاظت کـردن  ؛۷۱۳، دفاع کردن ۷۸۷برگرداندن 

وپر کسی را گرفتن، کسی را زير بـال زيِر بال کسی را گرفتن، زير بال

جانبداری کردن، تبعـیض گذاشـتن، مـورد ظلـم قـراردادن  ؛گرفتن

 ۶۱۲نگیختن تشویق کردن، ا ؛۹۱۴

موجـه دانسـتن،  ؛۶۱۴، موجـه کـردن، بهانـه آوردن توجیه کردن

مبــرا دانســتن، حقانیــت چیــزی را اثبــات کــردن، ضــمانت کــردن، 

 ۹۶۰ تصدیق کردن، تبرئه کردن

، معذور داشتن، کاستن اهمیـت جـرم، تخفیف دادن [مجازات]

بهانه را قبول کردن، موجه کردن، موجـه دانسـتن، مبـرا دانسـتن، 

 ، بخشیدن، سبک نشان دادن۹۶۰کردن  تبرئه

ــودن ــت ب ــت حمای ــاپورت تح ــتن، س ــامی، ...) داش ــدافع (ح ، م

  ۶۶۰پناه جستن  ؛داشتن

⍃  ۹۶۰، تبرئه ۷۸۷استرداد  ،۶۶۰ایمنی 

 

 اتهام 928

ــم] ــام [اس ــتاته ــا، تهم ــواهی  ؛، ادع ــانونی، دادخ ــرد ق  ؛۹۵۹پیگ

 حالادعانامه، کیفرخواست، عرض

ــین ــت دروغ ــرا تهم ــه، پرونده، ۹۲۶، افت ــه، دسیس ــازی، توطئ س

 دوزوکلک

، خواهــــــان، شــــــاکی، ۹۵۵، دادســــــتان کننــــــدهآدم متهم

 دادرس، دادیار، عارض  ؛۵۲۴، خبرچین ۹۲۶العموم، بدگو مدعی

خوانده، مـدافع، ، مقصر، مظنون، خوانده، پژوهشمتهم [صفت]

 شخص متهم، متهم ردیف یک  ؛علیه، زندانیمدعی

ــدهمتهم ــتکنن ــک، تهم ــه، ایتآمیز، ش ــده، مثبت ــات کنن آمیز، اثب

 ۹۲۶ازشأن کاهنده 

، قابل تعقیـب قـانونی، قابـل پیگـرد، قابـل اسـناد، قابل اتهام

 ۹۳۴شنیع  ؛شدنی، محکوم۹۲۴دادنی، نکوهیده نسبت

، تهمت زدن، شکایت کردن، گستاخ بـودن متهم ساختن [فعل]

  ۹۲۶ ، بدگویی کردن۹۲۴تقبیح کردن  ،۸۷۸

ادعانامه تنظـیم کـردن، کیفرخواسـت ، تعقیب قانونی کردن

، توطئـه کـردن، دروغ گفـتن ۹۵۹تنظیم کردن، دادخواهی کـردن 

۵۴۱ 

⍃  ۹۵۹، دادخواهی ۹۲۶، بدگویی ۹۲۴سرزنش 

 

 درستی . درستکاری 929

، درســتکاری، امانــت، پاکــدامنی، پــاکی، پارســایی، درســتی [اســم]

ــل،  ــحت عم ــحت، ص ــت، ص ــرت، حمی ــالت، غی ــرافت، اص ــت، ش نجاب

، وجـــدان، باوجـــدانی، شـــرف، صـــدق، صـــداقت، ۹۳۳اری پرهیزگـــ

ــت  ،۵۴۰راســتگویی  ــاداری ۴۹۴حقیق ــاهی ، بی۷۳۹، وف ، ۹۳۵گن

، ایمـان، ۹۵۰عصـمت، عفـت، عفـاف، پاکـدامنی  ؛۹۱۳صواب، حـق 

منشـــی، وارســـتگی، آزادگـــی، آقـــایی، بزرگـــواری، بزرگ ؛۹۷۹تقـــوا 

ـــی ۹۳۳پرهیزگـــاری  ـــانیت، بزرگ ـــوانمردی، انس ـــری ۳۲، ج ، ۳۴، برت

 مجد  ؛داران، معتمدینامنا، امینان، امانت ؛۹۱۳عدل  ،۸۶۶اعتبار 

انسـان  ؛، پارسا، آقـا، رادمـرد، مـرد، سـرور، جنـتلمنپهلوان [صفت]

رد ؛، فرد بزرگوار۹۳۷درستکار، مرد شريف، انسان واال 
ُ

 احرار  ؛یل، گ

بزرگوار، آبرومند، اصیل، نجیب،  ،۸۶۶، ارجمند ۹۲۰، محترم شريف

ــالل ــانوادهزاده، ح ــت، دار، بااصلخ ــین، درس ــتکار، ام ــب، درس ونس

باوجدان، بامعرفت، عادل  ؛۹۷۹، مؤمن، متقی، باتقوا ۹۵۰عفیف 



   
 

 

، ۹۳۳، آقامنش، انسان، بزرگوار، مسیحایی، وارسته، پرهیزگـار ۹۱۳

افخــــم، بــــزرگ، اشــــرف، اقــــدس، عظــــام، عظمــــا،  ؛۶۴۸پــــاک 

ه، اجـّل، لـالیـه، معظمالشأن، علیه، مشرفه، معظم، معظمعظیم

زاد، پـاک، عزيـز، متشـخص، نژاد، پاکتبار، پاکعالی ؛۸۶۶نام خوش

مرتبـــه، رفیـــع، بلندمرتبـــه، دارای مقـــام و منزلتـــی واال، دارای عالی

ــع، عالی ــه رفی ــه درج ــام، عالیرتب ــرم ۷۴۱مق ــذیر ؛۹۲۰، محت  ؛انتقادپ

 فريور، ماجد 

ل اتکا، دار، موثق، مؤتمن، قابل اعتماد، قاب، امین، امانتمعتمد

 ،۵۴۰، راسـتگو ۴۵۷، مراقـب ۷۶۸درستکار، صدیق، رعایت کننـده 

 ثقه، مصیب ؛۹۰۳، نیکوکار ۷۳۹مطیع 

، امین (امانتدار، ...) بـودن، ازخـود امانـت درستکار بودن [فعـل]

عادل بودن  ،۵۴۰، راست گفتن ۹۳۳نشان دادن، پرهیزگار بودن 

۹۱۳  

⍃  ۹۳۳اری ، پرهیزگ۹۱۳، حق ۷۶۸رعایت  ،۵۴۰راستگویی  

 

 # ۹۳۰نادرستی  930

وجـدانی، ، تقلب، بدجنسی، پسـتی، ناراسـتی، بینادرستی [اسم]

فســـاد اخالقـــی، رذالـــت، رذیلـــت،  ؛۹۱۴فســـاد، تبـــاهی، نـــاحق 

فطرتی، فرومــایگی، دنائــت، خباثــت، فرومــایگی، دنائــت، پســت

ــرارت  ــدنامی  ؛۹۳۴ش ــانجیبی، ب ــی، ن ــویی  ؛۸۶۷ناکس  ؛۵۴۱دروغگ

 ؛۹۵۱عفتـی ، بی۹۳۴، فسـق ۹۳۴، شرارت ۹۵۴خالف قانون بودن 

[نادرسـتی دو تـداعی دارد: انسـان  ؛شـوییپول ؛بـازیآشنابازی، پارتی

رجـوع  ۴۹۵نادرست و مفهوم نادرست. درمورد نادرستی مفهوم به خطا 

 شود.]

عهـد، بدعهـدی، عهدشـکنی، دبـه، شـکنی، نقض، پیمانخیانت

ثبـاتی دغلکـاری، بیوفـایی، کاری، بی، غدر، خیانت۷۶۹عدم رعایت 

ــیوطن ،۶۰۳ ــرپیچی  ؛فروش ــرد، س ــی بی ؛۷۳۸تم ــانتی، دوروی دی

ــه  ،۵۴۱ ــدان وظیف ــتی ؛۹۱۸فق ــی، ناراس ــه، دغل ــمتی، بی ؛حیل عص

 فروشیعقیده ؛۹۵۱عفتی زناکاری، بی

گری، شــیادی، نــارو، گــول زدن، حقــه، مکــر، حیلــه، ، حیلــهنــامردی

حمیتـی، بی ؛نـاجوانمردی ؛۹۵۴شکنی قانون ،۵۴۲نیرنگ، فريب 

 غیرتیبی

ــــفت] ــــت [ص ــــدجنس، بینادرس ــــب، ب ــــاطی، ، متقل ــــدان، خ وج

 ؛۵۴۱، دورو ۹۳۴طلب، شـــرور ناشایســته، نـــارو، نانجیـــب، فرصـــت

ناســـره، اشـــتباه، دارای مفهـــوم نادرســـت:  ؛پدرســـوخته، جلـــب

[نادرســت دو معنــی دارد: انســان نادرســت و مفهــوم نادرســت. در مــورد 

اصـواب، نـاحق، ناحسـاب، ناراســت، ن رجـوع شـود.] ۴۹۵اخیـر بـه خطـا 

  ۴۹۵ اشتباهی

شــرف، پســت، دون، ســفله، نــاجنس، فرومایــه، آشــغال، ، بیرذل

، بدجنس، بدذات، نـاکس، جـانی، ۹۳۸کار، شرور، خبیث، نامرد نابه

 ؛۸۱۶دنـی، لئــیم، بخیـل، خســیس  ؛۹۳۴، شــرور ۹۵۴شـکن قانون

 وجودخور، حقیر، بیآشغال

پــولکی، فروشــی، رشــوه گیــر،  ، خــودفروش، خودفروختــه،مــزدور

 ؛۷۲۲مـزدور  ◄گالدیـاتور  ؛خـوار، عامـل، مزدبگیـر، حقیـراجیر، جیره

 ۶۷۲مأمور  ،۶۸۶نشانده، عامل دست

وفـا، عهدشـکن، غـدار، دغــل، پیشـه، بیکـار، خیانت، خیانتخـائن

الوقـت، شـیاد بحرام، مـزدور، مزدبگیـر، مرتشـی، ابندغلکار، نمـک

فتنـه جـو  ،۶۰۳عضو حزب بـاد  ،۵۴۱دورو  ،۶۰۳طلب فرصت ،۵۴۲

مکار، نارو،  ؛غیرتمروت، بیحمیت، بینامرد، ناجوانمرد، بی ؛۷۳۸

 فروش وطن ؛ناروزن

، نــامردی کــردن، نــارو زدن، حیلــه کــردن، نادرســت بــودن [فعــل]

دروغ  ،۵۴۲، فريـب دادن ۷۸۸اخالقیات را زيرپا گذاشتن، دزدیدن 

 ؛۸۶۷ن، بـدنام بـودن تقلب کردن، خرده شیشه داشت ،۵۴۱گفتن 

آجیـــل خـــوردن  ؛خیانـــت کـــردن، پیمـــان شکســـتن، دبـــه درآوردن

 وطن فروختن  ؛(گرفتن)، رشوه گرفتن، رشوه دادن

سروصــدا، غافلگیرانــه، بی ؛آمیزبــار، خیانــت، خیانتخائنانــه [قیــد]

 ناشایست  ؛۵۴۱دروغی 

⍃  ـــاحق ۷۸۸، دزدی ۷۶۹عـــدم رعایـــت  ،۵۴۱دروغگـــویی ، ۹۱۴، ن

 ۹۵۴، خالف قانون ۹۳۴، شرارت ۹۱۸فقدان وظیفه 

 

 غرضی . ایثاربی 931

السویه بودن، عدل ، بیطرفی، خنثایی، علیذینفع نبودن [اسم]

دنبال منافع شخصی نبودن، عدم  ؛گیریعدم دخالت، کناره ؛۹۱۳

ایثار، شـهادت، سـخاوت، نیکخـواهی  ،۸۷۴خودخواهی، فروتنی 

ــتی  ؛۸۹۷ ــاداری، درس ــار، وف ــداکاری، نث ــتی انسان، ۹۲۹ف  ؛۹۰۱دوس

 ؛اصالت، بیغرضی ،۸۸۷، عشق ۹۰۵رعایت حال دیگران، دلسوزی 

 تفاوتی، خنثاییبی

  ۷۸۱، قربانی ۷۸۱، فدا، قربان، وقف، هدیه نثار

گرفتـه، تعصـب، غیرشخصـی، کناره، بیطـرف، بیغرضبی [صـفت]

فکر، مواظـب، خیرخـواه فداکار، وفادار، بـه ؛۸۶۸، نجیب ۹۱۳حق به

 السویه علی ؛دريغ، بدون مضایقهبی ؛تفاوتبی خنثا، ؛۸۹۷

، نفعـی نداشـتن، ذینفـع نبـودن، خـود را غرض بودنبی [فعل]

فدا کردن، قربان رفتن، برای دیگری مردن، نفع شخصی نداشتن، 

نثـار کـردن، تقـدیم کـردن، هدیـه  ؛نفع شخصی را در نظر نگـرفتن

  ۷۸۱ کردن، دادن

⍃  ۷۸۱دهش 

 

 خودخواهی 932

ــم] ــواهیخو [اس ــم، دخ ــتی، نارسیسیس ــندی، خودپرس ، خودپس

ــرور  ــب، غ ــرعن، عج ــت، تف ــتایی، منی ــودبینی، خودس ــر  ،۸۷۱خ تکب

ترضیۀ نفس، تسـلیم خواهشـهای نفسـانی، عـدم اعتـدال  ؛۸۷۳

 ،۸۱۶انــــدوزی، خســـــت مال ؛، اندیویدوالیســــم، فردگرایـــــی۹۴۳



 

 

 صیانت ذات، بقای نوع  ؛۹۱۱حسادت 

خــودبین، متفــرعن،  ، خودپســند، خودپرســت،خودخــواه [صــفت]

، ۹۱۲طمـاع  ،۸۱۶پرسـت مال ،۸۱۶خسیس  ،۸۷۱مغرور  ،۸۷۳متکبر 

شخص خودخواه، نارسیست، شـخص  ؛طلبفرصت ،۸۵۹حريص 

  ۸۷۳متکبر 

، فقط خود را دیدن، خودسـتایی کـردن، خودخواه بودن [فعـل]

 ۷۷۸منم گفتن، همه چیز را برای خود خواستن، نگهداشتن 

⍃  ۸۷۳تکبر  ،۸۷۱غرور  

 

 پرهیزگاری 933

، ۹۵۰، پرهیزکــاری، پارسـایی، عفـت، پاکــدامنی پرهیزگـاری [اسـم]

اصـول اخالقـی، عصـمت، عفـاف، بنـدی بهقداست، انسـانیت، پای

ـــتی ۹۷۹تقـــوا  ـــتکاری، درس ـــدل ۹۲۹، درس ـــات ۹۱۳، ع  ؛۹۱۷، اخالقی

ـــوی، وارســـتگی،  ـــات دنی ـــوا  ◄[رهـــایی ازتعلق ـــی، ۹۷۹تق ]، آزادگ

پاکی، صافی، پارسـایی، صـالح  ؛ابتبزرگواری، نج ،۸۵۵جوانمردی 

 تخلی  ؛بودن

ــی ــایل اخالق ــات فض ــب، اخالقی ــنات، مناق ــایل ۹۱۷، محس ، خص

شـرف،  ؛پسندیده، لیاقت، انسـانیت، وارسـتگی، انصـاف، بیطرفـی

 ۹۱۷وجدان 

، عفیـف، پاکـدامن، پارسـا، ۹۷۹، پرهیزکار، بـاتقوا پرهیزگار [صـفت]

سـیحایی، باوجـدان، م ؛۹۲۹، شريف ۹۱۳، عادل ۹۱۳حق وارسته، به

 ؛۹۷۶قـدیس، خداشـناس، مـؤمن  ؛۹۱۷موظف  ؛بامعرفت، انسان

 خداترس 

، درمقابــل وسوســه ایســتادگی کــردن، پرهیزگــار بــودن [فعــل]

 ۹۴۲پرهیزيدن  ؛دوری کردن

⍃  ۹۷۹ ، تقوا۹۵۰، عفت ۹۳۵گناهی ، بی۹۲۹، درستی ۹۱۳حق 

 

 شرارت 934

، شیطانی بودن، ۹۳۶گناهکاری  ،۶۱۶، تبهکاری، شّر شرارت [اسم]

 ؛ضعف اخالقی، انحراف ؛۹۱۴عدالتی ، خطاکاری، بی۹۶۹دیوخویی 

عفتـی ، بی۷۳۸شیطنت، بدذاتی، بدجنسی، فضـولی، آشـوبگری 

اشرار، بدکاران، تبهکاران، آدم  ؛تراشیدشمن ؛۹۳۰، نادرستی ۹۵۱

 ۹۳۸، اوباش ۹۳۸فطرت پست

وفجور، ، فجور، فساد، تقصیر، عیب، خطا، ناپرهیزی، فسـقفسق

مـایگی، ضعف اخالقـی، انحـراف، انحـراف جنسـی، کم ؛کاریخالف

  ۹۵۴شکنی ، قانون۹۳۶، جرم، بزه ۱۶۳ضعف 

کار، بـدذات، خبیـث، ملعـون، ، تبهکار، گناهکـار، نابـهشرور [صفت]

، دارای فســـاد اخالقـــی، نـــاجنس، نـــاجور، ▼مخـــبط، تبـــاه، فاســـد

ــت  ــدجنس، نادرس ــی۹۳۰ب ــاحق ۹۸۰دین ، ب ــدخو۹۱۴، ن  ،۸۹۸اه ، ب

ــر  ــیطانی ۹۳۶مقص ــاهر ۹۶۹، ش ــاتو،  ؛۸۵۰، متظ ــل، ن ــاب، نااه ناب

  ۹۵۴پاره، حرامزاده آتش ؛نزاکتعامی، بی ؛باز، ناجوانمردحقه

لوده، ناپاک، فاسق، بدکار، منحرف، مخبط، تبـاه، فاسد ، مفسد، آ

ـــرم، حیوان ، گمـــراه، ۹۳۰صـــفت، دیوصـــفت، وحشـــی، رذل بیش

  بازعیاش، بچه
ـــعیف ـــر، کمست، سالنفسض ـــاک، عناص ـــزاده، ناپ ـــه، حرام مای

آمادۀ وسوسه، جایزالخطا، معیوب،  ؛۶۰۴ولنگار، ول  ؛۱۶۳ضعیف 

 ۶۴۷ناقص 

، ۹۲۴، وقـــیح، زشـــت، مفتضـــح، خـــارج از نزاکـــت، مـــذموم شـــنیع

  ۹۲۴نکوهیده 

، لغزيـدن، کجراهـه رفـتن، تبـاه شـدن، تغییـر شـروربودن [فعل]

 ۶۵۵ سقوط کردن، زوال یافتن ،۶۰۳عقیده دادن 

تباهی انداختن، منحرف ، فاسد کردن، بهتبهکاری کشاندنبه

 ۶۱۲کردن، وسوسه کردن 

⍃  ـــاحق ـــتی ۹۱۴ن ـــاری ۹۳۰، نادرس ـــی ، بی۹۳۶، گناهک ، ۹۵۱عفت

 ۹۸۰تقوایی بی

 

 گناهیبی 935

، معصــومیت، عصــمت، دســتان پــاک، وجــدان گنــاهیبی [اســم]

بهانـــۀ تبــّرا، عـــذر موجـــه،  ؛ناپذیریپــاک، وجـــدان راحـــت، شـــماتت

صاف و سـادگی، نـاآزمودگی،  ؛ناپذیریمقبول، بهانۀ وارد، خدشه

خلــوص،  ؛آزاریبــی ؛۶۹۹تزویــری، خــامی تجربگــی، بیکــودکی، بی

فقــدان فســاد، فســادناپذیری،  ؛۹۳۳، پرهیزگــاری ۹۵۰پاکــدامنی 

 آش نخورده و دهن سوخته  ؛۹۲۹درستی 

شــه تقصــیر، خدمبــرا، بی ،۶۴۶، معصــوم، کامــل گنــاهبی [صــفت]

ــاک  ــذیر، پ ــه بی ،۶۴۸ناپ ــه، نیاموخت ــام، بی۴۹۱تجرب ــر ، خ  ؛۶۹۹تزوی

زار، مثـل فرشـتهضـرر، بـیبی ؛▼مظلوم گنـاه، فـرد بی ؛ها، مالیـمآ

 بسته، ابله فرشته، طفل معصوم، طفلکی، زبان

ــامجرم ــاهن ــئول، بیگن ــر مس ــری ▲، غی ــرا، ب ــری۹۶۰، مب ــن،  ، ب از ظ

 هلدار، قابل بخشش، بخشودنی، محکومبهانه

ـــوم ـــتممظل ـــور ، س ـــتمکش، مجب ـــول ،۵۹۶دیده، س ، ۱۷۵ مفع

ــیبت ــع  ،۸۲۵زده مص ــلیم، ۷۳۹مطی ــیطره، تس ــت س ــوب، تح ، مغل

 ۷۲۸ خورده، منهزم، شکست۷۴۵تابع 

، بهانه داشـتن، چیـز اقـرار کردنـی نداشـتن، بیگناه بودن [فعل]

 خود را بری کردن ،۶۹۹قصد بدی نداشتن، خام بودن 

یدن، دیـدن)، مـورد ظلـم قـرار ، سـتم بـردن (کشـمظلوم بـودن

 گرفتن 

⍃  ۹۳۳پرهیزگاری 

 

 گناهکاری . مجرمیت 936

گری، کــاری، جنایــت، وحشــی، مجرمیــت، خالفگناهکــاری [اســم]

، ۹۵۱عفتـی ، تقصـیر، بی۹۳۴، معصیت، شرارت ۹۵۴شکنی قانون

همدستی، دخالت، تبـانی، زدوبنـد، بندوبسـت،  ؛۹۵۱خودفروشی 



   
 

 

ونــت، معاونــت درارتکــاب جــرم، گاوبنــدی، شــراکت درجــرم، معا

 ؛عصــیان، بــار گنــاه، وجــدان معــذب ؛شــريک جــرم بــودن، مداخلــه

ــــتالس  ــــرداری، اخ ــــوییپول ؛۷۸۸، دزدی ۷۸۸کالهب ــــرم،  ؛ش مج

  ۷۰۷معاون، همدست 

ـــق۹۳۴، جـــرم، تقصـــیر، گنـــاه، لغـــزش، فســـق بـــزه وفجور، ، فس

فقدان  ؛فول، خطا ؛۹۵۴شکنی کاری، جنایت، خالف، قانونخالف

ـــه ـــاحق ۹۱۸ وظیف ـــه ۹۱۴، ن ـــل بیرحمان ـــری  ؛۸۹۸، عم ـــدۀ کیف پرون

 (جزائی) 

ــفت] ــر [ص ــیتمقص ــی، معص ــار، عاص ــار، ، گناهک ــرم، بزهک کار، مج

 ؛۹۲۴گر، مــــتهم، نکوهیــــده ، مظنــــون، مداخلــــه۹۶۱محکــــوم 

 دار سابقه

، گناه کردن، مرتکب گناه شدن، لغزيدن، گناهکار بودن [فعل]

، ۹۸۰تقـوا بـودن ، بی۹۷۷ازراه راست منحرف شـدن، بـدعت کـردن 

تبــانی کــردن، شــريک جــرم  ؛۴۹۵، خطــا کــردن ۲۸۲منحــرف شــدن 

 ؛۷۷۰بودن، همدست مجرم اصلی بودن، ساختن، سـازش کـردن 

جنایت کردن، مرتکب جرم شدن، خالف کردن، خطـا کـردن، قـانون 

را رعایـــت (اطاعـــت) نکـــردن، قـــانون را نادیـــده گـــرفتن، قـــانون را 

 ۹۵۴ شکستن

⍃  ۹۵۱عفتی ، بی۹۶۱کومیت ، مح۹۳۴شرارت 

 

 انسان واال 937

ــم] ــان واال [اس ــخص انس ــازنین، ش ــرد، آدم ن ــه، ابرم ــان نمون ، انس

سیرت، شخص شـريف، مـرد خـوب، امـام، خو، شخص نیکفرشته

علـــــــی (ع)،  ؛۹۷۵مصـــــــطفی، پیـــــــامبر  ؛۶۴۶نمونـــــــۀ کمـــــــال 

جهـان پهلـوان، پوريـای  ؛پیـر، مـراد، قطـب، شـیخ ؛الموحدینمولی

، معصـومین، معصـوم، فـرد ۹۷۹زاهـد  ؛۹۲۹لـوان ولی، تختـی، په

، دلیرمرد، فـرد ۹۰۱دوست ؛  انسان۸۹۷آدم خیرخواه  ؛۹۳۵بیگناه 

پارسـا،  ؛واال، اجّل، اشـرف، عظمـا ؛مادر ؛۵۳۷آموزگار  ؛۸۵۵شجاع 

 اهل، راد، رادمرد، جوان، جوانمرد 

⍃  ۹۷۹تقوا  ،۶۴۶کمال 

 

 نامرد 938

مردک، آدم شـیطان صـفت، ، بدکاره، شخص مطرود، نامرد [اسم]

عضـو حـزب بـاد  ،۸۶۷کار، خائن، آشغال، نااصیل، لکۀ ننـگ خیانت

۶۰۳ 

، سلیطه ۹۰۴، زن هرزه ۹۵۲بندوبار ، بدکاره، نانجیب، زن بیپتیاره

۸۹۲ 

بــاز، آدم رذل، ولگــرد، جــانی، ، فرومایــه، دغلفطرتآدم پســت

عضـو حـزب  ،۵۴۵، متقلـب ۹۰۴شـرف شـرافت، آدم بیحیوان، بی

جامره)  ؛۶۰۳د با
َ
جامر (ا

َ
 ا

اراذل، مافیا، چماقـدارها، الـواط، الت، ولگـرد،  ،۸۶۹، خیل اوباش

 ۳۶۵لومپن، حیوان 

جانور، آدم  ؛۹۰۴الخبائث، دد ، آدم پلید، امصفتآدم اهريمن

ددمــنش، حیــوان، آدمخــوار، آدم ســنگدل، سادیســت، دیکتــاتور 

  ۹۶۹و روح پلید، هیوال، غول، غول بیابانی، جن، دی ؛۷۳۵

⍃  عفتی ، بی۹۴۴پرستی ؛ نفس۹۵۲، هرزه ۹۳۸، نامرد ۹۰۴بدکار

۹۵۱  

 

 توبه 939

دلشکسـتگی،  ،۸۳۰، ندامت، ندبه، پشیمانی، تأسـف توبه [اسم]

ـــذار ـــوس، اعت ـــا  ؛افس ـــراف، افش ـــرار، اعت ـــاه،  ،۵۲۶اق ـــاس گن احس

طلب مغفرت، طلـب حاللیـت، اسـتغفار، دلجـویی  ؛۹۳۶گناهکاری 

ثبـاتی توبـۀ مکـرر، تلـون مـزاج، بی ؛۹۴۱ین توبـه آیـ ؛۹۴۱، کفاره ۹۴۱

۶۰۳  

شخصـــیت  ؛۹۴۵مرتـــاض  ؛کار، تائـــب، شـــخص توبـــهتـــوابین

 شدهاصالح

 ،۸۳۰کار، پشـیمان، متأسـف ، نادم، تائب، توبهکردهتوبه [صفت]

  ۹۴۱کننده، دلجویی کننده متنبه، هشیارشده، عذرخواهی

ــردن [فعــل] ــار بــودن، پتوبــه ک ــیمان ، شــرمنده شــدن، شرمس ش

، کفـاره ۹۴۱پوزش طلبیدن، دلجویی کردن  ،۵۲۶شدن، اقرار کردن 

ــدن ۹۴۱دادن  ــف ش ــرفتن  ،۸۳۰، متأس ــاد گ ــرفتن، ی  ،۵۳۶درس گ

 توبه دادن، آب توبه برسر کسی ريختن ؛۶۰۳تغییر عقیده دادن 

⍃  ۹۴۱دلجویی  ،۸۳۰پشیمانی  

 

 # ۹۴۰تداوم گناه  940

عدم اظهـار پشـیمانی، ، لجاجت در گناهکاری، تداوم گناه [اسم]

 ؛۹۰۶سـختدلی، بیرحمـی  ؛۶۰۲توبه نکردن، گردنکشی، سرسختی 

  ۹۸۰تقواییگمراهی، ضاللت، بی ؛۹۳۸ناپذیری، نامرد اصالح

کننده، لجــوج، ، ســرپیچی۹۳۴، ســختدل، شــرور غیرتائــب [صــفت]

 گمراه ؛کلفت، یکدندهپوست ،۶۰۲شق کله

ســخت کــردن، ، لجاجــت کــردن، دل خــود را توبــه نکــردن [فعــل]

 بازهم کردن

⍃  ۶۰۲سرسختی  

 

 دلجویی . پوزش 941

، استمالت، جلب رضـایت، تحبیـب، تسـکین خـاطر، دلجویی [اسم]

عـذرخواهی،  ؛جبران مافات، طلب عفو ، طلب بخشایش، استرحام

جبران، پرداخـت  ؛خواهی، اعتذار، استغفارپوزش، معذرت، معذرت

دیـه،  ؛ت، جبـران زيـانغرامت، پرداخت تاوان، تالفـی، جبـران خسـار

تــرحیم، طلــب آمــرزش و مغفــرت،  ؛۷۸۷قصــاص، اعــاده، اســترداد 

جلـب تـرحم،  ؛اسـتغفرهللا ؛۹۳۹طلب حاللیت، طلب آمـرزش، توبـه 

 تفقد  ؛۶۱۴عذر، بهانه  ؛غريبم درآوردنمنننه



 

 

قربـانی، فدیـه،  ؛۷۱۹رفع اختالف، برقـراری صـلح  ؛، مکافاتکفاره

المصـالحه، جـایگزينی، ر بـال، وجهسـپ ؛۹۸۱نذر، اسـتغفار، پرسـتش 

 ۱۵۰جایی جابه

، رياضـت ۹۳۹گناه، اعتراف، توبه ، شعائر توبه، اقرار بهآیین توبه

حیـا، دعـای ندبـه،  ؛۹۶۴تنبیـه  وسیلۀ ،۶۴۸، وضو، استحمام ۹۴۵
َ
ا

ــــاز، گريــــه، گريــــه ــــای کمیــــل، رازونی ــــای توســــل، دع وزاری، دع

 سرگذاشتن بهداری، قرآنزندهشب

خواه، ، معــــذرت۹۳۹، توبــــه کــــرده کننــــدهجوییدل [صــــفت]

ـــده، پاکعذرخواهی ـــده کنن ـــده جبران ،۶۴۸کنن ـــده، برقرارکنن کنن

۷۸۷ 

ـــل] ـــردن [فع ـــویی ک ـــرداختندلج ـــارت پ ـــردن، خس ـــران ک  ؛، جب

عـــــذرخواهی کـــــردن، معـــــذرت خواســـــتن، پـــــوزش خواســـــتن 

فرونشــاندن، صــلح کــردن  ؛(طلبیدن)،رضــایت طــرف را جلــب کــردن

آمــرزش خواســتن (طلبیــدن)،  ؛۷۸۷رگردانــدن ، اعــاده کــردن، ب۷۱۹

 بخشش خواستن (طلبیدن)، عفو خواستن (طلبیدن) 

ــانی کفــاره دادن ، نمــاز خوانــدن، روزه گــرفتن، نــذری دادن، قرب

 ؛▲حاللیـت طلبیـدن، آمـرزش خواسـتن ؛۹۶۳کردن، مجازات شدن 

اعتراف کـردن، اقرارکـردن  ؛۹۳۹استخوان سبک کردن، توبه کردن 

۵۲۶ 

⍃  ۹۳۹توبه 

 

 امساک . اعتدال 942

امسـاک، پرهیـز، قناعـت،  ؛۱۷۷روی، مالیمـت ، میانـهاعتدال [اسم]

ــــودداری  ــــريط، خ ــــدامنی ۷۴۷تف ــــمت، پاک ، ۹۴۶روزه  ؛۹۵۰، عص

ــاه ــامگی ــاهخواری، خامخواری، خ ــه ؛خواریگی ــا  ؛پرهیزان ــل، رض توک

ــایت به ــندی، رض ــمت، خرس ــوگیری،  ؛۸۲۸قس ــاع، جل ــت، امتن رياض

خـــودداری  ؛۶۷۴عــدم اســـتفاده  ،۶۲۰اجتنـــاب  ؛۹۳۳پرهیزگــاری 

ازحــرف زدن، فروگــذاری، تقیــه، کتمـــان، غمــض کــالم، مالحظـــه، 

ــوری  ــودداری  ◄خودسانس ــانی ؛۷۴۷خ ــال، فرونش ــرکوب امی  ؛س

 ]۳۲۱تحویل ، سال۲۸، تساوی ۲۸تعادل [≠

دار ، گیـاهخوار، روزه۹۴۵، مرتاض ۹۳۳، پرهیزگار ممسک [صـفت]

  ۸۱۶خسیس  ،۸۱۴مقتصد  ؛۹۴۶

، ▲، ممســـک۹۳۳رو، مالیـــم، قـــانع، پرهیزگـــار ، میانـــهمعتـــدل

  ۸۱۶خسیس  ،۸۱۴مقتصد 

 ؛، جانـب اعتـدال را رعایـت کـردن، پرهیـز کــردنپرهیزيـدن [فعـل]

روزه گـرفتن، گرسـنگی کشـیدن  ؛۱۷۷رو بودن، مالیـم شـدن میانه

 قانع بودن، قناعت کردن، ساختن  ؛۹۴۶

⍃  ۹۴۸یاری ، هش۹۴۵، رياضت ۷۴۷، تحدید ۱۷۷مالیمت  

 

 اسراف . عدم اعتدال 943

ـــم] ـــدال [اس ـــدم اعت ـــاده ؛ع ـــراف، زي ـــوری، اس ـــراط، پرخ روی، اف

ـــــــرف ـــــــادت گرایی، ريختمص ـــــــاش، زي ـــــــاش، بريزوبپ  ،۶۳۷وپ

 تفنن ؛۹۴۴پرستی نفس

ـــفت] ـــرف [ص ـــادهمس ـــور، ، زي ـــرفی، پرخ ـــول، مص ـــی، اک رو، افراط

 کنندهنامعتدل، افراط ؛۸۱۵بروبیا، ولخرج اهل

، بار کردن، درگناه غلتیدن، خوشگذرانی روی کردنزياده [فعل]

، ۹۴۹مســت شــدن  ،۶۳۷وافــر بــودن  ،۸۱۵کــردن، ولخرجــی کــردن 

 ۹۴۹، معتاد شدن ۹۴۷پرخوری کردن 

⍃  ۹۴۹، مستی ۹۴۷، پرخوری ۹۴۴پرستی نفس ،۸۱۵ولخرجی  

 

 پرستینفس 944

ــتینفس [اســم] ــهوتپرس ــتی، ش ــذرانی، رانی، خوش، هواپرس گ

 ؛ازی، الواطی، عشرت، هدونیسـم، اپیکوريسـمهوسرانی، هوسب

شـــهوت، هواوهـــوس، هـــوای  ؛۳۱۹فقـــدان معنویـــت، مادیـــت 

نفسانی، هوای نفس، شهوات بهیمی و سـبعی، لـذت جسـمانی، 

افـراط، عـدم  ،۸۲۴خوشـی  ،۶۳۷، تنعم، وفـور ۳۷۶لذت فیزيکی 

ــوری ۹۵۱عفتــی وفجور، بیفســق، فســق ؛۹۴۳اعتــدال  ، ۹۴۷، پرخ

 هیزی  ؛۸۳۷عیاشی 

ـــــفت] ـــــتنفس [ص ـــــران، هواپرســـــت، پرس ، هوســـــباز، هوس

کــار، مزاج، شــهوتی، حشــری، هیــز، ناپــاک، بیگــذران، آتشــیخوش

 ؛۹۵۱، ول، هـرزه، بـی عفـت ۹۴۳، مسرف ۹۴۷الواط، عیاش، پرخور 

، شـــخص ۹۵۲بنـــدوبار ، زن بی۹۴۷پرســـت، آدم پرخـــور آدم نفس

  ۹۴۹، شخص معتاد ۹۴۹مست 

  ۳۱۹ پرستانه، مادی، نفسانی، جسمانی، نفسشهوانی

⍃  ـــذت ـــراف ۳۷۶ل ـــی ، بی۹۴۳، اس ـــرزه ۹۵۱عفت ـــد و ه ، ۹۵۲، رن

 ۹۷۴المذهبی 

 

 رياضت 945

ــم] ــت [اس ــاره رياض ــات، کف ــتن احساس ــی، کش ــد، مرتاض ، ۹۴۱، زه

 ۹۴۲، اعتدال ۹۴۶روزه گرفتن  ،۸۸۳گیری گوشه

، شـیخ، قلنـدر، صـوفی، یـوگی، درویـش، تـارک ۹۷۹، زاهد مرتاض

 ؛۹۴۲آدم پرهیزگــار  ،۸۸۳نشــین، آدم تنهــا تدنیــا، منــزوی، خلو

 ]▼کش[حالت صفتی: رياضت

ــــفت] ــــت [ص ــــختگیر کشرياض ــــدمنش، س ــــد، زاه ، ۷۳۵، زاه

، ۹۷۹بــاتقوا  ،۸۸۳گیر نشــین، گوشــهمعتکــف، تــارک دنیــا، گوشه

 ] ▲[حالت اسمی: مرتاض ؛۹۴۲معتدل 

⍃  ۹۴۶، روزه ۹۴۲امساك  

 

 روزه گرفتن 946

ــم] ــرفتن [اس ــز روزه گ ــتها ، پرهی ــذایی، اش ــم غ ــذایی، رژي  ،۸۵۹غ

 پرهیز معنوی، امساک ؛۶۳۶کمیابی 

، اعتصــاب غــذا، اعتصــاب ۹۴۵، مــاه رمضــان، پرهیــز، رياضــت روزه



   
 

 

 ناشتا ؛۱۴۵

، ۹۴۲گیـــــر، روزه، درحـــــال روزه، ممســـــک ، روزهدارروزه [صـــــفت]

 ۸۵۹ ناشتا، گرسنه ؛قحطی زده ،۶۳۶شده تغذیهکم

دلش ازنـا رفـتن، گرسـنه  ، روزه گرفتن،گرسنگی کشیدن [فعل]

پوســت و اســتخوان بــودن، رژيــم گــرفتن، پرهیزيــدن  ،۸۵۹بــودن 

۹۴۲ 

⍃  ۹۴۵رياضت  

 

 ُپرخوری 947

ـــم] ـــوری [اس ـــیریُپرخ ـــرص، س ـــی، ح ـــکمبارگی، دلگ ناپذیری، ، ش

 ۸۵۹، اشتها ۹۴۳، عدم اعتدال ۳۰۱ناپرهیزی، بخوربخور، بزم 

ری ناپـذیر، ، شکمباره، شکمو، دله، بخور، اکـول، سـیپرخور [صـفت]

وچلـه، چــاق گنده، چاقخیکـی، شـکم ؛۸۵۹گرسـنه  ،۸۵۹حـريص 

ــغال ؛۱۹۵ ــور، آش ــرفآدم ُپرخ ــخ، مص ــور، مل ــوان پرخ کنندۀ خور، حی

  ۳۰۱ غذا

، ناپرهیزی کردن، بار کـردن، نجویـده قـورت کردنپرخوری [فعل]

، حــرص زدن، ســیر ۳۰۱دادن، نشــخوار کــردن، لمبانــدن، خــوردن 

 نشدن، سیری نداشتن 

⍃  ۹۴۳، اسراف ۳۰۱غذا 

 

 هشیاری (عدم مستی) 948

مخالفـت باشـرب خمـر،  ؛، هوشیاری، عدم مستیهشیاری [اسـم]

گاهی، فعالیت فکـری، فعالیـت  ؛۹۴۲تدین، کفاره دادن  بیداری، آ

پرهیـــز ازمســـکرات، پرهیـــز ازمشـــروب، پرهیـــز،  ؛۸۳۴وقـــار  ،۶۷۸

، نوشــابۀ بــدون الکــل، ماءالشــعیر، شــربت ؛۹۴۲امســاک، اعتــدال 

 ۳۰۱نوشیدنی  ◄عرق (گیاهی) 

هوش، غیرمست، ممسک، پرهیزگـار، ، هوشیار، بههشیار [صفت]

دارای  ◄بیدار  ؛۹۴۲آدم پرهیزگار  ◄شخص هشیار،  ؛۹۴۲معتدل 

 ۶۷۸فعالیت 

 ، تخمیر نشده، بدون الکل غیرالکلی

، متــدین بــودن، از مســکرات پرهیــز کــردن، هشــیاربودن [فعــل]

 ۹۴۲پرهیزيدن 

⍃  ۹۴۲امساك  

 

 مستی . اعتیاد 949

ـرب خمـر، میگسـاری،  ؛۹۴۳، ُسـکر، عـدم اعتـدال مسـتی [اسم]
ُ

ش

 ؛ِکیـف، بیخـودی، نشـئگی، خلسـه ؛نوشیدن شراب ،۸۳۷عیاشی 

ــخن  ــکِل س ــان، مش ــزش زب ــکه، لغ ــده ؛۵۸۰سکس ــزم  ؛عرب ، ۳۰۱ب

 ؛خمــــاری، ســــرگیجۀ روز بعــــد، ســــردرد ؛ســــاغرريزی ؛۳۰۱شــــرب 

شــراب ســیب، شــراب  مســکرات، شــراب، مــی، مشــروب، ؛الکلیسـم

محـل تغذیـه  ◄میکده، میخانه، بار  ؛۳۰۱نوشیدنی  ◄خرما، سکر 

۳۰۱ 

لودگی، نارکوتیسـم، مصـرفاعتیاد  ؛نـارکوز ؛خلسـه، نشـئگی ؛، آ

 ] ۶۵۸[مواد مخدر 

ــفت] ــت [ص ــه، سیاهمس ــور، دیوان ــت، کیف ــی، ، سرمس ــت، الکل مس

 ؛خوششنگول، کیفور، پاتیل، الکی ؛مستانه ؛خوارهخور، میعرق

 ۸۳۷شخص مست، مشروبخوار، عیاش  ؛ارای سردرد، خمارد

 ۹۴۳الخمر، مسرف ، دائمهمیشه مست

لوده، ترياکی، ناسی، افیونی، بنگی معتاد  ، آ

 ، شنگول، کیفور نشئه

ـــتی ـــتآورمس ـــکرآور، مس ـــکر، س ـــاد، مس ـــرا، اعتی آور، کننده، گی

 ۸۲۱برانگیزنده 

ر خبـ، مست کردن، سرمست شدن، ازخـود بیمست شدن [فعل]

خــودرا  ؛۸۳۷، عیاشــی کــردن ۳۰۱بــاده خــوردن، نوشــیدن  ؛شــدن

 ساختن، سرحال شدن 

، سرمسـت کـردن، سـرحال کـردن، کیـف دادن، روح مست کردن

 خماری را برطرف کردن  ؛۸۲۱دادن 

 ، اعتیاد داشتن، معتاد بودنمعتاد شدن

لوده کردنمعتاد کردن  ، آ

 ، حال کردن، کیفور شدن نشئه شدن

⍃  ۹۴۳اسراف  ،۸۳۷ی ، سرگرم۳۰۱غذا  

 

 # ۹۵۰عفت . پاکدامنی  950

، عفت، عفاف، پـاکی، عصـمت، معصـومیت، [اسم] پاکدامنی 

امسـاک،  ؛۸۷۴، فروتنی ۹۳۳، اخالص، پرهیزگاری ۹۳۵گناهی بی

 ؛۴۴، صــافی، قــاطی نداشــتن، ســادگی ۴۴خلــوص  ؛۹۴۲اعتــدال 

  ۶۴۸تمیزی، پاکی، طهارت، پاکیزگی مادی، پاکیزگی 

فروشی، شـرم ظـاهری، جانماز آب کشیدن، عفت، مآبیمقدس

 ۸۵۰تظاهر  ،۸۷۴فروتنی 

 ،۸۹۵، پاکــدامن، دوشــیزه، دختــر ازدواج نکــرده ▼، عفیــفبــاکره

 نخورده دست ؛۹۸۶راهبه، روحانیت سایر ادیان 

، پاکــدامن، باعفــاف، آفتــاب مهتــاب ندیــده، منــزه، عفیــف [صـفت]

 ؛۹۴۲تــدل ، پارســا، پرهیزگــار، ممســک، مع۹۳۵معصــوم، بیگنــاه 

ـــروتن  ـــريف  ،۸۷۴ف ـــار ۹۲۹ش ـــه،  ؛۹۳۳، پرهیزگ ـــوب، محجب محج

ــاده ــاک  ؛پوشس ــاکیزه، پ ــز، پ ــه، تمی ــاهر، نزي ــفید  ،۶۴۸ط  ؛۴۲۷س

الیش، خــالص درسـت، راســت، نـاب، ســره، صــافی، بـی ، ســاده ۴۴آ

  ▲باکره ؛۴۴

مقدس، متظـاهر ، زهـدفروش، زاهـدمآب، خشـکهمآبمقدس

 ۹۷۹رياکار، زاهد  ،۸۵۰

⍃  ۹۳۳پرهیزگاری  ،۸۷۴فروتنی 

 



 

 

 عفتیبی 951

، هرزگــی، فســاد، ضــاللت، انحــراف، ولگــردی، عفتــیبی [اســم]

پرستی، نفـس پرسـتی حیایی، فسق، شهوتشرمی، بیزشتی، بی

چرانی، زنبــارگی، زناکــاری، عیاشــی، الــواطی، هیــزی، چشــم ؛۹۴۴

لـــودگی،  ؛۹۳۶معصـــیت، گناهکـــاری  ؛هوســـرانی آمیختگـــی، آ

 رسوایی ؛۶۴۹کثافت  ،۶۴۹ناپاکی ، ۴۴ناصافی، عدم خلوص 

، زنا، خیانت، زنای محصنه، زنای بامحـارم، رابطۀ جنسی ممنوع

 بازی، هموسکسوالیسمجنسبازی، هملواط، امردبازی، بچه

سـیرتی، جـرایم عنف، هتـک نـاموس، بی، زنای بـهتجاوز جنسی

 جنسی

ـــی ـــپیخودفروش ـــا، روس ـــیت، فحش ـــپی، زن  ؛گری، معص روس

زن هـرزه  ◄بـه، جنـده، خـودفروش، هرجـایی، بدکاره، فاحشه، قح

۹۰۴  

، ۹۳۴عصـــمت، رســـوا، نـــامحجوب، فاســـد ، بیعفـــتبی [صـــفت]

لــوده، الابــالی، بی  ،۶۴۹، ناپــاک ۴۳ناخــالص  ؛شــرم، لــشحیــا، بیآ

 قبیح، زشت ؛چرک، نجس ،۶۴۹کثیف  ؛ناصاف، ناسره

ــرزه ــاک، بیه ــز، ناپ ــق، هی ــرکش، ، فاس ــار، س ــدکار، زناک ــدوبار، ب بن

  ۸۵۹، حريص ۹۴۴پرست، شهوانی ولنگار، شهوتالواط، 

، ۸۴، نامشـروع، هموسکسـوال، غیرطبیعـی خارج از زناشـویی

 اواخواهر، مخنث  ؛محصنه ؛وفابی

، زنـا کـردن، شـهوت داشـتن، میـل داشـتن عفیف نبودن [فعل]

 ، خلوص نداشتن۴۳خالص نبودن  ؛۸۵۹

، ۲۸۲در کـردن، منحـرف کـردن ، گمراه کردن، ازراه بهفاسد کردن

ــردن، به ــداختن)، بهبیــراه ک ــیدن (کشــاندن، ان ــاللت بیراهــه کش ض

فسـاد کشـاندن، ، فاسـد کـردن، به ۵۳۵کشاندن، بدآموزی کردن 

ــب دادن  ــريفتن، فري ــردن، ف ــوا ک ــودن،  ،۵۴۲اغ ــردن، رب ــاوز ک تج

فســـاد اخالقـــی پدیـــد آوردن،  ؛در بـــردنبیســـیرت کـــردن، ازراه بـــه

 افساد کردن، احلیل زدن 

⍃  هـرزه ۹۰۴، بـدکار ۹۳۸، نامرد ۹۴۴پرستی ، نفس۹۳۴شرارت ،

 ۹۳۶، گناهکاری ۹۵۲

 

 هرزه 952

بـاره، فاسـق، فـاجر، دیـوث، بـاز، زن، مرد هرزه، عیاش، زنرند [اسم]

 چران هیز، چشم ؛ژوانژيگولو، دون ؛قرمساق

، ۹۳۸، بـــدکاره، نانجیـــب، پتیـــاره ۹۰۴، زن هـــرزه بنـــدوبارزن بی

 ۸۹۲سلیطه  ؛خانم رئیسوواز، خراب، آتشکی، ولنگ

 ۸۸۷، معشوقه، رفیقه، صیغه، معشوق ِمتِرس

⍃ ۹۰۴، بدکار ۹۳۸؛ نامرد ۹۵۱عفتی ، بی۹۴۴پرستی نفس  

 

 قانونیت 953

، مطابقت بـا قـانون، شناسـایی رسـمی، رسـمیت، قانونیت [اسم]

روال دادگـاهی، جريـان معمـول  ؛اللزومصالحیت، اهلیت، اصالت

 کار دادگاه

 بقت با شرع، مطابقت با فقه، اباحت، اباحه ، مطامشروعیت

 ؛توشـیح، انتشـار ؛، تصویب، وضع قوانین، تقنـینگذاریقانون

قوۀ مقننه، شورای نگهبان،  ؛مجلس شورای اسالمی ؛الیحه، طرح

ــان ــس خبرگ ــلحت، مجل ــخیص مص ــع تش ــو قانون ؛مجم ــذار، عض گ

 ۶۹۲شورا 

نجـار، ، قـوانین، مجموعـۀ قـوانین، حقـوق، آیـین، یاسـا، هقانون

قــانون  ؛قــانون اساســی ؛۸۱قاعــده  ◄مقــررات، نــاموس، ضــابطه 

ــانون  ــانون مالیاتهــا، قــانون تعزيــرات، ق مــدنی، قــانون تجــارت، ق

 ◄قــانون هــامورابی، قــانون عتیــق (قــانون موســی)  ؛قصــاص

نامــه، اساســنامه، مقــررات، آیین ؛، یاســای چنگیــزی▼قــانون شــرع

نی، آیین دادرسـی آیین دادرسی مد ؛نامه، بخشنامۀ دولتیبخش

 ؛واحــدهقــانون، مادهماده ؛اصــل، مــواد قــانون اساســی ؛کیفــری

، ۷۳۷، ُحکــم ۴۷۵، اصــل مســلم ۴۹۶، اصــل موضــوعه ۴۹۶اصــل 

  ۶۱۰رسم، ُعرف  ؛۷۳۷، مجوز ۷۳۷دستور 

موضـوعات  ؛۹۷۶، سـنت، حـدیث ۹۷۳، فقه، الهیات قانون شرع

ــام، ارث، ازدواج، طــ ــا و حک ــط رعای ــاص، رواب ــا، قص ــه: قض  ؛القفق

اعـاده، اسـتحاله،  ؛اصول فقه، احکام، احکام اولیه، احکام ثانویه

قـانون عتیـق  ؛۸۰۹عشر، خمـس، زکـات، مالیـات  ؛استحباب، انفال

 فرمان(قانون موسی)، ده

حقوق کیفری (مدنی،  ؛، علم حقوق، فلسفه حقوق، فقهحقوق

 حقوقدانی، مشورت حقوقی، وکالت، مشاورۀ قضایی ؛...)

 ؛حقوقی، مقنن، شرعی، مشروع، حالل، مباح، روا ،قانونی [صفت]

، ۷۵۶، مجــــــاز ۹۱۳حق شــــــبهه، بــــــهنافــــــذ، دارای اعتبــــــار، بی

ــزامرعایت ــونده، ال ــاری ۹۱۷آور ش ــع  ؛۳۵۰، ج ــی،  ؛۷۳۹مطی مجلس

 ◄منـد قانون ؛الذمـهمافی ؛۹۲۸قابل پیگرد، قابل اتهـام  ؛مقننه

 ۸۱قاعده به

رســـمیت ن، بهطور رســـمی شـــناخت، بـــهقـــانونی کـــردن [فعـــل]

ــتن  ــحه گذاش ــردن، ص ــویب ک ــناختن، تص ــردن، ۴۸۸ش ــیح ک ، توش

گـذاری کـردن، قانون وضـع کـردن، قانون ؛۷۳۷حکم صادر کردن 

نهادن، مقرر کردن، قرار دادن، بستن، تعیـین کـردن، مقـرر کـردن، 

 تصویب رسیدنازمجلس گذشتن، به ؛وضع کردن

⍃  ۹۵۹، دادخواهی ۹۵۵دادگستری 

 

 غیرقانونی 954

، غیـر قانونیـت، اشـکال قـانونی، کـار خالف قانون بودن سم][ا

رأی غلـط، سوءقضـاوت،  ؛خالف قانون، کار خالف قاعده، محرمـات

، ۷۳۴ومـــرج نظمـــی، هرجقاعـــدگی، بیبی ؛۴۸۱عـــدم تشـــخیص 

 بازار سیاه ؛▼قانونیبطالن، بی

گری، خشونت، ، نقض قانون، تجاوز، قهر، وحشیشکنیقانون



   
 

 

، گناهکــاری ۹۳۰تخلــف، جنایـت، نادرسـتی  کـاری،مجرمیـت، خالف

خواری، ارتشـا، رشـوه ؛۳۰۶، پـا فراتـر گذاشـتن ۹۱۴عدالتی ، بی۹۳۶

  ۷۸۱هدیه  ◄رشوه 

نظمـی، فقـدان قـانون، بی ؛، تجاسر، تمـرد، سـرپیچیقانونیبی

، ۹۱۶، لیـنچ، غـارت، غصـب ۷۳۴ومـرج موج جنایت، آنارشیسم، هرج

 انگاری، نیهیلیسم گرایی، هیچهیچ ؛۷۳۵استبداد، زور 

قاعـده، بی ؛، خالف قانون، نامشـروع، غصـبیغیرقانونی [صـفت]

 ؛۷۵۲منســوخ  ؛۹۱۴، نــاحق ۷۵۷قــدغن، حــرام  ؛رویــهنــامنظم، بی

  ۹۲۸قابل اتهام 

ـــکنقانون ـــابقه، مرتکـــب، ش ـــانی، باس ـــار، ج ـــرم، جنایتک ، مج

قیـد خالفکـار، متخلـف، بی ؛، راشـی، مرتشـی۹۳۶گناهکار، مقصـر 

شـــکنی، کیفـــری، جنـــایی، جنایتکارانـــه، بـــا قانون همـــراه ؛۷۶۹

  ۹۱۶، بدون مجوز ۷۸۶غارتگرانه، بردارنده 

ــــانونبی ــــیق ــــی، بی، ب ــــاب، بینظم، الک ــــابحس وکتاب، حس

اداره نشــــدنی،  ؛۷۳۴ريختــــه، پرهــــرج و مــــرج همهردنبیــــل، به

 ۷۳۵، مستبد ۷۳۸سرکش  ؛کنترل، افسارگسیختهغیرقابل

وکــار، کسپــدرومادر، بیونشــان، بینام، نامشــروع، بیحرامــزاده

بچۀ حرامزاده، ولـدالزنا، زيـر  ؛حرامزادگی ؛ونسباصلريشه، بیبی

 عمل آمدهبوته به

بهره کـردن، قـدغن کـردن ، ازحقوق بیغیرقانونی کردن [فعـل]

  ۷۵۲ ، لغو کردن۹۶۳، مجازات کردن ۷۵۷

، کار خالف قانون انجـام دادن، قـانون را زيـر قانون را شکستن

پـا گذاشــتن، خــالف کـردن، مرتکــب جــرم شـدن، رشــوه دادن، حــق 

  ۹۳۶، گناهکار بودن ۹۳۰، نادرست بودن ۹۱۶نداشتن 

⍃  ۹۳۰، نادرستی ۹۱۶، فقدان حق ۹۱۴، ناحق ۷۵۷ممنوعیت 

 

 دادگستری . قضا . قضاوت 955

، اختیار قانونی، حق قضـاوت، رسـمیت، صالحیت قضایی [اسم]

ضــایی، منطقــۀ نفــوذ، حاکمیــت، حــوزۀ ق ،۶۲۲اهلیــت، حیطــۀ کــار 

ــی  ــاییه،  ؛۷۳۳حکمران ــوۀ قض ــتری، ق ــایی، دادگس ــکیالت قض تش

 ۹۵۹محاکمه  ؛۹۵۶دادگاه  ؛۶۹۲دیوان عدالت اداری، شورا 

گیری، ، قضا، صدور رأی، صـدور حکـم، اظهـارنظر، نتیجـهقضاوت

 ؛۷۳۷، حکــم ۹۵۹تصــمیم، رأی دادگـاه  ؛۴۸۰اسـتنتاج، تشـخیص 

  ۷۶۸اجرای قانون، رعایت 

گزار، وزير دادگستری، ريیس قوۀ قضاییه، ، قانونمجری قانون

دادگـــاه صـــحرایی،  ؛۷۳۳، پلـــیس قضـــایی، منصـــب ۹۵۷قاضــی 

 اجرائیات  ؛۹۵۶دادگاه نظامی، دادگاه 

گـاهی، کمیتـه، ژانـدارمری، شهربانی ، پلیس، نیـروی انتظـامی، آ

 ؛سـبزهاپلیس راهنمایی و رانندگی، پلیس ضدشورش، گارد، کاله

ژان، آجان، ژاندارم، عسسپاسب پلیس جنـایی، پلـیس  ؛ان، سرکار، آ

 اجرائیات، انتظامات  ؛اطالعات ؛قضایی

کننــده آدم متهم ◄العموم ، دادرس، دادیــار، مــدعیدادســتان

۹۲۸ 

 ،۶۸۹، صـــالح، قضـــایی، اداری، اداره کننـــده صـــالحیتدار [صـــفت]

 حقوقی

⍃  ۹۵۶، دادگـــاه ۹۵۳، قانونیـــت ۷۳۳، اقتـــدار ۴۸۰تشـــخیص، 

 ۹۵۹، دادخواهی ۹۵۸، حقوقدان ۹۵۷قاضی 

 

 دادگاه 956

دیـوان داوری  ؛، مسند داوری، قوۀ قضـاییهدیوان داوری [اسم]

 المللی الههبین

، محکمه، دیوان عـالی تمیـز، دیـوان عـالی کشـور، دیـوان دادگاه

ــالب،  ــاه انق ــحرایی، دادگ ــاه ص ــامی، دادگ ــاه نظ ــر، دادگ ــالی کیف ع

ت، دادگــاه پژوهشــی، محکمــۀ دادگــاه شهرســتان، محکمــه بــدای

مرجــع  ؛دیــوان عــدالت اداری ؛اسـتیناف، دادگــاه انتظــامی قضــات

 ۴۸۰نظردهنده 

، کاخ دادگسـتری، مسـند قضـاوت، جایگـاه مـتهم، اتاق دادگاه

 تريبون

 ۹۵۵دار ، دادگاهی، صالح، صالحیتداوری [صفت]

⍃  ۹۵۵دادگستری (قضا)  ،۶۹۲شورا 

 

 قاضی 957

م، خبره، رئـیس دادگـاه، امـین شرع، ، حاکمقاضی [اسم]
َ

داور، َحک

ــت داوران ــان، هیئ ــت دادرس ــلح، دادرس، هیئ ــاه،  ؛ص ــلطان، ش س

 القضاتقاضی ؛۴۸۰مرجع، مرجع نظردهنده  ؛پادشاه

ــفههیئــت منصــفه  ؛، ژوری، هیئــت داوری، عضــو هیئــت منص

 هیئت حل اختالف

⍃  ۹۵۶، دادگاه ۹۵۵، دادگستری ۴۸۰تشخیص  

 

 حقوقدان 958

دان، مشـاور حقـوقی، متخصـص ، فقیه، قانوندانحقوق [اسم]

 حقوق جزایی، حقوقدان کیفری

، مدعی، وکیل پایه یک دادگستری، وکیل مدافع، وکیل دعاوی

 وکیل انتخابی، وکیل تسخیری، وکیل معاضدتی

ــردار ــه محض ــیس دفترخان ــمی، ري ــناد رس ــردفتر اس ــردفتر، س ، س

 دفتر ازدواج و طالق ؛اسناد رسمی، دفتريار

 ، محضری، دفتریفقیهانه [صفت]

⍃  ۹۵۵دادگستری  

 

 دادخواهی 959

، تظلــم، دادجــویی، مرافعــه، اعــادۀ حیثیــت، دادخــواهی [اســم]

دعــوای حقــوقی،  ؛۷۰۹شــکایت، اعــالم جــرم، منازعــه، مناقشــه 



 

 

موضــوع دعــوی، متنــازع فیــه،  ؛اقــدام قضــایی، مناقشــه حقــوقی

ادعـای به، خواسته، ادعای غبن، موضوع دادخواهی، ادعا، مدعی

، ▼دعوی، اقدام قانونی، اقامۀ دعوا، ایراد، مراحل قضـایی ؛شرف

 مباشرت  ؛۵۳۲، اظهار، تأکید ۹۲۸اتهام 

، آیـین دادرسـی، جريـان کـار در دادگـاه، جريـان مراحل قضـایی

آیــین دادرســی کیفــری ، آیــین دادرســی مــدنی، اصــول  ؛دعــوی

م احضاريه، خواست بـرگ، احضـارنامه، حکـ ؛حکم، قرار ؛محاکمات

ــت ــار، دادخواس ــه، اخط ــیش، اجرائی ــازه تفت ــیش، اج ــۀ  ؛▼تفت اقام

ـــراد ـــوا، ای ـــت  ؛دع ـــی، درخواس ـــهاد محل ـــهاد، استش  ؛۷۳۷استش

 ؛بازداشــت، کفالــت، ضــمانت، دســتور احضــار زنــدانی، ابــالغ حکــم

 خواهیاحاله، تجدیدنظرخواهی، استیناف، پژوهش

تحقیق، بازجویی، تشخیص  ؛، دادرسی، جلسه، نشستمحاکمه

، قصـاص، مجـازات ۹۶۱، محکومیـت ۹۶۰، تبرئه ۹۵۵قضاوت ، ۴۸۰

 قضیه، رویه، رویۀ دیوان عالی ؛۹۶۳

ــوی ــرف دع ــازع، متــداعی، ط ــداعیین، متن ــوی، مت ــحاب دع ، اص

 ؛کننده، دادخواهی۹۲۸، خوانده، آدم متهم کننده ۷۶۳خواهان 

 ؛۵۲۴خبرچین  ؛۹۲۸علیه، متهم ولیِ َدم، معروض، مدعی، مدعی

  ۷۶۵ کنندهپا، امضا

ــت ــهاد، استشــهاد دادخواس ــه، استش ، کیفرخواســت، ادعانام

حـال، اظهارنامـه، اظهاريـه، اخطاريـه، محلی، استشهادنامه، عرض

اخطارنامــه، احضــاريه، خواســت بــرگ، احضــارنامه، حکــم تفتــیش، 

  ۷۶۱اجازه تفتیش، اجرائیه، اخطار، خواهش 

ــاه ــمیم، رأی دادگ ــی، تص ــخیص قاض ــه، تش ــام، رأی، نتیج ، احک

 ترک اختالف با دخالت قاضی، سازش  ؛۹۵۵قضاوت  ؛۷۳۷م ُحک

 ، متنازع، متداعی، مدعی، شاکیکنندهدادخواهی [صفت]

، در حــال محاکمــه، تحــت دادرســی، قابــل محاکمــه شــونده

  ۹۲۸رسیدگی، متهم 

، عارض شـدن، دعـوی کـردن، مطالبـه دادخواهی کردن [فعـل]

 ؛۹۲۸ی کردن ، وکیل کردن، وکیل گرفتن، تعقیب قانون۹۱۵کردن 

 مطرح کردن، شکایت کردن ؛امضا جمع کردن

، صالحیت دادگاه را اعـالم کـردن، قضـاوت قبول کردن دعوی

کـــردن، رأی دادن، حکـــم دادن، فتـــوی دادن، قضـــاوت کـــردن، 

خالصـــه دعـــوی را بیـــان کـــردن، رای صـــادر  ؛۴۸۰تشـــخیص دادن 

 اجرا گذاشتن به ؛کردن، تسلیم به دادگاه کردن

⍃  ۹۵۵، دادگستری ۹۵۳، قانونیت ۹۲۸، اتهام ۹۱۵وجود حق  

 

 # ۹۶۰تبرئه  960

ــم]  ؛۹۳۵گنــاهی ، تبــّری، تبــّرا، برائــت، رفــع اتهــام، بیتبرئــه [اس

 ؛۹۲۷، برائــت ذمــه، حمایـــت ۹۰۹، عفـــو ۷۴۶معافیــت، آزادســازی 

 امان ؛تسویه، تهاتر، مفاصا

 ۹۳۵، بیگناه ۹۱۹الذمه، معاف ، مبّرا، تبرئه شده، بریبری [صفت]

 ؛، امان دادن۷۴۶الذمه کردن، آزاد کردن ، بریتبرئه کردن [فعل]

ادا کــردن، لغــو  ؛۹۰۹، بخشــیدن ۹۲۷معــاف کــردن، حمایــت کــردن 

 ۷۵۲کردن 

⍃  زادسازی   ۹۲۷، حمایت ۷۴۶آ

 محکومیت 961

، مجـازات ۹۶۳مجـازات  ،۸۹۹، مجرمیت، نفرين محکومیت [اسـم]

ــدنی  ــدام ۹۶۳ب ــازات اع ــال  ؛۹۶۳، مج ــه، ف ــم  ؛۵۱۱قرع ــد، حک تبعی

 علیه محکوم ؛۹۶۴اتاق اعدام، وسیلۀ اعدام  ؛بهاعدام، محکوم

ــفت] ــوم [ص ــهمحک ــوم ب ــر، محک ــوم به، مقص ــدام، مرگ، محک اع

 ۹۲۴مذموم 

، درلیسـت سـیاه قـراردادن، تقبـیح کـردن محکوم کـردن [فعـل]

  ۸۹۹ ، تکفیر کردن، طرد کردن، نفرين کردن۹۲۴

م دادگـاه زنـدانی حک، مجـرم شـناخته شـدن، بـهمحکوم شدن

 شدن 

⍃  ۹۳۶، گناهکاری ۹۲۴سرزنش 

 

 پاداش 962

ــاداش [اســم] ــزا، پ ــزا، س ــی، ج ــل، جــزای نیک ــزد، جع ــر، ثــواب، م ، اج

، ۹۲۳، تحسین ۷۲۹خوش، جایزه صله، عطیه، دست ؛۸۰۴پرداخت 

، ۹۰۷انعـــام، نـــاز ِشصـــت (شســـت)، حـــق شناســـی  ؛۸۷۰عنـــوان 

ــش  ــا، ده ــش، اعط ــه، ؛۷۸۱بخش ــوض، حوال ــانی، ع ــذار،  مژدگ واگ

، اعاده، اسـترداد ۷۱۴به، تالفی مکافات، محکوم ؛۹۱۳نتیجه، حق 

بــرآوردن حاجــت، اجابــت دعــا، پــذیرفتن  ؛۴۶۰جــواب، پاســخ  ؛۷۸۷

ــا ــواب ؛دعــا، پــذیرفتگی دع ــترنج،  ؛مــزد طاعــت، ث مــزد، اجــرت، دس

 مهر، کابین ؛۷۷۱الزحمه، درآمد دستمزد، حق

آمیز، ده، سـخاوتدهنـکننـده، پاداش، تالفیاجردهنده )[صفت]

 داردارای ثواب، ثواب ؛۷۷۱سودآور  ؛۸۱۳نظر بلند 

 الدعوه ، مستجاباجرگیرنده

، اجـر دادن، حاجـت بـرآوردن، اجابـت کـردن، پاداش دادن [فعل]

 ؛۷۱۴، تالفــی کــردن ۷۸۱دادن  ،۸۰۴عــوض دادن، پرداخــت کــردن 

  ۶۱۲رشوه دادن  ؛۷۸۷اعاده کردن، برگرداندن 

 پاداش گرفتن، اجر بردن  ؛داشتن، ثواب پاداش داشتن

⍃  ۷۸۱، دهش ۷۲۹جایزه  ،۶۱۲انگیختن 

 

 مجازات . تنبیه 963

، پـــادافره، ۹۶۱، کیفـــر، عقوبـــت، محکومیـــت [اســـم] مجـــازات 

بــه، جــزای بــدی، قصــاص، جــزا، تأدیــب، ادب، مکافــات، محکوم

گوشــمالی، مــالش، تــودهنی، زجــر، تنبیــه، تنبیــه بــدنی، سیاســت، 

جــزای نقــدی، مجــازات نقــدی،  ؛۹۲۴، تــوبیخ نســق، تعــذیب، تعزيــر

بلـد، حـبس، زنـدان (حـبس) بـا تبعید، نفی ؛۹۱۰، انتقام ۷۱۴تالفی 

شـکنجه،  ؛۷۴۸اعمال شاقه، اردوگاه کار اجباری، حبس ابد، زندان 



   
 

 

کننده، شخص شخص مجازات ؛▼، مجازات اعدام▼مجازات بدنی

 ؛▼کننـــدهکننـــده، جـــالد، ضـــارب، فـــراش غضـــب، مجازاتتنبیه

 ۹۶۲، حواله، عوض، پاداش ▼جريمه

، شکنجه، عذاب، زجر، تنبیـه بـدنی، کتـک، سـیلی، مجازات بدنی

تعزير، حـّد،  ؛، شالق، تازيانه۲۷۹گردنی، فلکه، توسری، ضربه پس

کاری، اعمال شـاقه، مشـت ؛وشتم، سیاست، تأدیب، تعذیبضرب

  ۸۹۸اذیت  ؛۹۶۴شکنجه  ، وسیلۀ۹۶۴تنبیه  وسیلۀ ؛مالمشت

، دار، تیرباران، گردن زدن، سنگسـار، ۳۶۲، کشتن ات اعداممجاز

  ۹۶۴اعدام  وسیلۀ ؛صلیب کشیدن، ُمثله، مثله کردنبه

ــه ــارت، خســران جريم ، غرامــت، وجــه خســارت، ۷۷۲، تــاوان، خس

حوالـه، عـوض،  ؛پنـالتی ؛۹۴۱کفـاره  ؛جريمۀ رانندگی، جزيـه، فدیـه

  ۹۶۲پاداش 

ـــفت] مجازات  ـــده[ص ـــهکنن ـــامجو، انت، کین ـــالد،  ؛۹۱۰جو ق ج

، مســـتبد ۹۱۴ظـــالم  ◄ســـتمگر  ؛گر، دژخـــیم، میرغضـــبشـــکنجه

 ۹۰۶بیرحم  ؛۳۶۲قاتل  ؛۸۹۸کن اذیت ◄ضارب  ؛۷۳۵

انضـباطی، انتظـامی،  ؛، جزایی، تنبیهی، متضـمن مجـازاتکیفری

 ۷۱۴ جویانه-، تالفی۹۱۰انتقام جو 

 کردنی، واردآوردنی، مستحق مجازات، تحمیلسزاوار کیفر

ــدهمجازات ــهش ــکدار آویخته، ب ــده، کت ــده، ش ــه ش خورده، تنبی

 ۳۶۳شده معدوم، کشته

 ؛، کیفـر دادن، قصـاص کـردن، ريمـه کـردنکردنمجازات [فعل]

زار دادن، ســخت گــرفتن  ، محکــوم کــردن ۷۳۵آزردن، زجــر دادن، آ

ــــــــردن ؛۹۶۱ ــــــــه ک ــــــــالق زدن▼تنبی ــــــــکنجه▼، ش ، ▼کردن، ش

  ▼شدنمجازات ؛▼کردناعدام

گردنــی زدن، فلکـه کــردن، سـیلی زدن، پس، کتــک تنبیـه کـردن

گوشمالی کردن، آش برای کسی  ؛۲۷۹زدن، اردنگی زدن، لگدزدن 

 پختن، ادب کردن، نسق کردن

ــالق زدن ، حــد زدن، تازيانــه زدن، پوســت کنــدن، کابــل زدن، ش

 چماق زدن

، شـکنجه دادن، زجـر دادن، شـهید کـردن، آزردن کردنشکنجه

، پـاره ۴۶، بريـدن ۴۶کسـتن ناقص کـردن، ش ؛ناخن کشیدن ؛۸۲۷

 ۴۶کردن 

، دار زدن، مصـلوب کـردن، گـردن زدن، ۳۶۲، کشـتن کردناعدام

 بند از بند جدا کردن

ـــدنمجازات ـــان رســـیدن، پشـــیمان شـــدن، ، بـــهش کیفر گناه

 مستوجب عقوبت بودن

⍃  شتن
ُ

 ۹۲۴ ، سرزنش ۸۲۷ ، دردناکی ۷۴۸، زندان ۳۶۲ک

 

 وسیلۀ مجازات 964

رکۀ گیالس، چوب و فلک، فلکه، خطکش، ، توسیلۀ تنبیه [اسم]

 کمربند

 ، تازيانه، کابل، اتاق شکنجهوسیلۀ شکنجه

، گیوتین، گاروت، شمشیر، دار، چوبـۀ دار، صـندلی وسیلۀ اعدام

 الکتريکی، اتاق گاز، جوخۀ اعدام

⍃  ۶۵۹هالك 

 

 

 : مذهبباب پنج

 

 ذات خداوندی  965

، الهیـــت، ، الوهیـــت، روح خـــدا، ربوبیـــتذات خداونـــدی [اســـم]

 وجوب ؛االهیت، معبودیت، خدایی، یزدانی

: هللا، ایزد، یزدان، اهـورا، اهـورامزدا، مـزدا، معبـود، پروردگـار، خدا

خداوند، االه (اله)، باراله، حـق، احـد، هـو، قـادر مطلـق، باريتعـالی، 

العلـل، خداوند عالم، آفريدگار، خالق، آفريننده، پدیدآورنـده، علت

آفرين، دادار، آفرين، جـانجان و خرد، جهان َمِلک، قّدوس، خداوند

ــار، توانــا، چاره ــان، روزیکردگ نواز، صــفات ده، بنــدهســاز، روزی رس

العـالمین، حضرت احدیت، حکـیم، حـی، ذوالجـالل، رب ؛▼خداوند 

القلوب، الحول واالحـوال، مقلـبالدین، محولسبحان، مالک یوم

دوسـت،  ؛ساکريماو ؛االسباب، ستارالعیوبالوجود، مسببواجب

  ۹۹۱عرفان 

 ؛، آفـرينش، خلقـت، خلـق، وحـی، رحـم، اسـتغفاراعمال خـدایی

  ▼صفات خداوند  ◄اسماء خداوند  ؛۱۶۴تولید  ◄آفرينش 

اســماء  ؛، وحــدانیت، یکتــایی، یگانــه بــودنصــفات خداونــد

واحــد، یکتــا، یگانــه،  هــا و صــفات خداونــد:نامُحســنٰی، اســم اعظــم، 

حــیم، بخشایشــگر، غفــار، مهربــان، صــمد، رحمــان، بخشــاینده، ر

عادل، کريم، علیم، دانا، حکیم، باطن، سـتار، قـادر، محـیط، بصـیر، 

سـاز، دان، متعالی، متعال،کارساز، مدبر، صـانع، خـالق، وسیلهغیب

ــم،  ــیم، اعظ ــز، عظ ــتعان، عزي ــار، مس ــد، داور، رزاق، جب ــد، مجی حمی

 متکلم، مقدم، منان

امامـت،   ؛تجلـی صـفات ، جلوۀ ذات، جالل خداونـدی،تجلی ذات

 گاه، کوه طور، غار حرا تجلی  ؛والیت

، حکومت دینی، والیت فقیـه، حکومـت مطلقـه حکومت الهی



 

 

 فقیه، امامت

ـــورامزدا، دوگـــانگی ـــی، مـــذهب ثنـــوی، اه ، خـــدای خیـــر و نیک

 اهريمن 

تثلیـث مسـیحیت،  ؛تثلیث هنـدو، براهمـا، شـیوا، ویشـنو ؛تثلیث

 شبان ؛، ابنپدر، پسر، روح القدس، اقنوم، اب

، ایزدی، الهی، ربانی، سبحانی، ملکـوتی، آسـمانی، خدایی [صفت]

ــی ــه)، یزدان ــه، الهی ــی (االهی ــورایی، االه ــدی، اه ــایی خداون  ؛کبري

 غیبی ؛خداداد

 ، بلندمرتبه ▲، تعالی، آفريننده، صفات خداوندخداگونه

 ۹۷۵ پیامبرگونه ◄، منجی، ناجی، مسیح رستگارکننده

پروردگارا، بارخدایا، الهـی، االهـی،  ؛خدای منای!، خدایا [شبه جمله]

 عزوجل  ؛الها، االها، اللهم

⍃  ۹۹۱، عرفان ۹۷۹تقوا 

 

 موضوعات پرستش 966

، خـــدا، خـــدایان، خـــدایان یونـــان موضـــوعات پرســـتش [اســـم]

النــوع، ، صــنم، لعبــت، الهــه، االهــه، ایزدبــانو، رب۹۸۲باســتان، بــت

 رعون طاغوت، نمرود، ف ؛توتم، طلسم ؛خدانیم

⍃  ۵۹۶جبر  

 

 ُبت 967

ــا [اســم] ــدایان و بته ــزی، خ ــات، الت، ع ــت، من ــون، ُب ــوس، نپت ، زئ

 ۹۸۲پرست شمن، بت ؛۹۸۲پرستی بت ؛طاغوت

⍃  ۹۷۰پری و جن 

 

 فرشته 968

ــم] ــته [اس ــل، فرش ــرافین، جبرئی ــروش، س ــی، روح، س ــک، کروب ، َمِل

ــــک ــــل، مل ــــرافیل، عزرایی ــــان، میکاییــــلاس ــــدۀ ج  ؛الموت، گیرن

مالیـــک، فرشـــتگان،  ؛انکـــر [و]منکـــر (نکیرومنکـــر) ؛دامشاســـپن

 ۹۷۰پری  ؛۹۶۹شیطان  ؛نشینانپرده

خصـال، فرشته ؛ای، کروبـی، ملکـوتی، فرشـتهخوفرشـته [صفت]

 سیرت، امین وش، ملکوش، پریفرشته

⍃  ۹۷۹تقوا 

 

 شیطان 969

ــم] ــیطان [اس ــیطانی، روح ش ــريمن)، روح ش ــرمن (اه ــیس، اه ، ابل

 شدهتو، مار، فرشتۀ راندهلوسیفر، مفیس ؛خبیث

دیـو سـپید، دیـو و  ؛آشـام، دراکـوالشـیطان، خون، غـول، بچهدیو

 دیو، عفريت دد، نره

شـیطان پرسـتی،  ،۸۹۸، شـیطان صـفتی، وحشـیگری دیوخویی

  ۹۸۳افسونگری، جادوگری 

، اهريمنـی، شـیطان صـفت، دیوخـو، دیوخـوی، شیطانی [صفت]

  ۹۰۲ضد بشر  ،۸۹۸دیوسیرت، اماره، ظالم 

⍃  ۹۷۰جن و پری 

 



   
 

 

 # ۹۷۰جن و پری  970

پری خـوب، جـن، ازمـابهتران، همـزاد، فرشـتۀ نگهبـان،  ؛پری [اسم]

 ۹۸۳پری بد، ساحره، جادوگر  ؛۹۰۳نیکوکار 

ل شیطانک  ، جن، اجنه، آ

خیــال، فــانتوم، بختــک، اشــباح، وهــم،  ؛، روح، مومیــاییشــبح

 ۹۸۴، حس ششم ۴۴۰پرهیب، خطای باصره 

ــانه ــطوره ،ایموجودافس ــود اس ــری ای، آدمموج ل، پ ــی، آ آهن

، خـدایان و ۸۴، موجودات اسـتثنایی ۹۶۹، دیو ۹۶۸دريایی، فرشته 

  ۹۶۷بتها 

ـــری [صـــفت] ـــریوارپ ـــیطانی ، پ ـــی، ش ـــذایی ۹۶۹وش، جن  ،۸۹۸، ای

 ۹۸۳جادویی 

، ۸۴غیرعادی  ،۸۵۴زده، ترسناک ، درتسخیر ارواح، جنزدهاشباح

 خانۀ ارواح  ؛۹۸۴رمزی 

 ، تسخیر کردن توسط ارواحکردن جنی [فعل]

⍃  ۹۸۴ ، حس ششم۹۶۹، اهريمن ۹۶۷خدایان و بتها  

 

 بهشت 971

ـت، بهشت [اسم]
َ

لـد، جن
ُ

، فـردوس، پـردیس، ملکـوت آسـمانها، خ

مینـو، آسـمان، روضه، رضوان، ارم، سماوات، خانه ابدی، مینو، چرخ

ات باغ خلد، جنـ ؛، نیروانا، باغ عدن، المپ، آسمان هفتم۳۲۱افالک 

علیین، اصــحاب یمــین، عــدن، روضــۀ رضــوان، بهشــت بــرين، اعلــی

ــالم ــان، دارالس ــیم، جن ــده  ؛نع ــد، آین ــدگانی جاوی ــتاخیز، ۱۲۴زن ، رس

 ؛۵۹۶تقـدیر  ،۶۵۶]، احیا ۹۷۳اصول دین  ◄آخرت، قیامت، [معاد 

ساکنین بهشت: طوبـا، غلمـان، حـور، حـوری، حـورالعین، حـورعین، 

 ؛ل، شــراب طهــوروصــف بهشــت: شهدوعســ ؛پــری، زن بهشــتی

ــه ــت ب ــتگاری، عاقب ــودن، رس ــتی ب ــر،  ؛خیریبهش ــراط، محش ــل ص پ

  ۴۶۱آزمایش 

یـافتنی رسـتگار، نجات ؛، آسمانی، مینوی، اخـرویبهشتی [صفت]

ــــند  ،۶۶۸ ــــح، خرس ــــالح مفل ــــعادتمند، ف ــــت ؛۸۲۴س  ؛مینوسرش

 ۸۴۱رو، زيبا بهشتی

⍃  ۵۱۳تخیل 

 

 جهنم 972

ــنم [اســم] ــرزخ،جه ــه، ب ــیه، هاوی ــه ، دوزخ، غاش ــراف، ورط َدَرک،  ؛اع

وصف دوزخ: مار غاشیه، حمیم (آب  ؛السافلین، دار مکافاتاسفل

 جوش)، سعیر (زبانۀ آتش)، آتش دوزخ 

 ۹۶۹ ، دوزخی، اخروی، آتشین، شیطانیجهنمی [صفت]

⍃  ۲۱۰َپستی  

 



 

 

 دین . دینداری 973

ــم] ــن [اس ــذهبدی ــرع، ▼، م ــريعت، ش ــلک، ش ــیش، مس ــین، ک ، آی

ــاور  ــان، ب ــوا ، دی۴۸۵ایم ــت، تق ــتانی، بت ؛۹۷۹ان ــین باس ــتی آی پرس

 ؛۹۹۱تصــوف، صــوفیگری، عرفــان  ؛دیــن اهــل کتــاب، توحیــد ؛۹۸۲

 ۷۰۸نظام اجتماعی  ؛۹۸۱تدّین، دینداری، پرستش 

ــتی ــد، یگانهخداپرس ــاد ، توحی ــاب، اعتق ــل کت ــن اه ــتی، دی پرس

 اعتقاد به تعدد خدایان، شرک ؛وحدت وجودبه

ــــذهبی ــــان، بــــاور اعتقــــاد م ــــالمیت،  ،۴۸۵، ایم ــــالم، اس اس

سایر ادیان: دین یهود، مسیحیت، دین زرتشت، آیـین  ؛بنیادگرایی

اهورامزدا، مذهب ثنوی، مذهب بودایی، بودائیسم (بودیسـم)، 

 هندویی، شینتو، مذهب کنفوسیوس، مانویت 

، االهیات، حکمت الهی، علم دین، علـوم دینـی، معقـول الهیات

احکــام  ؛شناســیمو منقـول، اصــول دیــن، اسکوالستیســم، اسال

  ۹۵۳شريعت (شرع)، فقه، قانون شرع 

ـــذهب ـــنم ـــان▲، دی ـــاور ۴۸۵بینی ، جه ـــده۴۸۵، ب ئولوژی، ، ای

طريقـت،  ؛۴۴۹طريقت، مسلک، مکتب، مکاتب فلسفی، فلسفه 

 فرقۀ مذهبی ؛مسب ؛۹۹۱عرفان 

ــی ــالم دین ــه، مفتــی، ، مرجعع ــات، فقی ــص الهی ــد، متخص تقلی

اصـولی، الهیـون، االهیــون،  شــناخت،متشـرع، پـاپ، حاخـام، یزدان

 االهی (الهی)، محدث 

ــذهبی ــار م ــار آموزگ ــواری، آموزگ ــتاده، ح ــول، فرس ــارع، رس ، ش

ــئله ــائل دینــی، میســیونر، مس دان، مطــوف، اصــحاب (یــاران مس

 پیغمبر) 

پرســت پرســت، آدم بتآتش ؛، بنیــادگرا۹۷۶، مــؤمن آدم دینــدار

 مســـلمان، ؛اهــل کتــاب، مــؤمنین ؛۹۷۴، شــخص المــذهب ۹۸۲

ی، معتزلـــی، وهـــابی، محمـــدی، علـــوی، علی
ّ

اللهـــی، شـــیعه، ُســـن

ــدین ــاری، به ــالکی، اخب ــوی،  ؛م ــیحی، عیس ــودی، مس ــی، یه کلیم

یسوعی، زرتشتی، هندو، بهایی، مانوی، گبر، آتش پرسـت، جهـود، 

 ] ▼دیندار ◄[حالت صفتی  ؛۱۹۱اهالی بومی 

معــاد:  ؛، نبــوت، امامــت، معــاد۹۱۳، توحیــد، عــدل اصــول دیــن

جــزا، روز  الــدین، روزســتاخیز، قیامــت، محشــر، رســتخیز، یومآخــرت، ر

حساب، روز بازخواست، روز قیامت، آخرالزمان، ُعقبا، ُعقبـی، بعـث، 

، نـوزایی، رنسـانس ۱۲۴، آینده ۹۷۱بهشت  ،۵۹۶نشور، اخری، تقدیر 

ــالب  ◄[ ــرافیل۱۴۹انق ــاقور، صوراس ــد  ؛]، ن ــتی ◄توحی  ؛▲خداپرس

  ۶۸۹ایت هد ◄امامت  ؛۹۷۵پیامبر  ◄نبوت 

، متـــدین، باخـــدا، مـــؤمن، باایمـــان، خداشـــناس، دینـــدار [صـــفت]

مسلمان، عامل، متشرع، متوکل، مخلص، مسلم، معتقـد، مقلـد، 

ـــد  ـــد ۹۸۱عاب ـــاتقوا ۹۷۹، زاه ـــداترس، ب ـــذهبی،  ؛۹۷۹، خ ـــی، م دین

موحـــد، خداپرســـت، اهـــل کتـــاب،  ؛مقـــدس، روحـــانی، مســـجدی

ــــتیگانه ــــلمان ؛پرس ــــرک ؛زادهمس ــــمی  ؛متب ــــت اس آدم  ◄[حال

 ] ▲دیندار

، فقهــی، اســالمی، ایمــانی، اسکوالســتیک، الهیاتمربــوط بــه

 ۹۸۸عبادی 

⍃  ۹۷۸فرقه گرایی 

 

 المذهبی 974

ئیســم، خــدایی، آتهگرایی، بیدینــی، مــادی، بیالمــذهبی [اســم]

مـذهب کـاذب،  ؛▼کفر، ضدیت بامـذهب ؛۹۸۰تقوایی اباحت، بی

ـــتی شـــرک، بت ـــ ؛۹۸۲پرس ـــاد، ناب ـــذهب، الح ـــدان م ، ۴۸۶اوری فق

انحراف، استمرار گناه، بوالهوسـی،  ؛۴۸۶مذهب شکاکیون، شک 

 ۶۰۳ثباتی بی

مقدسات، جاهلیـت، ، شرک، کفر، بیحرمتی بهضدیت بامذهب

اعتقاد به اصالت عقـل، آزادگـی،  ؛۹۶۹شیطان  ؛۹۷۷ارتداد، بدعت 

 گرایی، مارکسیسم، دنیویتماتريالیسم، ماده

گنالمـــــذهب [صـــــفت] وســـــتیک، دهـــــری، ، بیـــــدین، ملحـــــد، آ

قیــد ، شــکاک، بی۹۸۰تقــوا ایمــان، بیاعتقــاد، بیخبر، بیازخــدابی

شـخص  ؛اشتراکی مـذهب ؛۶۰۳طلب ، فرصت۹۴۴، شهوانی ۷۶۹

 ، اهل شک۴۸۶ایمان المذهب، منکر خدا، شخص بی

، جاهــل، ۹۸۰دین ، مشــرک، ملحــد، نامقــدس، عجــم، بــیکــافر

ارب باخـدا، عضـو آدم کـافر، محـ ؛۹۷۷گـذار پرست، مرتـد، بدعتبت

 ۶۰۳حزب باد 

⍃ ۹۸۲ پرستی، بت۹۸۰تقوایی ، بی۹۴۴پرستی نفس 

 

 وحی . پیامبر 975

گواهی، شـهادت، پرتـو،  ،۵۲۶، الهام، مکاشفه، افشا وحی [اسم]

نبـوت،  ؛فرمـانتجلی، خبر، آیه، پیام، انجیل، فقه، قانون الهی، ده

 ۹۹۱عرفان  ؛▼پیامبر 

خــدا، کــالم خــدا، قــرآن،  ، کتــاب آســمانی، کتــابکتــاب مقــدس

هللا مجیـد، قــرآن قـرآن، کــالم ؛نـص صــريح ؛تـورات، انجیـل، اوســتا

 ؛المتین، مثــانی، تنزيــل، مصــحفالکتــاب، حبــلکــريم، فرقــان، ام

سوره، آیه، جزو، حزب، آیـات آسـمانی، آیـات  ؛عهد عتیق، عهد جدید

تلفـظ  ◄قرائت قرآن: تالوت، تجوید، ترتیل  ؛محکمه، آیات متشابه

 مزامیر  ؛۵۷۷

ــــامبر ــــارع، پی ــــل، ش ــــتاده، مرس ــــی، فرس ــــول، نب ــــر، رس ، پیغمب

، ۹۷۳، عـالم دینـی۹۷۳آموزگار مذهبی ؛نویس، معصوممصحف

 ؛پیـامبران، انبیـاء، رسـوالن، فرسـتادگان ؛۵۱۱سروش  ،۵۳۷واعظ 

آدم، بابــــاآدم، ابــــراهیم، موســــی، عیســــی، ناصــــری (عیســــی)، 

ــد( ــودا، کنفوســ ؛النبیینص)، خــاتممحم نــوح،  ؛یوسزرتشــت، ب

رســـتاخیز  ؛نبـــوت، رســـالت، پیـــامبری ؛شـــعیب، یعقـــوب، یوســـف

ــاجی ــیح، ن ــج)، مس ــدی (ع ــده، مه ــا،  ؛کنن ــر، اولی ــی ام ــدا، ول ــرد خ م

ــد  ــدیس، زاه ــون، ق ــان، حواري ــارف ۹۷۹مقدس ــان  ؛۹۹۱، ع  ؛۹۹۱عرف

 ۲۷۲بعثت، ارسال 



   
 

 

 ؛عصای موسی، نفس مسیح، شق القمر، ید بیضا ؛، اعجازمعجزه

ِسـْحر  ◄معجـزۀ دروغـین  ؛۸۶۴چیـز عجیـب  ،۴۸۶کار خارق العاده 

۹۸۳ 

 ۹۹۱ ◄عرفان 

 ؛آمیـز، خبردهنـده، رمـزی، ِسـّری، الهـامی، وحیشدهوحی [صفت]

 متشابه، محکم، مدنی، مکی

، نـــــاجی، منجـــــی، مســـــیح، ۹۶۵، رســـــتگارکننده پیامبرگونــــه

پیــامبری، محمــدی، مصــطفوی، مســیحایی، یســوعی،  ؛مســیحایی

ـــل، فر ـــوث، مرس ـــوالعزم، مبع ـــدا)، اول ـــوی خ ـــده (از س ـــتاده ش س

 گر معجزه

 ، قرآنی، مقدس، اوستاییمطابق نص کتاب آسمانی

⍃  ۹۷۳، دین ۹۹۱عرفان  

 

 دینیراست 976

ــم] ــت [اس ــهدینیراس ــاد ب ــت، اعتق ــت، درس اعتقادی، دین اکثري

همرنگـی باجماعـت، سـنت گرایـی،  ؛آیینی، فريوری، هنجـاردرست

ــه ــق دنبال ــت  ،۸۳روی، تطبی ــ ؛۷۶۸رعای ــادولاص گرایی، گرایی، بنی

  ۴۸۱ تعصب

ــت ــذهب اکثري ــری، م ــیعۀ اثناعش ــیعه، ش ــلی، ش ــذهب اص ، م

ها و سـایر فرقـه ؛کلیسـا ؛کاتولیـک، پروتسـتان، ارتـدوکس ؛سنی

 ◄های مـذهبی مختلـف پیرو فرقـه ؛۹۷۸فرقه  ◄مذاهب فرعی 

 ۹۷۳دار آدم دین

روایـت  ؛۹۷۳، الهیـات ۹۵۳، سنت، خبر، فقه، قـانون شـرع حدیث

 احادیث، اخبار، اسناد  ؛۵۹۰

کننده درنمــاز ، شــخص معتقــد، آدم نمــازخوان، شــرکتمــؤمن

ــتش ــخص پرس ــان، ش ــازگزار، نخبگ ــت نم ــه، جماع  ؛۹۸۱کننده جمع

افراد مکتبی، مؤمنین، مؤمن واقعی، ارتدکس، قـدیس، مـأموم، 

ــه ــروان، دنبال ــه ؛۸۳رو پی ــرو فرق ــف پی ــذهبی مختل آدم  ◄های م

  ۹۳۳رهیزگار پاکدامن، پ ؛۹۷۳دار دین

ــفت] ــد [ص ــتراش ــودکیش، درس ــت، فرب ــور، اعتقاد، راس آیین، فري

ــــد، معتقــــد بــــه ــــق ۴۸۵هنجار، مقی ــــه۴۸۸، مواف  ؛۸۳رو ، دنبال

ـــادی مقـــدس ـــب، اعتق ـــؤمن ؛۴۸۵مآب، متعص ـــازخوان، م  ؛▲نم

 مسلماننومسلمان، تازه

⍃  تشـکیالت مـذهبی ۹۷۸، فرقـه گرایـی ۴۸۵بـاور  ،۸۳تطبیق ،

۹۸۵ 

 

 بدعت 977

ـــدعت م][اســـ ـــودن، ب ـــت ب ـــان، دراقلی ـــدۀ همگ ـــت باعقی ، مخالف

ــولبدعت ــدول ازاص ــدول، ع ــکنی، ع ــذاری، هنجارش ــو ،  ؛گ ــین ن آی

 ؛۴۹۵خرافـات، خطـا  ؛۹۱۴عقیدۀ تازه برخالف مذهب اصلی، نـاحق 

 ؛۵۳۵راهــی، ارتــداد، بــدآموزی اندیشــی، کجروی، کجانحــراف، کــج

م تطبیـق عـد ؛اقلیـت ؛۹۴۰ضاللت، گمراهی، لغزش، تـداوم گنـاه 

۸۴  

 ۳۰۰، تصفیه، گزينش، تکفیر، طرد پاکسازی

ــفت] ــذاربدعت [ص آیین، گ ــژ ــت، ک ــان، اقلی ــدۀ همگ ــالف عقی ، مخ

، ۱۲۶رافضـــی، خـــوارج، معتـــرض، هیپـــی، مرتـــد، متجـــدد  ؛نـــوآیین

 ۲۱نوپرداز، نوگرا، نوآور  ؛زده، مخالف باور عامهغرب

  ۶۱۱ارف ، نامتع۱۲۶، مخالف باور عامه، تازه، جدید، نو خالف عرف

، رافضــی قلمـداد کــردن، اخـراج کــردن، رافضـی دانســتن [فعـل]

 ۹۶۱ ازکیش اخراج کردن، تکفیر کردن، محکوم کردن

، نامتعـارف بـودن، نامتعـارف عمـل کـردن، بـدعت بدعت کـردن

، گناهکـار ۴۹۵، خطـا کـردن ۲۸۲آوردن (گذاشتن)، منحـرف شـدن 

 ۹۸۰ تقوا بودن، بی۹۳۶بودن 

⍃  ۸۴عدم تطبیق 

 

 گراییرقهف 978

ـــم] ـــه [اس ـــداییگراییفرق ـــاره، ج ـــارطلبی، طلبی، کن گیری، انحص

، اخـــتالف نظـــر، نظـــر ۷۳۸، ســـرپیچی ۷۰۹، مناقشـــه ۴۸۱تعصـــب 

دودسـتگی، تشـتت، تفرقـه، تشـتت  ؛۶۰۳ثبـاتی ، بی۴۸۹مخالف 

  ۸۲، تنوع ۷۵آرا، پراکندگی، تفرق 

 ۸۸۳گیری ، گوشه۴۶، اشتقاق، شقاق، فاصله، جدایی انشعاب

بندی ، تیـره، اخـوان، دسـته۷۰۸، سلک، مسلک، مرام، حزب فرقه

بندی دسـته ؛۷۰۸جماعـت  ◄غیرتشکیالتی: حلقه، جرگـه، محفـل 

ـــه ـــزابقبیل ـــرق، اح ـــه ؛ای، ف ـــلکها، فرق ـــایر مس ـــذهبی: س های م

ـــم،  ـــتان، باپتیس ـــالکی، پروتس ـــذهب م ـــرعه، م ـــماعیلیه، متش اس

  ۹۷۶مذهب اکثريت  ؛متدیسم، مذهب مزدکی

 طلبنشعابی، گروه انشعابی، جدایی، فرد اانشعابی

، ۴۸۱، حزبی، اعتزالی، پـارتیزان، متحجـر، متعصـب ایفرقه [صـفت]

ـــاحی  ـــه ؛۷۰۸جن ـــهفرق ـــهگرا، آدم فرق ـــرو، دنبال ـــی، پی رو، گرا، حزب

 طلب جدایی ؛وابسته

ـــدازجدایی ـــعاب، تفرقهان ـــدۀ انش ـــعابی، ، ایجادکنن ـــداز، انش ان

 قالل یافته، است۴۶جدا  ؛، انحصارطلب۴۶جداکننده 

 ، منزوی کردن، تجزيه کردن جدایی انداختن [فعل]

گیری کـردن، ، منشعب شدن، جـدا شـدن، کنـارهانشعاب کردن

 ۶۰۳ ازعضویت استعفا دادن، تغییر عقیده دادن

⍃  ۹۷۷، بدعت ۹۷۶دینی ، راست۹۷۳، دین ۴۸۹نظر مخالف  

 



 

 

 تقوا 979

، ۹۳۳ ، خداترســــی، دینــــداری، تــــدّین، پرهیزگــــاریتقــــوا [اســــم]

ــــوی،  ــــات دنی ــــایی ازتعلق ــــتگی، ره ــــالص، وارس ــــلمانی، اخ مس

حرمــت نگهداشــتن، احتــرام  ؛۸۵۵اعتنــایی، تســلیم، مردانگــی بی

، پرسـتش ۴۸۵باور  ،۸۵۴، ترس ۹۷۳، خداپرستی ۷۶۸، رعایت ۹۲۰

زيــارت، حــج، آیــین  ؛۹۰۱دوســتی ، انسان۹۷۳، اعتقــاد مــذهبی ۹۸۱

 جهاد ؛۹۸۹

، معصــومیت، فضــایل ، حرمــت، قداســت، قــدس، پــاکیتقــدس

تقـدیس،  ؛وقـف، فـداکاری ؛۹۵۰، خلوص، پاکدامنی ۹۳۳اخالقی 

 تطهیر

تقــوای  ◄نمایی مقــدس ؛۹۸۵، پارســایی، تقــدس، اجتهــاد زهــد

  ۹۸۰دروغین 

، عابد، شیخ، درویش، قلنـدر، ۹۹۱، شخص زاهد، پارسا، عارف زاهد

ــان واال  ــوفی، انس ــتش۹۳۷ص ــخص پرس ــت ۹۸۱کننده ، ش ، روحانی

 ؛۹۴۵مرتـاض  ؛نشـین، صـدیقسجاده ؛۹۷۶معتقـد  ، شخص۹۸۶

 ۸۹۵نکرده مرد ازدواج ؛]▼[حالت صفتی: زاهد

، متقی، مؤمن، باایمان، پرهیزگار، متدین، مذهبی، باتقوا [صـفت]

، معتقـد، راشـد ۹۲۰گـذار ، احترام۷۳۹، مخلص، مطیع ۹۷۳دیندار 

شـخص  ؛۹۷۸ای عامل، مسـجدی، مـذهبی، فرقـه ؛۹۸۱، عابد ۹۷۶

، امرکننــده بــه معــروف، ۹۷۸گرا مجاهــد، شــخص فرقــه مــذهبی،

 جنگجوی صلیبی، قدیس ؛۹۰۱دوست خّیر، انسان ،۵۳۷واعظ 

ــد ــد زاه ــا، گوشه ؛۹۸۱، عاب ــارک دنی ــف، ت ــش، معتک ــین، دروی نش

[حالــت اســمی:  ؛۹۸۰تقــوا بی ◄نما مقــدس ؛۹۴۵کش رياضــت

 ] ▲شخص زاهد

 شده، آسمانی، منزه، تطهیرشده، مطهر، تقدیسمقدس

، دیندار بودن، ازخدا ترسیدن، اسـالم آوردن، متقی بودن [فعل]

 ۹۲۰، احترام گذاشتن ۹۸۱، پرستیدن ۴۸۵باور داشتن 

آیین خـدا فـرا ، ازخـدا ترسـاندن، بـاتقوا کـردن، بـهمذهبی کردن

 ۴۸۵خواندن، قانع کردن 

، تطهیـر کـردن، (ازگنـاه) پـاک کـردن، پـاک کـردن تقدیس کردن

 ۸۶۶ تجلیل کردن ،۸۶۶گرامی داشتن  ؛۶۴۸

علی[قید] 
ً
 هللامتوکال

⍃  ۹۶۸، فرشته ۹۶۵، خدا ۹۳۷، انسان واال ۹۳۳پرهیزگاری 

 

 # ۹۸۰تقوایی بی 980

دینـــــی، خدانشناشـــــی، خدانترســـــی، ، بیتقـــــواییبی [اســـــم]

ــی بی ــدعت ۹۲۱احترام ــاهی، ب ــزش، تب ــاللت، لغ ــی، ض ، ۹۷۷، گمراه

مقدسـات، کفر، کفرگـویی، جسـارت نسـبت به ؛۹۱۸فقدان وظیفه 

، تداوم ۹۳۴هتک حرمت، فسق  ،۸۹۹مقدسات، نفرين اهانت به

ــــاه  ــــت ۹۴۰گن ــــز ۳۱۹، مادی ــــدم تمی ــــج ؛۴۶۴، ع ــــراف، ک روی، انح

  ۵۳۵راهی، ارتداد، بدآموزی اندیشی، کجکج

نمایی، زهـد مقدسی، مقدس، رياکاری، خشکهتقوای دروغین

ـــویی  ـــایی، دروغگ ـــد  ،۵۴۱ري ـــاهر ۹۷۹زه ـــب  ،۸۵۰، تظ  ،۵۴۲فري

 گربۀ زاهد ؛۴۸۱فکری ، کوته۴۸۱تعصب 

کننـده، فحـاش دین، کـافر، نفرين، شخص بـیتقواشخص بی

 ۹۳۸صفت ، اهريمن۹۷۴، شخص المذهب ۹۰۴بدکار  ،۸۹۹

، ۹۷۴، خدانشناس، خدانترس، ناخدا، بیدین، کافر تقوابی [صفت]

، فاسـد ۹۲۱کننـده اهانت ،۸۹۹، فحاش ۷۶۹قید ، بی۹۷۴المذهب 

  ۸۵۰ما، زاهدنما، متظاهر نمقدس ؛۹۳۴

ـــز ـــده (بهحرمتی، بیکفرآمی ـــادیکنن ـــات)، الح ـــون،  ؛مقدس ملع

 ۹۲۱توهین آمیز 

دین بودن، کفر گفتن، ازخدا نترسیدن، ، بیتقوا بودنبی [فعل]

می خـوردن، منبـر سـوزاندن،  ؛۸۹۹، نفرين کردن ۹۳۴شرور بودن 

گمــراه  ؛وفجور کــردنحجــاب بــودن، بــدحجاب بــودن، فســقبی

ــد ــردن ش ــدعت ک ــدن، ب ــدن، لغزي ــرف ش ــت منح ، ۹۷۷ن، ازراه راس

ــدن به ــرف ش ــتن، منح ــه رف ــردن ۲۸۲بیراه ــا ک ــار ۴۹۵، خط ، گناهک

  ۹۳۶بودن 

⍃  ۹۷۴، المذهبی ۹۳۴شرارت 

 

 پرستش 981

ـــم] ـــتش [اس ـــین پرس ـــبحان، تحس ـــتایش، س ، اخـــالص، ۹۲۳، س

ــاز ــایش، نم ــادت، نی ــت، عب ــت، طاع ــرام ▼عبودی ــت، احت ، ۹۲۰، بیع

روش  ؛خلسـه، ذکـر، تسـبیح ؛۹۷۹ورزی، تقـوا م، عشـقاکرام، تکري

ـکران نعمـت،  ؛▼نیایش، رازونیـاز، مناجـات، سـجود، نمـاز
ُ

ـکر، ش
ُ

ش

کر برکت
ُ

 ش

، مراسم مذهبی، شعائر، عبـادات، اعمـال، آداب، مراسم عبادی

بوســی، زيــارت، آیــین آستان ؛۹۰۷، شــکرگزاری، تشــکر ۹۸۸آیــین 

 تقدیس، تطهیر ؛ارکان، عمل ؛۹۸۸

 ؛دعا، تضرع، نیـایش، طاعـات، عبـادات، زيـارت، ذکـر، خضـوع، نماز

ادعیـه، اذن دخـول،  ؛نماز میت، نماز وحشت، دعـای کمیـل، نافلـه

عمــل، اقامــه،  ؛یکــاد)، دعــای توســل، زيــارت عاشــورایکــاد (وانان

 روش نیایش، رازونیاز، مناجات، سجود، رکوع، ذکر ؛اعاده

ـــه ـــهنوح ـــه، نوح ـــه، روض ـــوان ؛خوانی، تعزي ـــه خ ـــم روض ی، مراس

 کانتاتا ؛عزاداری

ومبـرات، ، قربانی، پیشکش، صدقه، بالگـردان، خیـرات، خیراتنذر



   
 

 

 ؛۳۶۲ذبـــح، قربـــانی، قتـــل  ؛۹۸۸مراســـم مـــذهبی  ؛۷۸۱دهـــش 

 اطعام، شله زرد  ؛۹۳۱ذینفع نبودن، ایثار 

ــت ــاز جماع ــهنم ــالت خمس ــه، ص ــاز جمع ــی، نم ــادات جمع  ؛، عب

 القربان، تناول عشای ربانیتناول

کننده، ، عامل، عبادت▼، شخص پرستنده، عابدکنندهپرستش

ــد عبادت ــخص معتق ــازگزار، ش ــد، نم ــه، متعب ــد ۹۷۶پیش ، ۹۷۹، زاه

، روحانیــت ۹۷۳دار ، آدم دیــن۷۶۳، خواهــان ۹۸۲پرســت آدم بت

ـــان  ـــایر ادی ـــه ۹۸۶س ـــرم، کربالیـــی،  ؛۹۸۸، اقام ـــاجی، مح زائـــر، ح

 ۲۶۸مشهدی، جهانگرد 

کننــده، مقتــدی، عامــل، عبادت، نمــازخوان، مــأموم، عابــد [صــفت]

، ۹۲۰گــــذار ، احترام۹۷۹پیشـــه، متعبــــد، نمــــازگزار، بــــاتقوا عبادت

  ۹۷۳، دیندار ۹۷۹، زاهد ۷۶۱ملتمس 

نـذری،  ؛۷۶۱، خواسـتار ۹۷۹، مقـدس ۹۸۸، عبادی نمازمربوط به

 ۷۵۹قربانی، خیراتی، َعرضه شده 

، ۹۲۰، پرســـتش کـــردن، احتـــرام گذاشـــتن [فعـــل] پرســـتیدن 

، تقـــدیس ۹۲۳، ســتودن ۹۸۲، بــت ســـاختن ۹۱۷اشـــتن وظیفــه د

ــردن  قــانع شــدن ◄ایمــان آوردن، گرویــدن  ؛شــکرگزاردن ؛۹۷۹ک

۴۸۵ 

، نیـایش کـردن، نمـاز گـزاردن، ذکـر کـردن، تسـبیح عبادت کردن

جا آوردن، جا آوردن، بـهانداختن، احیا گـرفتن (داشـتن)، طاعـت بـه

 ؛۷۶۸ا کـردن برپاداشتن، اقامه کردن، گزاردن، فـرایض دینـی را اد

  ۷۶۴ قول دادن

⍃  ۹۸۸ ، مراسم مذهبی۹۸۲پرستی ، بت۷۶۱خواهش 

 

 پرستیبت 982

خرافات، پرســتش پرســتی، عقیــده بــه، موهومپرســتیبت [اســم]

 شرک  ؛۹۶۹ ، فتیشیسم، شیطان۹۷۳، اعتقاد مذهبی ۹۸۱

 پرستیپرستی، هنرپیشهسازی، شاه، خداسازی، بتخدا ساختن

تصـویر،  ،۵۵۴سـازی ر، تنـدیس، مجسمه، صنم، طلسـم، پیکـُبت

ــی ــت چین ــی، ب ــال طالی ــوتم، گوس ــیش، ت ــبیه، فت ــوعات  ؛ش موض

 خرافات ؛۹۶۶پرستش 

ــــفت] ــــتبت [ص ــــذهب پرس ــــیطانی ۹۷۴، الم ــــخص  ؛۹۶۹، ش ش

پرست، گبر، شخص المـذهب پرست، آتشپرست، بدوی، آفتاببت

  ۹۶۹ ، دیوخویی۹۷۴

مــذهبی ، بــت کــردن، ماننــد بــت پرســتیدن، بــت ســاختن [فعــل]

 ، بزرگ کردن۹۷۹کردن 

⍃  ۹۸۱، پرستش ۹۷۴المذهبی 

 

 جادوگری 983

ــم] ــادوگری [اس ــاحری، ج ــونگری، س ــون، افس ــحر، افس ــادو، ِس ، ج

معجـزه  ،۸۶۴العـاده کـار خارق ،۶۹۴بندی، مارگیری، مهـارت چشم

 ؛۵۴۲نیرنـــــگ، حیلـــــه، فريـــــب  ؛۵۴۲، شــــعبده، تردســـــتی ۹۷۵

ـــویی  ـــب ؛۹۶۹دیوخ ـــار ارواح، غی ـــری، جن ،۵۱۱ویی گوودو، احض گی

 تسخیر ؛۹۸۸تعزيم، مراسم مذهبی 

زخم، جادوجنبل، ، افسون، جادو، نفرين، چشم بد، چشمطلسم

 تسخیر ؛بندآتش

ـــذ ـــرهتعوی ـــا، ورد، خرمه ـــم، دع ـــتیکا ؛، طلس ورد، اوراد،  ؛سواس

 ۶۶۲حفاظت  مجی الترجی، باباغوری، بازوبند، وسیلۀاجی

ن، نگـین سـلیمان، ، چراغ جادو، عصـا، معجـووسیلۀ جادوگری

 قالیچۀ جادو

بند، مارگیر، رمال، طالع بند، آتش، ساحر، افسونگر، چشمجادوگر

ــالگیر  ــین، ف ــت  ،۵۱۱ب ــادوگر ،۵۴۵تردس ــاگرد ج ــاهن ؛ش ــس  ؛ک ح

 سحرکننده  ؛۹۸۴ششم 

 ۹۷۰، جادوگر زن، عجوزه، پری ساحره

، ۲۹۱کننده، فريبنده، جـاذب ، جادوگرانه، افسونساحرانه [صفت]

 ▲گر، ساحر، جادوگرمعجزه ؛۹۸۴، رمزی ۹۶۹شیطانی 

، ۹۷۰وار پـری ،۸۶۴آور ، سحرآمیز، افسـونگرانه، شـگفتجادویی

 ۶۶۰ایمن 

ـــدهافسون ـــده، جادوشـــده، فريفتـــه، مســـحور، ، طلسمش ش

 مفتون، شیفته، محو

، افسونگری کـردن، جـادو جمبـل کـردن، جادوگری کردن [فعل]

تکـان دادن، جنـی عصـا  ،۵۱۱گویی کـردن بندی کـردن، غیـبچشم

 بازکردِن کسی  ؛۹۷۰کردن 

سـوی ، طلسم کردن، فـريفتن، مسـحورکردن، بهافسون کردن

، ِســحر کـردن، چشــم کـردن، بــدی ۲۹۱خـود کشـاندن، جــذب کـردن 

 ۸۹۸کسی را خواستن 

⍃  ۵۱۱پیش بینی  

 

 حس ششم . عالم غیب 984

پرستی، علوم پوشیده، تصوف، علم ، شیطانحس ششم [اسم]

ال، تفسـیر رمـزی، علـوم غريبـه، علـوم خفیـه، جـادوگری نهانی، قبا

ـــــب۹۸۳ ـــــال  ،۵۱۱گویی ، غی ـــــم  ،۵۱۱ف ـــــم، ش ـــــس شش  ؛۴۷۶ح

غیـب،  ؛، صـوفی▼جستجوکنندۀ علوم پوشیده، رابـط عـالم غیـب

 عالم غیب 

گـاهی، ۴۴۷شناسی خوانی، روانپاتی، ذهن، تلهفراروانی ، دورآ

 پاراپسیکولوژيست ؛۴۷۶بینی، شم غیب

 ، احضار ارواح۹۸۳ارتباط باارواح، جادوگری ، االرواحعلم

 ۵۱۱، واسط، مدیوم، وارِد غیبی، غیبگو، سروش رابط عالم غیب

 ،۵۳۰، اســرارآمیز، مکتــوم، بــاطنی، پوشــیده، ِســّری رمــزی [صــفت]

طبیعی، غیردنیـــوی، العـــاده، فـــوقماوراءالطبیعـــه، خارق ؛نهـــان

 روحانی، آسمانی

بین، دان، غیــبی، غیــب، دارای قــدرت فراروانــدارای علــم غیــب



 

 

 پارانرمال، پاراپسیکولوژيک ؛۵۱۱کننده بینیپیش

ــل] ــردن [فع ــار ک ــردنروح احض ــف ک ــوز را کش ــب  ؛، رم ــوال غی اح

 دانستن، ورق نانوشته خواندن

⍃  ۹۷۰پری و جن 

 

 تشکیالت مذهبی 985

ــم] ــذهبی [اس ــکیالت م ــتتش ــه،  ؛، روحانی ــوزۀ علمی ــازمان ح س

 ؛جد، امــام جماعــت، بســیجســازمان مســ ؛حــوزه، مدرســین، طــالب

سازمان کشوری روحانیت، سازمان شهری روحانیـت، امـام جمعـه، 

 ده دفتر امام جمعه، سردفتر ازدواج و طالق، آخوند

 ؛امامـت، مرجعیـت ؛الشـرایط، مرجع تقلید، مجتهـد جامعاجتهاد

 اجتهاد درمقابل نص

هـا، ، کلیسـا، کلیسـای کاتولیـک، پـاپ، شـورای کاردینالواتیکان

کلیسـای ارتـدوکس،  ؛گری ارامنـهشـورای خلیفـه ؛، کشیشاسقف

 اوانجلیست 

⍃  ۹۷۶دینی ، راست۹۰۱انساندوستی 

 

 روحانیت 986

عالم، روحانی، مال، آخوند، آقـا، شـیخ،  ؛، روحانیونروحانیت [اسم]

ـــد،  ـــت، مجته ـــام جماع ـــام، ام ـــه، ام ـــه، طلب ـــی، خلیف ـــید، مفت س

هللا، آیـــــتاالســـــالم والمســـــلمین، حجت ؛تقلیـــــد، مقتـــــدامرجع

ــالمهللاآیت ــا، ثقةاالس ــه ؛العظم ــادم  ؛ایعمام ــجد، خ ــای مس اولی

ــدام ــجد، خ ــتداران اهل ؛مس ــتدوس ــت،  ؛بی ــا، مرجعی ــا، فقه علم

  ۸۷۰عنوان مذهبی  ؛خلفا

، درویش، صوفی، مرشد، پیر، هیربد، مغ، روحانیت سایر ادیان

راهب، راهـب بـودایی، بـرهمن، کشـیش، راهبـه، اسـقف، اسـقف 

ینال، پاپ، خلیفـه، حاخـام (خاخـام)، راب، کـاهن، بـاب، اعظم، کارد

 ◄پـاپ  ؛مغـان، متصـوفه، مطـران ؛قدیس، حواری ؛شبان، چوپان

 لباس روحانیت سایر ادیان: شنل، خرقه ؛۹۸۵واتیکان 

 امامی  ؛ایمعمم، عمامه ؛، حوزوی، عالم، آقا[صفت] روحانی 

⍃  ۹۸۵، تشکیالت مذهبی ۷۴۱رئیس  

 

 یک)مردم عادی (الی 987

، غیرروحانیـت، مـردم عـادی، رعایـا مردم عـادی (الییـک) [اسـم]

 ،۸۷۰عنــوان الییــک  ؛رمــه ؛قشــر الییــک، پیــروان، مريــدان ،۸۶۹

 ۸۷۰عنوان دانشگاهی 

ــفت] ، غیرروحــانی، بیعمامــه، کالهــی، مکــال، دنیــوی، الییــک [ص

غیرحرفهــای،  ؛۷۰۸بــرادران، اخــوان، جنــاحی  ؛۹۷۶مسـجدرو، راشــد 

  ۶۹۵ ماهریرآماتور، سیویل، غ

⍃ ۶۹۰مدیر  ،۵۳۸آموز دانش  

 

 مراسم مذهبی 988

 ؛▼عیـد ؛، شعائر، مناسک، آیین پرستشمراسم مذهبی [اسـم]

ــتعاره  ــم، اس ــريفات  ،۵۱۹سمبولیس ــودن،  ؛۸۷۵تش ــريفاتی ب تش

هـا، آیین ؛امور مـذهبیسختگیری، اصرار براجرای مراسم، تقّید بـه

 ۸۳۷مجالس مذهبی  ؛هاروش

، ۹۸۱عائر، مناسک، اعمال، احکـام، مراسـم عبـادی ، آداب، شآیین

ـــین ـــرحیم، اربع ـــس ت ـــذهبی، مجل ـــم م ـــینه ؛مراس ـــا، س زنی، احی

زيارت، طواف، حج، حج تمتع، حـج  ؛زنجیرزنی، نخل، پرچم، آب تربت

اعمــال حــج: احــرام، طــواف، نمــاز، ســعی،  ؛بوســیعمــره، آستان

رمـی قربانی، وقوف به عرفه، طواف زيارت، تقصیر، مـوی سـتردن، 

جمرۀ عقبه، عرفات، مشعر، منی، میقات، صفا، مروه، حجراالسود، 

 برائت از مشرکین  ؛مسجدالحرام

ـــه ـــوزش اقام ـــه، آم ـــدا، موعظ ـــاز، ادا، اقت ـــۀ نم ـــاز  ؛۵۳۴، اقام نم

 نمازی، اتمام جماعت، امامت، پیش

 ۵۸۳سخنرانی، خطابه  ؛، خطابه، کالم خطیب، وعظخطبه

 ؛کتــاب روضــه ؛ء، کتـاب دعــاالجنــان، عــم جــز، مفاتیحکتـاب نمــاز

 البالغهنهج

، روز مخصــوص ۹۴۶هللا، شــب قــدر، روزه یــوم ،۸۳۷، جشــن عیــد

ـــال  ،۸۷۶ ـــی، مج ـــه ،۶۸۱تعطیل ـــت نگاه ؛جمع ـــات،  ،۸۷۶داش وف

عید فطر، عید قربان، اضحی، عیدغدیرخم، حج، عرفه،  ؛۱۴۱سالگرد 

ــود ــد مول ــث، عی ــاک ؛مبع ــد پ ــل، عی ــد نوئ ــمس، عی ــبط،  ؛کريس س

  ۸۷۵ جشنواره، فستیوال، نمایش باشکوه ؛نشباط، نیسا

 سیاسی ای، عبادی، مربوط به شعائر دینی، شعیرهعبادی [صفت]

، فرمولوار، سطحی، سمبولیک، رسمی، تشريفاتی (رسمی) آیینی

 ُمقّید، سختگیر، ُمجری ؛۸۷۵

ــردن [فعــل] ــعائر را اجــرا ک ــهش ــاره ، مناســک را ب جای آوردن، کف

ت کردن، احرام بستن (گرفتن)، اقامه حاجی شدن، زيار ؛۹۴۱دادن 

 بستن 

، دیــــن جدیــــد آوردن، بــــدعت آوردن مراســــم ابــــداع کــــردن

  ۹۷۷(گذاشتن)، بدعت کردن 

⍃  ۹۸۱پرستش  ،۸۷۵فخرفروشی 

 

 لباس روحانی 989

، عبا، ردا، عمامه، دستمال، نعلین، نعلنگ، لباس روحانی [اسم]

، تزيینـات ۴۷، دسـتار، کمربنـد ۲۲۸، سـایر پوشـیدنیها ۲۲۸پوشاک 

 لباس مراسم، احرام  ؛انگشتری عقیق، تسبیح ؛۸۴۴لباس 

روحانیـت سـایر  ◄لباس سـایر ادیـان  ؛۲۲۸، ملبس معمم [صفت]

 ۹۸۶ادیان 

⍃  ۲۲۸پوشاک  



   
 

 

 

 معبد 990

، پرستشــگاه، عبادتگــاه، هیکــل، خانــۀ خــدا، کعبــه، معبــد [اســم]

ــدس ــان مق ــجد▼مک ــکده، ▼، مس ــا، آتش ــه، کلیس ــال، کنیس ، مص

بتکــده،  ؛آســتان، زيارتگــاه، عتبــات، امــامزاده، نمازخانــه ؛آتشــگاه

 مشعرالحرام  ؛پرستشکده، عبادتخانه ؛بتخانه

الحرام، خانۀخــدا، قبلــه، حــرم، هللا، کعبــه، بیــتمکــان مقــدس

آرامگـاه،  ؛گاهگاه، تحصـنسـجده ؛مـذبح ؛▲قدس، بارگـاه، معبـد

 ؛▼محــراب ؛خانــه، دیــرحــوزۀ علمیــه، صــومعه، راهبه ؛۳۶۴مقبــره 

  ۲۵۳گنبد 

درون  ؛کنیســه، کنشــت، کلیســا ؛، ِدیــر، خانقــاه، حســینیهمســجد

 ▲صومعه، معبد ؛خانه، ناقوسکلیسا، اعتراف

 ، درگاهمحراب

 ، سجاده، ُمهر، منبر، سکوی وعظ وسائل مسجد

 نما، محراب، شبستان، حوض، حجره، آبداخل مسجد

، منــاره، ۲۵۳بنــای مســجد، گنبــد  ؛، کاشــیکاریروبنــای مســجد

 سته، مأذنهگلد

 اشرف، اقدس  ؛، مربوط به مسجد، محرابیمسجدی [صفت]

⍃  ۲۰۹، بلندی ۱۶۴آفرينش  

 

 عرفان 991

ــم] ــان [اس ــتعرف ــت، حقیق ــوفیگری ؛، معرف ــوف، ص ــان  ؛تص عرف

 ایسم وحدت وجود، پانته ؛عرفان نظری ؛عملی، عرفان کشفی

هللا، هللا، ســـفرالی، اســـتکمال، عـــروج، معـــراج، ســـیرالیســـلوک

مراتب شـهود  ؛سیر انسان در مراتب وجود ؛تکامل، وصال تعالی،

ـل، محـو، فنـا، ازخودرهـایی، شــهادت، 
ّ

و یقـین، مـدارج سـلوک، تبت

ــب ــت، هفت ؛غی ــق، معرف ــب، عش ــت وادی): طل ــق (هف ــهر عش ش

سـلوک  ؛نردبان آسمان، معراج حقایق ؛استغنا، توحید، حیرت، فنا

تنزيه، تزکیـه،  ؛طور ماورای عقل ؛آفاق، مالقات خداعارف، عروج به

 مکان، المکان بی ؛خودی، بسط، بقا، استغنا، عدم، عزلتبی

ــت ــراططريق ــريعت ؛، راه، ص ــذکر،  ؛ش ــر، ت ــده، تحی ــه، مجاه تزکی

ی، تجريد، تجرد
ّ
 کثرت طرق، وحدت صراط  ؛تجل

 فراق، جدایی ؛طبیب جمله علتهای ما ؛، شوق، اشتیاقعشق

 ؛ق، خــدا، جنـاب حــق، حضــرت دوسـت، جضــرت حــجنـاب قــدس

 ؛مقصـد ؛نیسـتان ؛دوست، یار، معبود، معشوق، محبوب، کمـال

 مرغسیمرغ، سی ؛وحدت منزل

فرسـتادۀ  ؛صدیقان، شـهیدان، خاصـگان انـدر اخـص ؛، اولیاانبیا

طبقات اولیا: ابدال، اوتـاد،  ؛طبیب غیبی ؛حق، صاحب وحی، شیخ

 اوج قلۀ تکامل انسانی ؛اخیار، ابرار

صـوفی،  ؛پوینـده، جوینـده ؛، سـالک، راهـرو، رهـرو، عاشـقعارف

پیــر، مــراد، مرشــد، شــیخ، قطــب،  ؛پوش، مريــدمتصــوف، پشــمینه

 غوث  ؛مرد حق، اهل طريقت ؛مغان ؛هدهد

، نایب خدا، سایۀ یـزدان، خلیفـۀ حـق، غایـت خلقـت، اصـل انسان

 آدمی ؛جهان

 روح، کنیز ؛۸۰، نخوت، ناموس، خود خود

ها، درد حکایـت جـدایی ؛، شـکایت نـی، قصـه، تمثیـلحکایت نی

مـــذهب مختــار، مـــذهب  ؛فــراق، آتـــش عشــق، جوشـــش عشــق

وحی، قرآن، عنایت الهـی، هـدایت و ارشـاد مرشـد غیبـی،  ؛منسوخ

 ؛ســِرحال، حــدیث دیگــران ؛دالالت و مقــاالت مثنــوی ؛وحــی نبــوت

 النوافل قرب ؛مرتبه، منزل، پله ؛ناله، درد

⍃  ۹۶۵خدا  ،۸۸۷، عشق ۴۴۹اندیشه  

 

 

 


