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به نام خداوند جان و خرد

کتاب سمك عّیار یكي از آثار گران سنگ زبان فارسي است که»داستان درد وفراق و حسرت و 
اشتیاق1«را به زیباترین صورت بیان مي کند.»حكایتي]است[ از غرایب و عجایب منادرات عالم ]که 
در آن[عش��ق و وصل و هجر2« با قلم شیواي نویس��نده به خواهش »جماعتي از دوستان موافق3« 

نوشته شده است.

همان گونه که پژوهش��گران و محققان نیز نوشته اند،اطالعات الزم در مورد این اثر و نویسندۀ 
آن را بای��د از خود کتاب به دس��ت آورد. نام مؤلّف در چند جاي کتاب مش��اهده مي ش��ود. ازجمله 
جلد یكم صفحۀ یك و جلد س��ّوم صفحۀ صد و هش��تاد و س��ه. در جلد س��ّوم نام نویسنده به طور 

کامل»فرامرزبن خداداد بن عبداهلل کاتب ارجاني« ذکر شده است.

»از نام هاي خاص ترکي که در متن کتاب آمده اس��ت مانند سمارق و سنجر و قیماز و قاورشاه 
و قزل ملك و ارغون و قیارق و قاورد و گورخان گمان مي توان برد که تاریخ تدوین قّصه پیش از 
اواخر دورۀ س��لجوقي نیس��ت4«در جلد چهارم5 سال تألیف کتاب،روز سه شنبه چهارم جمادي االول 

۱.فرامرزب��نخدادادبنعبداهللكاتبارجاني،س��مکعیار،تصحیحدكترپرویزناتلخانلري،چاپهفتم،اتش��ارات
آگاه،تهران،بهار۱۳6۹،جلد۳،صفحۀ۱8۵

۲.همان،جلد۴صفحۀ۳
۳.همان،جلد۴صفحۀ۴
۴.همان،جلد۳صفحۀ۴
۵.همانجلد۴صفحۀ۳



۵فرهنگلغاتوتعبیراتسمکعیّار

س��ال پانصد و هشتاد و پنج بیان ش��ده،اما گروهي از محققان عقیده دارند که این صفحه بعد ها به 
کتاب اضافه ش��ده و نمي توان بر اس��اس آن حكم کرد. بنابراین باید گفت: تألیف کتاب ظاهراً»در 

اواخر قرن ششم هجري قمري صورت گرفته است1.«

از ش��واهدبرجاي مانده مي توان دانس��ت که داس��تاني که هم اکنون در دسترس عالقه مندان 
اس��ت،از یك نسخه به دست نیامده است؛زیرا جلد دّوم کتاب»در زمان سلطان مرادخان بن سلطان 
س��لیم خان]عثماني[ که از س��ال982 تا1003 هجري سلطنت کرده از ترکي به فارسي ترجمه شده 

است2«  

اگرچ��ه ح��وادث داس��تان در مكان��ي خارج از ای��ران اتفاق مي افت��د ولي از متن کت��اب کاماًل               
مش��خص است که این داس��تان از قّصه هاي کهن و عامیانۀ ایرانیان اس��ت که مانند داستان هاي 
دیگر، در آن زمان س��ینه به س��ینه حفظ گش��ته و در جاهاي مختلف با روایت راویان شیرین سخن 
و زبر دس��ت بیان مي شده اس��ت. همان گونه که این داستان نیز با روایت»صدقة بن ابي القاسم3« 

حكایت شده است.

وجود تعدادي از اسامي پادشاهان و پهلوانان ایراني هم چون کیومرث، تهمورث دیوبند، جمشید، 
فریدون، کیكاووس، اردشیر، رستم، زال، سام، نریمان و ... خود گواه این نكته است.

در این مورد که چرا حوادث داس��تان در جاهایي غیر از ایران اتّفاق افتاده است، اّطالعات زیادي 
در دست نیست.براي روشن شدن این مطلب در مرحلۀ اّول ،باید زمان تألیف دقیق کتاب را مشخص 
کرد و در مرحلۀ  بعدي منطقۀ نگارش اثر را پیدا نمود،تا بتوان با توّجه به وضعیت اجتماعي،سیاسي 

و فرهنگي آن زمان و آن منطقه در مورد این مسأله قضاوت کرد.

آن چه با توجه به مطالب کتاب به ذهن خطور مي کند،این اس��ت که شاید ترس از زمامداران و 
سالطین آن عهد باعث شده است تا نویسنده در انتخاب اسامي و مكان ها،به مناطق و افرادي غیر 

۱.غالمحسینیوسفي،دیداريبااهلقلم،انتشاراتعلمي،چاپششم،۱۳76،جلد۱،صفحۀ۲۲۱
۲.فرامرزبنخدادادبنعبداهلل،همان،جلد۳،صفحۀ۱7۹
۳.فرامرزبنخدادادبنعبداهلل،همان،جلد۴،صفحۀ۳
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ایراني روي آورد.

ماجراي اصلي کتاب داس��تان ش��اهزاده اي جوانمرد از ش��هر حلب به نام خورشید شاه است که   
برخالف میل باطني اش که از عشق و عاشقي دوري مي جست و بر عاشقان مي خندید، به عشق 

دختر فغفور شاه،پادشاه ماچین گرفتار مي شود و حوادثي شیرین و جذاب به وجود مي آورد.

شاهزاده براي به دست آوردن مه پري، به سوي ماچین حرکت مي کند. در این میان مردي به 
نام "س��مك عّیار" به خورش��ید شاه مي پیوندد و از آن پس بار اصلي حوادث را به دوش  مي کشد. 
او که مردي عّیار است با هم دستي و همراهي افرادي چون شغال پیل زور، روزافزون،روح افزاي و 

چند پهلوان و عّیار دیگر در بیشتر حوادث به کمك خورشید شاه مي آید.

ش��خصیت دیگري که نقش مهمي در داستان بر عهده دارد،فّرخ روز،پسر خورشید شاه است،که 
او  نیز همانند پدر به عش��ق دختري مبتال مي گردد و به س��رزمین هاي زیادي لشكرکشي مي کند 
و در این میان قس��مت قاب��ل توّجهي از کتاب را به خود اختصاص داده اس��ت. در بخش هایي که   
فّرخ روز حضور دارد داستان تا حدودي به اسطوره نزدیك مي شود و ما را به یاد اثر حماسي بزرگ 
ایرانیان،ش��اهنامۀ فردوس��ي مي اندازد،تا جایي که مي توان گفت س��مك عّیار همان مسیرهایي را 
طي کرده اس��ت که روایات و مواد اس��اطیري و حماسي شاهنامه طي نموده است  هم چون: غلو و 
اغراق که عنصر اصلي حماس��ه به شمار مي رود.وجود جادو و جادوگران،وجود فّرۀ ایزدي منتهي به 
نام اسم اعظم،وجود موجودات و پدیده هاي فراطبیعي و نقش آفریني آن ها در داستان،مثل گیاهان 
شفا بخش که یادآور نوشداروست و سیمرغ که به کمك قهرمان داستان مي شتابد؛ وجود سرزمین 
هاي وهم انگیز ش��بیه به آنچه در ش��اهنامه هس��ت ؛ وجود ش��خصیت هایي با خلقیات اش��خاص 
شاهنامه؛خورشید شاه شبیه سیاوش و فرخ روز شبیه فرود کاماًل مشهود است. رفتن پهلوان با قیافه 
و لباس مبّدل که با این تدبیر بارها در قلب لشكر دشمن پیش مي رود و به ناشناس هنرهاي بزرگ 

انجام مي دهد که باز یادآور رستم در داستان بیژن و منیژه است و ...

نكتۀ بس��یار باریك و ریز داس��تان نام های پهلوانان و یا ش��خصیت های داستان است. در این 
داس��تان اش��خاص به نوعی نامگذاری ش��ده اند که هر نام با روحیات و ش��خصیت های ظاهری 
اشخاص مطابقت دارد. به نوعی که خوانندۀ داستان می تواند با دیدن یكی از اسامی جّثه ، شكل و 
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ش��مایل و حّتی روحیات و اخالق آن ش��خص را در ذهن مجّسم کند مانند : آسمان نگر ، درازپای ، 
آهن قبای، س��یاه مردم خوار ، س��رخ کاله ، سرخ کافر، پهلوان اکبر کوچك، خردک مالح، گاو سیاه، 

کوه تن و ...  

اساس��ي ترین مطلبي که در داس��تان جلب توجه مي کند اصطالح عّیار و عّیاري است.»عّیاران 
یا جوان مردان یا فتیان، طبقه اي از طبقات اجتماعي ایران را تش��كیل مي دادند، متش��كل از مردم 
جلد و هوشیار از طبقۀ عوام الناس که رسوم و آداب و تشكیالت خاص داشته اند و در هنگامه ها و   
جنگ ها خودنمایي مي کرده اند. این گروه بیشتر دسته هایي تشكیل مي داده اند و گاهي به یاري 
امرا با دسته هاي مخالف آنان به نبرد برمي خاسته اند و در زمرۀ لشكریان ایشان  مي جنگیده اند...

عّیاران جوانمردي پیش��ه داش��تند و به صفات عالي راز نگهداري و دستگیري بیچارگان و یاري 
درماندگان و امانت داري و وفاي به عهد،آراسته و در چاالکي و حیله نام بردار بودند«11. این گروه با 
کارهایي که انجام مي دادند چنان در دل مردم جا پیدا مي کردند که نادیده به شادي آنان و یادشان 

شراب مي نوشیدند.

خصلت بارز عّیاران یعني جوانمردي ، در پادشاهان و امرا نیز تأثیر مي گذارد؛ سالطین و حاکماني 
که با این قش��ر از مردم اجتماع همنش��ین بودند،وقتي به شهري یا کشوري حمله مي کنند و آنجا را 

فتح مي نمایند ، ره آورد لشكر کشي شان عدالت و دادگستري است.

نقش کلیدي زنان را نیز در ال به الي حوادث نباید از نظر دور داشت. در جامعه اي که زنان را با 
دید عاجزه و ضعیفه مي نگرند که باید در خانه مستور باشد و فقط به خانه داري بپردازد،ما شاهدیم 
که در همین جامعه زنان همپا و هم دوش مردان کارهایي انجام مي دهند که خواننده یا شنونده را 
ب��ه اعجاب وا مي دارد. گاهي نقش آنان در عیاري از مردان پررنگ تر اس��ت.آنجا که زني به خاطر 
راس��تي و عدالت،پدر و برادرش را مي کشد،ش��اید در اذهان و در دید دیگران کاري مذموم و ناپسند 
به نظر آید ولي چون این عمل براي نجات کس��ي اس��ت که تمام وجودش را جوانمردي فراگرفته 
اس��ت اوج ایث��ار و اخالص را با این کار به نمایش م��ي گذارد؛یا آنجا که زنان باعّفت  پاک دامن در 

۱.علياكبردهخدا،لغتنامه،انتشاراتدانشگاهتهران،چاپاولازدورۀجدید،ذیلعیّار.
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میدان هاي جنگ حاضر مي شوند و حّتي در نبرد ها و پهلواني ها برتر از مردان  قرارمي گیرند ، مي 
توان دانست که در مرام عّیاران و در مكتب جوانمردان زن هیچ تفاوتي با مرد ندارد.

عالوه بر این در کشاکش حوادث،خواننده با مطالب مهم دیگري نیز آشنا مي شود که در دوران 
معاصر یا کاماًل از بین رفته و یا نقشش��ان در زندگي مردم و در اجتماع کم رنگ تر ش��ده اس��ت. از 
قبیل: تربیت ش��اهزادگان و آموختن شكار،س��وارکاري، تیراندازي و فنون نظامي به آنان، شیوه هاي 
مختلف خبر گیري پادشاهان و حّكام والیات از مسائل روزمّره، تشریفات و جزئیات مراسم عروسي 
ش��امل خواس��تگاري کردن ، دادن شیربها ،ماندن دایۀ عروس بر در حجله و گالب ریختن در گلوي 
عروس و داماد پس از پیوس��تن به هم دیگر ، اس��تخدام منّجمان و بررس��ي طالع فرزندان ، برخورد 
پادش��اهان با زیردستان ، طریقۀ  س��اختن داروها، چگونگي عزاداري و سوگواري کردن پادشاهان و 

طول مّدت تعزیت و...

همچنی��ن مطالب س��ودمندي دربارۀ جن��گ ها و آرایش نظامي، فن��ون و نیرنگ هاي جنگي و 
شیوه هاي شبیخون زدن و ...

کتاب به ش��یوه اي تألیف شده اس��ت که خواننده نه تنها از خواندن آن احساس مالل نمي کند 
بلكه در تالش است جریان حوادث را دنبال کند و پایان قّصه را بداند.

اگر بخواهیم در مورد سبك کتاب مطلبي بنویسیم، به این نكته باید اکتفا کرد که »بر روي هم 
نثر سمك عیار نرم و خوش آهنگ و در عین سادگي،شیوا و پر تأثیر است«.1

چند تن از محّققان و نویس��ندگان در مورد این داس��تان کهن تحقیقاتي انجام داده اند،از جمله: 
دکت��ر محمد جعفر محجوب،دکتر غالمحس��ین یوس��في و دکت��ر پرویز ناتل خانل��ري. از این میان       
دکتر خانلري بیش��ترین کار را در مورد س��مك عیار انجام داده  و آن را تصحیح کرده اس��ت. دکتر 
خانلري با تصحیح نیكوي خود بسیاري از مشكالت و اغالط کتاب را برطرف کرده و راه تحقیق را 
براي محّققان و جاده ي داس��تان خواني را براي خوانندگان هموار کرده اس��ت؛ ایشان با جمع آوري 
این کتاب ظاهراً نخس��تین کسي اس��ت که سمك عیار را به صورت کلّي و عمومي به مردم معرفي 

۱.غالمحسینیوسفي»دیداريبااهلقلم«انتشاراتعلمي،چاپششم،۱۳76،جلد۱،صفحۀ۲۴۵.
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نموده است.

دکتر غالمحس��ین یوس��في نیز در کتاب دیداري با اهل قلم،که بررسي بیست کتاب نثر فارسي 
اس��ت، بخش مفّصلي را به کتاب س��مك عیار اختصاص داده اند. در این تحقیق که با عنوان »در 
آرزوي جوان مردي « نگارش یافته است، محّقق، با ریز بیني خاص خود نكاتي سودمند و جامع در 
مورد عّیاران و ش��یوۀ عّیاري، اوضاع اجتماعي و معرفي نویس��نده بیان کرده است. حّتي در حوزۀ نقد 
داس��تان وارد ش��ده و به بررسي نحوۀ نگرش و نگارش نویس��نده و نحوۀ داستان پردازي او پرداخته 

است. دیگران نیز هریك به نوبۀ خود به این داستان توّجه کرده و مطالبي نوشته اند.



۱0

علل و شیوه های نگارش کتاب

کتابی که پیش رو دارید ، فرهنگ لغات ، تعبیرات و کنایات سمك عّیار است. کتاب سمك عّیار 
یكی از کهن ترین داستان های ایرانی است اّما آن گونه که شایستۀ پرداختن به آن باشد تاکنون به 

آن توّجه نشده و تعداد نسخ این کتاب در بازار و کتابخانه ها بسیار محدود و ناچیز است. 

بنده برای اّولین بار با این داس��تان زمانی آش��نا ش��دم که تصمیم داش��تم موضوعی برای پایان 
نامۀ کارشناس��ی ارش��د خود ارائه دهم. بعد از انتخاب موضوع و تهیۀ کتاب متوّجه شدم این داستان 
واقعًا یكی از جّذاب ترین و زیباترین داس��تان های منثور ادبیات فارسی است که متأّسفانه مهجور و 
ناش��ناس باقی مانده اس��ت. بعد از نگارش پایان نامه تصمیم گرفتم که با بازنگری در مطالب قبلی 

آن را برای چاپ و انتشار آماده کنم. 

روش بنده درجمع آوری مطالب به صورت های زیر است: 

بع��د از فی��ش برداری لغات ،اصطالحات ، ترکیبات ، کنای��ات و تعبیرات کتاب، با توّجه به روال 
سخن و با تطبیق شواهد، معانی مطابق را از فرهنگ های مختلف نقل کرده ام.

در مرحلۀ بعد برای روشن تر شدن مطلب ، معانی متعدد را در کنار هم ذکر کرده و معنی مناسب 
را در آخر آورده ام. 
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برای بعضی از واژه ها ویا ترکیبات و تعابیر که در فرهنگ های در دس��ترس معنی مناس��بی پیدا 
نكردم با توّجه به روال سخن و خصوصیات زبان سمك عّیار ، معنی مناسبی یافته و نوشته ام که به 

صورت معنی پیشنهادی در تعدادی از لغات وجود دارد.

اگ��ر یك��ی از لغات ، اصطالحات ، ترکیبات و کنایات در صفحه یا مجلّد دیگری تكرار ش��ده که 
تعداد آن ها هم کم نیست ، بعد از ذکر یكی از آن ها ، سعی کرده ام شمارۀ آن صفحات و مجلدات 
را در زیر ش��اهد نقل کنم تا  ش��واهد دیگر برای مراجعۀ دیگران در دسترس باشد و در این راه سعی 
کرده ام شاهد بهتر، مختصرتر و روشن تر را  نقل نمایم که در تایپ هم این قسمت از قسمت های 

دیگر مجّزا شده است.

این کتاب به دو بخش کلی تقس��یم ش��ده است: در بخش اّول به لغات ، اصطالحات ، ترکیبات، 
کنایات ، تعبیرات و تحقیق در مورد هر یك و ذکر معانی و ش��واهد مناسب پرداخته و در بخش دّوم 
اعالم کتاب را اس��تخراج نموده و هر یك را با توّجه به فرهنگ های متعدد  و بخصوص خود کتاب 

با توضیحی همراه ساخته ام.

در مطالبی که مش��اهده خواهید کرد در تعدادی از ش��واهد ذکر ش��ده فاعل ی��ا مفعول حوادث 
مش��خص نیست و آن عبارات شاید ناقص و نامفهوم به نظر آید. این نقص اساسًا به این دلیل است 
که سطور مورد نظر در اصل داستان در چاپ دکتر خانلری هم دارای افتادگی ها و حذف هایی بوده 
اس��ت ، در اینجا حتی االمكان کوش��یده ام از ش��واهد دیگر که از چنین خللی خالی باشد بهره گیرم 

ولی گاه چنین کاری مقدور نبوده است.

بعد از هر واژه نوع دستوری و ملّیت لغات نیز بر اساس فرهنگ های معروف همچون: لغت نامۀ 
دهخدا و فرهنگ فارس��ی معین نوشته شده است. واژه ها یا ترکیبات و اصطالحاتی که بدون ملّیت 

ذکر شده اند آنانی هستند که در فرهنگ های مورد نظر نیر ناقص بودند. 

برای نوشتن آوانگاری لغات از دو منبع استفاده کرده ام: فرهنگ فارسی معین و کتاب تاریخ زبان 
فارسی دکتر مهری باقری که این دو از روشی به تقریب بین المللی بهره جسته اند.

فصل اّول که شامل لغات، اصطالحات و ترکیبات است به صورت کلّی آوانگاری شده اّما اعالم 
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که در فصل دّوم گنجانده شده است چون حرکت گذاری نشده بودند و تلّفظ صحیح کلمات مشخص 
نبود بدون آوانگاری ذکر شده اند. 

در پایان بر خود فرض می ش��مارم از اس��اتید بزرگوار جناب دکتر محمود حس��ن آبادی و دکتر 
عبدالرحیم حقدادی که با ارش��ادهای س��ازندۀ خود، بنده را در این مهم یاری کرده اند سپاس��گزاری 

نمایم.

                                                                               الحمدهلل رب العالمین 
                                                                                             ایرج شهرامی پور 

 1394/2/5                                                                                                
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نشانه های اختصاری و دستوری 

نوع دستوری عالمت اختصارینوع دستوری عالمت اختصاری

ا

ا.آلت 

 ا.جان�

اروپ

ا.ص

ا.فا

ا.گیا

ا.مرکب

ا.مص

ا.مصغ�

ا.مكان

تر

تر.اضافی

تر.عطفی

ت.ف 

اسم 

اسم آلت 

اسم جانور

اروپایی

اسم یا صفت

اسم فاعل 

اسم گیاه 

اسم مرکب 

اسم مصدر 

اسم مصغر 

اسم مكان 

ترکی 

ترکیب اضافی 

ترکیب عطفی 

ترکی یا فارسی

تر.مغولی

تر.وصفی

ج

حا.مص

شبه.ج

ص

صَ�

ص.فا

ص.ق

ص.مرکب

ص.مفع�.ا

ص.نسبی 

ع

ع.ف

ف

ترکی یا مغولی

ترکیب وصفی

جمع 

حاصل مصدر

شبه جمله 

صفت 

صوت 

صفت فاعلی 

صفت یا قید

صفت مرکب 

صفت مفعولی یا اسم

صفت نسبی 

عربی 

عربی فارسی 

فارسی 
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نشانه های اختصاری و دستوری 

نوع دستوریعالمت اختصاری

مص

مص.مرخم 

ن.مف 

هن�

یو

مصدر 

مصدرمرّخم 

نعت مفعولی 

هندی 

یونانی 
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نشانه های اختصاری مربوط به کتاب ها ، مؤلّفان ، مصّححان و مترجمان

اص. م               فرهنگ اصالحات دیوانی دوران مغول ، شمیس شریك امین

اصط.غس           فرهنگ اصطالحات دیوانی دورۀ غزنوی و سلجوقی، حسن انوری 

ال                    المنجد،لویس معلوف

بر                     برهان قاطع،محّمدحسین بن خلف تبریزی ،متخلّص به برهان 

ح.بر                  حاشیۀ برهان قاطع ، محّمد معین 

سند                   سندبادنامه، دکتر محّمد باقرکمال الدینی 

شجم                 شرح جامع مثنوی معنوی،کریم زمانی

شمم                  شرح مثنوی معنوی ،مولوی محّمد رضا الهوری

صف                  صحاح الفرس، محّمد بن هندوشاه نخجوانی

فاخ                   فرهنگ اشعار خاقانی،پایان نامه کارشناسی ارشد ابراهیم رنجبر

فاس                  فرهنگ اشعار سنایی، پایان نامه کارشناسی ارشد عظیم فروندی

فش                  فرهنگنامه شعری،دکتر رحیم عفیفی 
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فع                   فرهنگ فارسی عمید، حسن عمید 

فلن                 فرهنگ لغات نظامی ، سعید قانعی 

فم                   فرهنگ فارسی معین، محّمدمعین 

کش                کلیات شمس تبریزی ،موالنا جالل الدین مشهور به مولوی

کل                  کلیات سعدی ، شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی 

گخ                  گزیده اشعار فرخی ، دکتر محّمد دبیرسیاقی 

گم                  گزیده اشعار منوچهری،دکتر محّمد دبیرسیاقی 

لغ                   لغت نامه، علی اکبردهخدا 

نا                    ناظم االطباء،سعید نفیسی 

سایر نشانه ها ی اختصاری

مراجعه شود به←

مراجعه شود به واژۀ قبلی ↑

صفحهص

معنی پیشنهادی مپ 
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فصل اّول

لغات، ترکیبات و کنایات 



» آ «

آب: āb )ا(. به معنی رواج و رونق. عّزت و آبرو. 
لطافت و قدر.)ب��ر(. اعتب��ار و حیثیت.)لغ(. آبرو. 

شرف.)فم(.
]سمک عیّار دل مشغول بود[ از بهر روزافزون. 
گفت: مبادا که رفته باشد و در بند زنگی گرفتار 

شده باشد و ... آب ما برود. )353/1(

آب دس��ت: āb dast )ا. مرکب(. استنجا کردن 
به آب.)بر( وضوء. دست نماز.)فم(.

س�مک بر پی او می رفت تا آن مرد بنشس�ت 
که آب دس�تی کند. س�مک در وی جست و او 
را چنان بگرفت که نفس برنمی توانست آورد. 

)249/1(

آب ری��ز: āb rīz )ا. مرک��ب(. دل��و. دول )لغ(. 
آفتابه)فم(

]مرزبانش�اه فرمود[ فّراش�خانه و زّرادخانه و 
مطبخ و آب ریز و آنچه به کار آید باید ]ترتیب 

کردند[.)17/1(

آب ش��یب: ābŝīb )ا. مرک��ب( راهگذار آب را 
گویند که از باال به زیر آورده باشند. )بر(. راهگذار 

آب با شیب زیاد. )فم(. 

]س�مک عیّار[ نگاه کرد، آب شیبی دید که از 
آن سرای بیرون می آمد. )61/1(

آبدس��تان: ābdastān )ا. مرک��ب( ب��ه معنی 
ابری��ق و آفتابه و مطهّره. )بر(.)لغ(. آفتابه ای که 

بدان دست و روی شویند.)فم(.
]روزاف�زون و غاطوش[ چون از خوردن فارغ 
شدند، فّراش�ان بیامدند و طش�ت و آبدستان 

آوردند. )28/2(

آبنوس: ābnūs ]ع.ف[. )ا(. درختی باش��د سیاه 
و مش��هور و آن را به عربی نی��ز آبنوس خوانند. 
اگر بر آتش نهند مانند عود بگدازد و بوی خوش 

دهد. )بر(.
درخت��ی اس��ت از تیرۀ پروان��ه واران که در هند 
و ماداگاس��كار و جزیرۀ موریس روید. چوب آن 

سیاه،سخت،سنگین و گرانبهاست.)فم(. 
ف�رزخ روز نگاه کرد... در براب�ر صّفه، تختی 
از ساج و عاج و آبنوس و صندل افکنده ]بود[. 

 )23/1(

آج��ل: āĴel  ]ع[.)ا.ص(. در عرب��ی ب��ه معنی 
برانگیزنده و آخرت باش��د که قیامت است.)بر(.

با مهلت. تأخیرکننده )لغ(.
]ت�اج دخت[ به بالین مرزبانش�اه آمد تا او را 
نیز بکش�د ک�ه قضای اجل بیامد و دس�ت وی 

بگرفت.)474/5(
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آخت��ه: āxte-a ]ف[.)ص(. ب��ه معن��ی بیرون 
کش��یده باش��د. خواه تی��غ؛ خ��واه غیرتیغ.)بر(. 

برافراشته. مرفوع. )لغ(. )فم(.
]آن اس�ب ک�ه در می�دان آم�د[ اس�بی ب�ود 
محج�ل... ضخم ران، آخته یال... چنانکه از باد 

سبق بردی.)497/5(

آذین بس��تن: āzīn bastan )مص(. به آذین 
کردن.)ل��غ(. زینت ک��ردن دکانه��ا و بازارها در 

روزهای جشن و شادی.)فم(. 
]مرزبانش�اه[ منادی فرمود تا سراسر شهر را 

آذین بستند.)4/1()5/1 ؛234/1( 

آزرم: āzarm ]ع[. )ا(.حرم��ت داش��تن.)صف(.
رح��م و ش��فقت. مه��ر و محّبت.)ب��ر(. لطف و 

مالیمت در گفتار.)لغ(. حیا و شرم. )فم(.
شرم و آزرم زیر پای آورد.)67/4(

آغالی��دن: āýā līdan )مص(. به معنی آغالش 
اس��ت که تند و تیز کردن مردم باش��د. به معنی 
جنگ و خصومت افكندن میان مردم و به معنی 
تند و تیز ش��دن و به شور آمدن و تنگ فراگفتن 

هم هست. )بر(. تحریك کردن. )فم(.
آغن��دن: āýandan )مص(. آکندن.)لغ(. )فم(. 

انباشتن. پرکردن چیزی به زور.)فع(.
روزافزون دس�تارچه داشت. در دهان او)تاج 

دخت( آغند و او را محکم بست. )486/5(

انباش��تن.  آکندن: ākandan )مص(.پرکردن. 
)لغ(.)فم(. 

را  )طرمش�ه(  او  و  برخاس�ت  س�مک 
                                               )199/1( بیاکن�د.  وی  ده�ان  و  بربس�ت 

)219/1 ؛ 341/1 ؛ 98/4(

آماس: āmās  ]ع[.)ا(. به معنی ورم باش��د که 
برآمدگی اس��ت در اعضا، خواه با درد باشد، خواه 

بی درد. )بر(. نفخ. برآمدگی. توّرم )لغ(. )فم(. 
]عالم اف�روز[ از هرگونه معالجت بدانس�تی. 
زهر و پازه�ر... آماس و جراحت ]و[ از هرگونه 

دارو ساختی. )364/5(

از  کنای��ه    āvāz(e)xorūs خ��روس:  آواز 
صبحگاهان. هنگام صبح. وقت سحر. )مپ(

چ�ون آواز خ�روس برآم�د، گورخ�ان ع�زم 
لشکرگاه کرد.)407/2(


