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فصل اول

یاد داشت مؤلف
آن یکی گر نیم نان گم کرده است
آن دیگر نیم جهان گم کرده است
زهر باشد شیر مادر بر کسی
کو زبان مادران گم کرده است
« موالنا »
باید اعتراف کرد که این فرهنگ برای زنده نگهداشت
آمده اس .

زبان مادری به وجود

این لغتنامه که لغات تورکی را که مخصتتتتتتتوکتتتتتتتا ی تورکی اوزب ی و تورکی
تورکمنی تورکی زبانان افغانستتتتتتتتان را در بر داردچ به ه وجهچ نمی توان
گف که جامع و م مل اس چ بل ه می تواند گوشه ای از فرهنگ بس ار غنی
و م مل مردم مان را نشان دهد.
درین لغتنامه کلمات عربی بوفرت به مشتتتتتتتاهده می رستتتتتتتدچ ون ه در آغاز
استت،مچ علمای غ ر عر چ تیل فات دود را به زبان تازی می نوشتتتند .هم نان
اگردر نوشتتته های زبان دود شتتانچ کلمات و لغات عربی را ب شتتتر استتت ما
می نمودندچ مایه ٔ افتخار و یا نشان دانش شان را افاده می نمود.از جه این ه
مردم مستتتتلمان به رآن کریی و یا ک،م ی م دچ ع ده مند اندچ بدان ستتتت به
لغات و کلمات عربی احترام داشتتتند و به آوردن کلمات عربی احستتاح راح
7
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می نمودند .از آن جه که با شتتتت وی دین م دح استتتت،مچ از ری داع ان و
لشتتتتت ر عر چ ع،وه از آیات مت رک ٔه الهیچ کلماتچ لغات – اکتتتتت ،حات و
جم،ت تازی در زبان های مردم دیی داک ف ل ٔه افغانستتتتتان و تورکستتتتتانات
دادل گردید .بنا ی آهسته – آهسته درمدت هارده رنچ کلمات عربی ورد زبان
عوام و دواص گردید.
مو ف لغ عر به حدی دراذهان مردم اثر اندادته بودچ که مردم عوام ف ر
می کنند که کلمات اک،ی از دود شان بوده اس  .حتی یک عده با سوادان ن ز
نمی توانند کلمات اکل زبان دود و عربی را تف ک نمایند.
اگردواننتتده هتتای عزیز بتته دادتتل این لغتنتتامتته ع،م ت ٔه (عر ).را کتته مخفف
«عربی » اس ب نندچ دواهند دانس که عربی به کدام اندازه بر زبان علمی
و محاوروی مؤثر وا ع شتتده اس ت  .متذکر باید شتتد تیث ر تدادل لغ عر بر
زبان فارستتتتتی هم نان زیاد می باشتتتتتدچ که دوشتتتتت ختانه مردم از آن کلمات به
دوبی استفاده می نمایند.
در د صوص ع،م ٔه ( فا ).که مخفف «فار سی» ا س چ ت شخ ص کلمات د لی
مش ل بودچ به دا ری ه تورکی و فارسی دو زبان بس ار دیم ٔه دیار ما بودهچ
از زمانه های بستتتت ار دییچ باین رف گوینده گان این دو وم با هی همزیستتتتتی
مستتتالم آم ز داشتتتتند و تا کنون به همان حا دوام دارد و ان شتتتأ ی دواهند
داش .
از آن س چ بس ار ام ان داردچ که در م ابل یک لغ و یا لغات ع،مه ٔ (فا).
را مشتتتاهده نمای د که شتتتاید اکتتت،ی کلمه ٔ تورکی باشتتتد و یا این ه اگر در م ابل
لغ و یا لغاتچ ه چ ع،مه گذاشته نشده باشدچ شاید اک،ی ریش ٔه فارسی داشته
باشد .پس ام د اس در موضویچ انت ادات شدید و لحن جدی کورت نگ ردچ
ون ه دایی گفته شده اس که تورک و تاج ک دو جسی در یک روح و یا به
ع ار ٔه دیگرجسی و روح می باشند.
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هم نان استتت در زم نه های لغات اروپاییچ ون نت نچ انگل ستتتیچ یونانی و
یا فرانسویچ که ریشه یابی هر یک د لی ها مش ل می باشد .و نگارند ٔه این
ستتتتتتت ورچ با آن ته به مراجع مختلف دستتتتتتتت زدچ باز هی ام تان زیاد داردچ
اشت اهات در آن ُرخ داده باشد.
بستتی کلمات دیگر مخصتتوکتا ی در زبان فارستتی از ستتانست رت آمده است چ که
نویستتتتتتتنده گان در ب ه کتا ها ون پروف ستتتتتتتور حستتتتتتت ن یم ن در کتا
«افغانستان تاریخی» و یا استادان دیگر در ضمن نوشته های شان اشاراتی
داشتتتتتتتته اند .متذکر باید شتتتتتتتد که استتتتتتتتاد توانا و محترم پوهنتون کابل جنا
پروف ستتراستتتاد م ر حس ت ن شتتاهچ در رشتتته ٔ ستتانس ت ری م لومات و علم
کافی دارند.
جای افتخار استتت که یک دانشتتتمند دیگر کشتتتور داکتر روان فرهادی ن ز در
زبان سانس ری و اوستا دسترسی کامل دارند .ایشان در سا ۱۹۵۵چ دیپلوم
انستتتتتتتت توت م تتال تتات عتالی ب ن المللی را حتاکتتتتتتتتل نمودهچ موازی بته اینچ
تحص ،ت در فاکولته اد دانشگاه سوربون پاریسچ در زبان های دیی ون
ستتتانستتت ری و اوستتتتا و زبان شتتتناستتتی عمومی تحصتتت ل کرده و از مح تتتر
دانشتتتمند شتتته ر پروف ستتتور لویی ماستتت نونچ استتت،م شتتتناح مشتتتهور فرانستتتوی
مستف د و مستف ه گردیدند.
ابل یاد آوری می باشتتد که ستتادتن و ترت یک فرهنگچ کار بس ت ار دشتتوار
استتت و ستتتالها را در بر م گ رد تا مرت گردیده نویستتتنده بتواند تا حدی در
جمع آوری لغات مؤف گردد .ون ه مراج ه به مراجع مختلفهچ و کافی
ضرورت دارد.اما بودن یک مؤلف دردارج ازکشورچ ون کاناداچ کار را به
مرات دشوارتر و مش ل ترمی سازد.
ال ته میدذ و مراجع که درین غرب ستراچ به دست آمدهچ به کتورت د،کته
در این کتا آورده شدهچ ولی از این ه ب ش از هل سا ل به این کار ا دام
کرده بودمچ در آن و ب د از ت م ل کتا که از دستتتتتت عارف ع مانوف به
فنا سپرده شدچ همه میدذ و ریفرنس ها تحریر یافته بود .
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بدبختانه اوراق مستتوده را که پراگنده و متشتتت بودندچ ب د از جستتت وی زیاد
به دستتتت آوردم که ه چ من ع و یا میدذی درآن یاد داشتتتت ها به دستتتت ن امد.
لذاچ در سم ب ی میدذ که آورده نشدهچ دل ل عمد ٔه آن مف ودی متن فرهنگ
بوده نه ت ص ر مؤلف.
آ ای محترم جنا استتتتتاد ستتتت د ع مان روشتتتتنگربادتریچ ندین لغ نا را
ستتتتتتتخاوتمندانه برایی عنای فرمودند که زی این کتا گردید .و هر یک در
ردیف دود گن ان ده شد .و اینس لغات مذکور :
کچ ایشتتتتان توغه ناقچ م لهچ تاشچ
بوری کله ستتتتیچ استتتت ،نیچ ا هچ بای
ت رچ ارکانیچ گرگکچ ت یچ سومکچ ک شنه ماقچ شومکچ نوبالیچ یلمانغ ز
«ش شک»چ مشاقچ کولگ چچ « گلخند» چ گوجوم.
جنا آ ای استتتاد ذکری ایشتتانچ تورهچ کلمه ٔ « وندوز» و وجه تستتم ٔه آن را
بوجه حستتتتتتتن افاده م نمایند.آ ای ایشتتتتتتتانچ توره به این ع ده استتتتتتتتند که کلمه ٔ
ندوزنام یک ح وان ستتتتتتت به زبان تورکی که آنرا « وندوز» گویند .و این
م رستتتتتتتاند که نامگذاران و ت ر کننده گان در تحل ل و توج ه آن به اشتتتتتتت ا
کندز و کهن دژچ و دود را ع ث کرده اند مراج ه شود به وی سای :
« بلوت ».
باید یاد آور شتتتتتتد که ب تتتتتتی از لغات عام انهچ از زبان باشتتتتتتنده گان تورک
اوزب ک شتتتتتتتهر « گووالف» ایال آنتاریوی کانادا ن ز ث و دراین فرهنگ
درج گردیده است چ ایشتان ع ارت اند از  :استتاد شتریف رحمانیچ دستتگ ر ل
دان ب گزاد و جوره داهی.
رف زنده گ ی بی بی حاجی اناب جان ایماقچ ب ش از هل ستتتتتتتا ل از
امروز در ترت و ته ه ی لغتنامه تورکی اوزب ی به فارسی و پشتوچ با من
هم اری نمودهچ ستتتتهول های ح اتی را مستتتتاعد م ستتتتاد و ب تتتتی کلمات
تورکی نا و عام انه را که به ذوق ه ٔ اناث م اب داش ت مانند « -کوز
مون اقچ ستتتامستتتهچ تله مهچ ک ل ن للرچ نتتی ( م خک ب نی ) و  » ...برایی
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یاد دهانی م نمود  .در ترجمه ٔ لغات به زبان پشتتتتتتوچ محترم مفتی ع دالستتتتت،م
دان وردک ترجمان ادار ٔه روزن ٔه مربو رادیو افغانستتتتتتتتان و چ هم اری
کرده بودنتتد .از بتتارگتتاه ر ال زت جتتای مفتی کتتتتتتتتاح ت را فردوح برین
م خواهی .در فرهنگ دس داشته چ نس ن ودن ترجمان پشتوچ ف ط به ترجم ٔه
فارستتتتتتتی لغات نامه اکتفا گردید .اگر دواستتتتتتت ددای توانا بودچ در آینده به
ترجم ٔه فرهنگ هذا به زبان پشتو ن ز ا دام دواهد شد
در ستتم تپش و ت،شتتهای این نگارنده به دا ر جمع آوری لغات تورکی و
ترجمه ٔ آن به فارستیچ شتاعری زی ا ک،می به نام « اضتی ع،یی» از د من
آگاه بوده و ن ن فرموده اس :
ما ز هر کاح دلي یك ش ّمه كار آمودت ی
ناله از نیچ گریه از ابـــر بهـــــار آمودت ی
دانشتتتمند عال دراز کشتتتور دوستتت و همستتتای ٔه اوزب ستتتتان پروف ستتتر داکتر
رحمن دواجه ان ام دواجه یف که در زبان پشتتتتتتتتو تخصتتتتتتتص داشتتتتتتتته و
دوکتورای شتتان را در ستتم اه رالدین محمد بابُر شتتاه به دستت آورده اندچ
ه در ایام ا امتی در تاش ت ند و ه زمان ه منح ث پروف ستتور دریون ورستتتی
اندیانای امری ا ایفای وا فه م نمودندچ هم اری های ب دریغ شتتتتتتتانرا به این
برادر شتتتتتتتان ان ام دادهچ ویراستتتتتتتتاری کتا مرا تح عنوان« افغانستتتتتتتتان
اوزب لری دل وشتتتتت لری» (ستتتتتروده های عام ان ٔه اوزب ان افغانستتتتتتان)چ
ن زبدوش دود گرفتند .این اثر علمی و تح ی در ستتالهای ()۲۰۱۴ - ۲۰۱۰
م ،دی درشهر تورنتو ی کانادا و کابل افغانستان به زیور ع آراسته گردید.
گفتن س به تش ث این پروف سور گرامیچ م لومات تح ی و ارزشمند تح
عنوان (نظری به ستتتتتادتارچ واعد زبان و ادب ات تورکی اوزب ی)چ توستتتتتط
محترمه کتتدا ایرگش اوهچ استتتاد انستتت توت دولتی شتترق شتتناستتی تاشتت ند
اوزب ستان تحریر گردیده اس چ از ری پوس ال ترونی برایی فرستادند و
ما آن م لومات مف د را که داشتتتتتن آن در لغتنامه از ضتتتتروریات بودچ با کمی
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تفاوت در م دمه ی کتا دادل ستتتتتتتادت ی تا ع ،مندان پ ش از این ه به متن
کتا مراج ه نمایندچ از آن استتتتتتفاده نمایند و به استتتتتلو و واعد و دستتتتتتور
زبان تورکی اوزب ی آشتتتنایی حاکتتتل کنند .ترجم ٔه این متن به فارستتتیچ ن ز
توسط پروف سور گرامی محترم ان ام دواجه یوف کورت گرفته اس .
در داتمه ابل یاد آوری م دانیچ که دوستتتتتتت دیرینی جنا آ ای پروف ستتتتتتتور
داکتر عنای ی شتتتهرانی که ستتتالها پ ش منح ث ن اش ماهردر کابل و حوالی
آن شتتتتنادته شتتتتده بودندچ ب د از ادذ شتتتتهادتنامه ٔ دوکتورای شتتتتان در مستتتتلک
پ داگوژی و روانشتتناستتیچ رو به ستتویی نویستتنده گی کردندچ و کتابهای زیادی
نوشتتتتتتند .بحمد ی ت داد کت اپ شتتتتتد ٔه شتتتتتانچ ب ش از « »۸۰عنوان کتا
رستتتتت ده استتتتت  .من پ ش از این ه این فرهنگ را آماده ٔ ع بستتتتتازمچ آنرا به
ح ور آن دو س فر ستادم تا یک بار از نظر گذران دهچ تد به درچ دهندچ
و در کتتتتتتتورت یافتن دال گاهچ به ت م ل آن بپردازند .از این ه این وا فه ٔ پُر
مسؤول ویراستاری کتا را پذیرفتندچ ب ش از پ شچ ممنون و مش ورم.
باید گف که دوست کتتم می ام محترم پ ار پام رچ ب د از ت م ل این اثرچ به
ویراستتتتتتتتاری دو بار ٔه آن پردادتهچ در دیزاین و کتتتتتتتفحه بندی اپ او این
فرهنگچ ب ش از پ ش ت،ش به درچ دادند .گفتن ستتتتت دیزاین اپ دوم کتا
دستتت داشتتتته تان توستتتط رب  ،جان ع ایی کتتتورت گرف  .رب  ،جان ددتر
نازن ن مرحوم دورش د ع ایی شاعر شنادته شده ی دو زبانه و کارمند اس
رادیو تلویزیون ملی افغانستتتان می باشتتد .من این هم اریهای همه دوستتتانراچ
ب ش از پ شچ مورد ت دیر رار دادهچ مرات سپاح و تش رات ل ی دویش را
ابراز می نمایی.
می دواهی اضتتتتتتتافه کنی که در واعدچ ترت چ ردیف بندی و ته ٔه این لغتنامه
در مرحله ٔنخستتتت از فرهنگ « اۉزب ک ت لی ستتتتگزل گی » ( فرهنگ زبان
اوزب ی) استتتتتتتتاد نوری آلتایچ و فرهنگ دو جلدی « اۉزب ک ت لی ن نگ
ای تتاحلی لغتی» (لغات مشتترح زبان اوزب ی) اپ ستتا  ۱۹۸۱مستت و و
سایر لغ نامه هاچ استفاده شده اس .
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در آدر ستتتخنچ از استتتتاد عال در و دوستتت دیرینه ام محترم داکتر ع دالغفور
روان فرهادیچ محترم پروف ستتتتتور داکتر عنای ی شتتتتتهرانیچ محترم استتتتتتاد
روشنگر بادتریچ محترم استاد محمد اسحاق ثناچ محترم همایون بادتریانیچ
محترم محمد ناکتتتتر مستتتت ودچ محترم ف ه ی جان رداش که با نوشتتتتتن
ت ریظ های بلند بانیی بر این فرهنگچ بر من افتخار بخشتتتتتتت دندچ تشتتتتتتت رات
کتتتتم مانه ی دویش را ابراز نمودهچ از بارگاه دداوند نیزا برایشتتتتان و
عمرچ س ادت و عاف تمنا دارم.
با عرض حرم
دوکتور فیض هللا ایماق
تورانتو – کانادا
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زبان های تورکی
زبان های ترکی یا به اک ،ح د

تر زبان شناسیچ زبان های ترکی ت ار

( )Turkic Languagesیک دانواده زبانی شامل سی و پنج زبان می باشد
که عموما ی توسط مردمان ترک ت ار ت لی می شوند .این دانواد ٔه زبانی به عنوان
بخشی از دانواد ٔه پ شنهادی زبان های آلتایی در نظر گرفته شده اس .
ن تا غر
این زبان ها در من ٔه وس ی از شما آس اچ شما و غر
آس اچ بخش هایی از داور م انهچ سواحل مدیترانه چ آس ای مرکزی و اروپای
شر ی استفاده می شوند .جم

مت لمان این زبان ها به عنوان زبان مادری

حدود  ۱۷۰م ل ون تن تخم ن زده میشود .زبان تورکی چ ی ی از غنی ترین
زبانهای جهان اس چ اکنون در حدود ب ش از سه کد مل ون نفوح دن ا به
زبان تورکی کح م نند.
زبان ترکی استان ولی دارای ب شترین ت داد گویشوران زبان های ترکی ت ار
که عمدتا ی در آناتولی و بال انچ زبان مادری حدود  ۱۵٪از تمام ترک زبانان
ترک زبانان را تش ل
میباشند .شاد ٔه زبان های اغوز که ب شترین جم
می دهد به کورت دو رفه در م ان زبان های ترکی استان ولیچ ترکی
آذربای انیچ ش اییچ ترکمنیچ تاتاری کریمهچ گاگائوزچ ترکی گاگائوز بال ان
و  ...دارای اشتراکاتی بوده و ابل فهی می باشند .کار برد زبان های ترکی در
منا متفاوت ایران از لحاا تنوی له ه ها و گروه های ومی تنها با من ه
ف از ابل م ایسه اس و ت داد مت لم ن این گروه های زبانی از ندین هزار
ند م ل ونی ترکی آذربای انی متفاوت اس .
هم ون دل ها تا جم
زبان های تُرکی یا به اک ،ح د تر زبان شناسیچ زبان های ترکی ت ار
( )Turkic Languagesیک دانواده زبانی شامل سی و پنج زبان می باشد
که عموما ی توسط مردمان ترک ت ار ت لی می شوند .این دانواد ٔه زبانی به عنوان
14
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بخشی از دانواد ٔه پ شنهادی زبان های آلتایی در نظر گرفته شده اس .

زبان ترکی استان ولی دارای ب شترین ت داد گویشوران زبان های ترکی ت ار
که عمدتا ی در آناتولی و بال انچ زبان مادری حدود  ٪۱۵از تمام ترک زبانان
ترک زبانان را تش ل
می باشند .شاد ٔه زبان های اغوز که ب شترین جم
می دهد به کورت دو رفه در م ان زبان های ترکی استان ولیچ ترکی
آذربای انیچ ش اییچ ترکمنیچ تاتاری کریمهچ گاگائوزچ ترکی گاگائوز بال ان
و  ...دارای اشتراکاتی بوده و ابل فهی می باشند .کار برد زبان های ترکی در
منا متفاوت ایران از لحاا تنوی له ه ها و گروه های ومی تنها با من ه
ف از ابل م ایسه اس و ت داد مت لم ن این گروه های زبانی از ندین
ند م ل ونی ترکی آذربای انی متفاوت اس .
هزار هم ون دل ها تا جم
محتویات

گویشوران دانواده زبان های ترکی ت ار
٪۴۳

ترکی استان ولی

٪۱۵

ترکی آذربای انی

٪۱۴

ازب ی

٪۱۰

زا ی

٪۶

اویغوری

٪۴

ترکمنی

٪۳

تاتاری

٪۲

ر زی
15
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سایر زبان های ترکی

٪۳

۱دستورزبان  -۲همسن ی واژه ها در زبان های ترکی ت ار-۳الف ا
-۴الف ای اوردون -۵الف ای اویغور.
این گروه زبان ها پ وندی هستند ی نی کلمات و اف ا با اضافه شدن پسوند
م نی دیگری یا حال زمانی متفاوتی را به دود می گ رند .هم ن ن ی ی از
مشخصات زبان های ترکی هماهنگی اکوات اس .
گروه ها
در ی مهاجرت ه ای بس ار ا وام مختلف ترکچ زبان ایشان از همدیگر و
ن ز زبان های مختلف بخصوص زبان های ایرانیچ عربی و مغولی تأث راتی
گرفته اس که باعث پ دگی تاریخ و س ر تحو این زبان ها شده اس
و از لحاا گروه بندی دشواری هایی ای اد نموده اس  .در نت ه ندین س ستی
متفاوت برای دسته بندی این زبان ها پدید آمده اس  .ی ی از رایج ترین دسته
بندی های ان ام گرفتهچ زبان های ترکی را به شش دانواده ت س ی می کند که
ع ارتند از:







دانواد ٔه وواش (اُغور یا بلغار)
دانواد ٔه شما غربی ( اق)
دانواد ٔه جنو غربی (اُغوز)
دانواد ٔه جنو شر ی (اویغور)
دانواد ٔه شما شر ی (س ری)
دانواد ٔه دل ی (آرغو)

همسنجی واژه ها در زبان های ترکی تبار
دانواده زبانهای ترکی ( به است نای زبان وواش و زبان یاکوتیچ تووایی )
16
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به ور کلی ش اه زیادی به هی دارند و در بردی موارد با ی دیگر تفاوت
ندانی ندارند .در جدو زیر برای م ایسه ش اهتهای زبانهای مختلف ترک
ت ار با همدیگر آورده شده اس  .ش اه بردی از زبانهای ترک ت ار در حد
له ه اس م ،ی تاتاری و باش ری ت ری ا ی تفاوتی باهی ندارند و ترکی ارا الپاق
و زا ی تفاوت ندانی باهی ندارند .زبانهای ازب یچ ترکمنیچ ترکی استان ولیچ
ترکمنیچ زا ی و ترکی گاگاووز به جز در بردی کلمات ابل فهی برای
ی دیگر می باشند .ترکی آذربای انی و استان ولی هی در گفتار و هی در نوشتار
ابل فهی برای مت لم ن دو زبان می باشند.
برای نگارش زبانهای مختلف ترکی در و تاریخ الف ا های مختلف ب ار
گرفته شده اس  .الف ای اوردونچ الف ای اویغوچ الف ای عربی و دزرچ الف ای
نت ن و الف ای س ریل ک اما هی اکنون اک ر زبانهای ترکی از الف ای نت ن
استفاده می کنند یا در حا تغ ر دط رسمی دود به نت ن هستند.
الف ای اوردون یا الف ای دیمی ترک یا الف ای گوک ترک الف ایی بود برگرفته
از الف ای سغدی (که دود برگرفته از الف ای آرامی بود) که از رن ششی م ،دی
توسط ترکان استفاده می شده اس  .این دط ش اه بس اری به الف ای هون
(الف ای م ارهای دیی) دارد .اول ن اثر به دط اُردون در اوادر رن  ۱۹در
حاش ه رود ینی سی در روس ه پ دا شد و در سا  ۱۸۸۹توسط ویلهلی
توماح دانمارکی رمز گشایی شد .در سالهای ب د آثار ب شتری به این الف ا از
جمله در حاش ه رود یدی سو پ دا شد.
الف ای اوردون از راس به پ نوشته می شد اما گاهی ن ز از بان به پای ن
ن ز نوشته می شده اس که در این حال حروف با  ۹۰درجه ردش مورد
استفاده رار می گرفتند.
الفبای اویغور
الف ای اویغوریچ الف ایی اس که در رن  ۱۲م ،دی توسط ترکان آس ای م انه
و بویژه اویغور ها استفاده می شد .این دط مانند سایر نوشته های کهن بر
روی پاپ روح نوشته می شده اس  .نوشته هایی به این دط بر روی سنگ
17

فرهنگ تورکی اوزبیکی به فارسی /دری

ن شته ها با ی مانده اس  .دط اویغوری از پ به راس
نوشته می شده اس .

و از بان به پای ن

الفبای معاصر
تا اوایل دهه دوم رن ب ستی م ،دی ب شتر زبان های ترکی با الف ای عربی
نگارش می شدند .اما به دل ل عدم تناس حروف عربی با این زبان؛ به ویژه
برای  ۹مصوت زبان ترکی که تنها سه حرف وجود داش  .لذا انگ زه تغ ر
الف ای ترکی به ذهن روشن ف ران ترک افتاد از اینرو از سا  ۱۹۲۲ت،ش
هایی برای تغ ر الف ا ان ام گرف و در سا  ۱۹۲۹ترک ه و تمام جمهوری
های ترک زبان اتحاد جماه ر شوروی به جز جمهوری واشچ الف ای مورد
استفاده دود را از عربی به نت ن تغ ر دادند .در حا حاضر الف ای نوشتاری
زبانهای مختلف ترکی ن ن اس :








ترکی آذربای انی :الف ای عربی و الف ای نت ن
ترکی استان ولی :الف ای نت ن
اویغوری :الف ای عربی
ترکمنی :الف ای نت ن و عربی
ازب ی :الف ای نت ن چ الف ای س ریل ک و عربی
گاگاووز :الف ای نت ن
تاتاری :الف ای س ریل ک الف ای نت ن
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الفبای سیریلیک در زبان روسی
ایتال ک
بزرگ کو ک ایتال ک
کو ک

آوانویسی

م ا کاربرد

نام

А

а

А

а

ا

/a/

اد

Б

б

Б

б

به

/b/

نا

В

в

В

в

وه

/v/

وزن

Г

г

Г

г

گه

/g/

گـام

Д

д

Д

д

ده

/d/

دب ر

Е

е

Е

е

یه

/je/

یـگانه

Ё

ё

Ё

ё

Ж

ж

Ж

ж

ی
ُ
ژه

/jo/

ریو

/ʒ/

ژاله

З

з

З

з

زه

/z/

زنگ

И

и

И

и

ایـ

/i/

شادی

Й

й

Й

ایگریگ
 йایـ  yیا
کوتاه

/j/

 Yesیا ای

К

к

К

к

کا

/k/

پاک

Л

л

Л

л

ا

/l/

زا

М

м

М

м

ام

/m/

گام

Н

н

Н

н

ان

/n/

ن ی

О

о

О

о

آ یا ا ُ

/o/

به م نی س،م الو
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П

п

П

п

په

/p/

پـاریس

Р

р

Р

р

ار

/r/

رادیو

С

с

С

с

اح

/s/

سـرای

Т

т

Т

т

ته

/t/

تـ ر

У

у

У

у

او

/u/

دوش

Ф

ф

Ф

ф

اف

/f/

فـاز

Х

х

Х

х

دا

/x/

شاخ

Ц

ц

Ц

ц

تْسه

/ts/

ع سه

Ч

ч

Ч

ч

ه

/t∫/

ـاه

Ш

ш

Ш

ш

شا

/∫/

آش

Щ

щ

Щ

щ

ْش ا

/∫t∫/

درو ْش ف

Ъ

ъ

Ъ

ъ

نشان
سختی

& مســؤو چ وضــع

Ы

ы

Ы

ы

ایی

Почтительный
 /ɨ/پا ت ت لنی به م نی
محترم

Ь

ь

Ь

ь

نشان
نرمی

م اد ندارد

Э

э

Э

э

ا

/ə/

اک اتان

Ю

ю

Ю

ю

یو

/ju/

یونان

Я

я

Я

я

یه

/ja/

یـواش
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م ایسه الف ای زبان های مختلف ترک ت اردراین جدو الف ی زبان های
مختلف ترکی نمایش داده شدهاند  .با وجود تفاوت ااهری بردی حروفچ
تلفظ ها تفاوت ندانی ندارند .در سالهای اد ر ت،شهای زیادی برای ای اد
دط مشترک ترکی کورت گرفته اس  .و در نشس الف ا و زبان ادبی
مشترک ترکی تصم ی گرفته شد تا جه ای اد ی پار گی فرهنگی در جهان
ترکچ کشور های جمهوری ترک جه گذر به الف ای مشترک وارد عمل
شوند .در نهای دراین نشس تاک د گردید که زبان ترکی آناتولی زبان
مشترک ب ن کشورهای ترک زبان باشد .
منبع  :ویکی پدیا ،دانشنامه آزاد
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جایگاه زبان و ادبیات تورکی
نوشته ٔ ب  .گري برلین -یوني
 - ۱مدخل:
زبان ترکي که زبان عمومي ملتهاي ترک زبان م اشد به لحاا ک رت مت لم ن
آن در جهان پس از زبانهاي نیچ هنديچ انگل سي و اسپان ایـي در جایگاه
پن ی رار م گ رد .پس از فرو پاشي نظام شوروي ساب و کس است ،
ت دادي از ملتهاي ترک زبانچ اهم زبان ترکي ن ز در س ح جهاني ب ور
محسوسي افزایش یافته اس  .نمایندگان این ملتها بدن ا سپري شدن دوران
یک جدایی غ ر من ي که از سوي است مار گران تحم ل شده بودچ به بر
راري روابط تنگاتنگي با ی دیگر ا دام نمودهچ با برگزاري سم نار ها و
کنگ ره هاي گوناگون در جه تفاهی هر ه ب شتر و ارزیابي شایسته تر از
تاریخ وارزشهاي م نوي مشترک دویش گامهاي ابل توجهي برداشته اند.
اما علي الرغی این گامهاي م چ هنوز تا احراز جایگاه شایسته دود مان در
س ح جهاني و شنادتن و شناساندن تاریخ وا يچ ریشه یابي زبان و فرهنگ
غني و باستاني مشترکمان راه درازي در پ ش داریی .متأسفانه ما هنوز حتي
نتوانسته ایی با کار هاي بس ار ارزشمندو بي بدیل دانشمندان و مح ن اروپایـي
که سرتاسرح ات دود را کرف آمودتن زبانچ ادب اتچ م تولوژي و دیگر
جن ه هاي تمدن ند هزار ساله مان نموده اند آن ور که باید و شاید آشنا بشویی.
دانشمنداني ون رادلف و وام ري در ن مه هاي رن گذشته و در شرایط ف دان
وسایـط ن ل ه مناس چ سرتاسر ترکستان را با گاري  /گادی و اس و شتر و
ه بسا با پاي پ اده دم به دم گشته و کارهاي عظ ی و شایان ت دیري ون:
گرد آوري بس اري از گن نه هاي م نوي و برشت ٔه تحریر در آوردن آثار
گوناکون فول لوریک بویژه باور هاي مذه ي و م تولوژي زی ا و ارزشمندمانچ
تح علمي در له ه هاي مختلف زبان ترکي و دل آثار فنا ناپذیر در زم ن ٔه
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ویژگ هاي زبان ترکي از جمله ریشه یابي واژه ها و گرامر آنچ ترجمه ٔ آثار
ادبي ترکي به زبانهاي اروپایـي و ارائه تحل لهاي علمي جه شناساندن آن در
س ح جهاني و هم ن ن امر د ر رائـ و ترجم ٔه کت ه هاي غني «اردون-
یني سئي»« از دط و زبان اویغوري...را تح بخش ده اند.ب و م روف در
زر زرگر شناسد.»...
متأسفانه ملتهاي ترک زبان ترکستانچ آذربای ان و ف از که ي رون و
اعصار متمادي در تمامي حواد ث تاریخي و ح ات مادي و م نوي بخش اعظی
دن ا ن ش ت ن کننده داشتندچ در و ۳-۴سده ٔ اد رچ درس در دوران د زش
علمي و فرهنگي اروپاچ تح است  ،و فشار هاي غ ر انسانی است مار گران
روسيچ ني و اروپایی و هم ن ن ح ومتهاي نوکر کف محلي سادته و
پردادته ٔ آنانچ س اهترین دوران تاریخي دودرا گذرانده اند که هنوز ن ز به
درجات مختلف ادامه دارد .درس در ن ن دوراني و در راستاي اهداف پل د
ن شه هاي مح ،نه و مزورانه و با
است  ،جویانه و غارتگرانه بود که بر
ب ارگ ري کل ه ٔ ام انات و ت رب ات است مارگرانه شانچ بتدریج مارا با تاریخچ
ادب ات و کل ه ٔارزشهاي م نوي دودمان تا آن ا که م توانستند ب گانه کردند.
از سوي دیگرس ي کردند تا در ش ور ملي مان از زبان و ادب ات و فرهنگهاي
ب گانه تصورات کذایی برتر نما ای اد نمایند .متاسفانه بخشی از آنها ن ز در
اجراي ن ات ضد انساني شان ناموف ن وده اند.
زبان ترکي از دید زبانشناسانچ زبان س بغای زی ا واک ل ه ریشه اش به
هزاران سا پ ش مي رسد .فرهنگ و اد دن اي ترک بس ار باستاني و
مشحون از اومان زمچ عدالتخواهي و احترام به شخص و ح وق ملتهاي دیگر
م اشد .در راب ه با احترام به ح وق زن در ب ن ترکها که دود م ار مهمي
کفای م ند که
جه سن ش درجه ٔ تمدن ملتهاس چ تنها ذکر این وا
ع،وه بر ش ر زناني ون «تومار دانی» که کورش است ،گر را در یک جنگ
عادننه وپ روزمندانه ی تداف ي در حوالي رود ج حون از پاي درآورد(.۹ص-
 )۶چ اول ن س ،ن و ره ران زن دن اي اس،م ون«ترکان
داتون»همسرمل شاه سل و ي(۱۰۷۲م)چ«راض ه سل ان»(دردهلي۱۲۳۶-م)
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و« ش ره الدر » (در اهره ۱۲۵۰-م ).همگي ازدانمهاي ترک م اشند.
(۱۹و.۱۸ص)۷-
به تصریح س احان مشهوري ون ابن ف ،ن و گردیزي در م ان اغوزان نه
عمل زنا شایع بود و نه غ،م ارگي .اساسا ی زنان ترک عف ف ترین زنان ب،د
اس،مي شنادته شده اند .هم ن ن  V. Langloisکه در رن ۱۹م ،دي در
ب ن ترکمنهاي جنو ترک ه بوده اس چ تح تاٍث ر آزادي و آزادگي زنان ترکمن
م نویسد که ترکمنها در م ان دل هاي داور نزدیک از همه متمدن ترند.
(.۴۶ص)۸-
واضح اس که اینهمه دصائل و منشهاي بر جستهچ تصادفي ن وده بل ه
محصو یک تمدن ریشه دار و باستاني م اشد و این دود با توجه به وضع
ر بار و شرمیور زنان در م ان بردي جوامع اس،مي در آستان ٔه رن ب س
و ی یچ وا ا جاي بسا غرور و افتخار دارد.
 – ۱ریشه زبان ترکي و جایگاه آن در بین دیگر زبانها:
«زی ایی و کما زبان ترکي تا بدان پایه اس که جایگاه آن حتي از زبان عربي
که گفته م شود گویا از رف زبانشناسان زبده اي سادته و پردادته شده سپس
جه استفاده در ادت ار آنان رار گرفته اس ن ز شامخ تر مي باشد».
( .۷صHermann Vambery )۱-
« ابزار گرامري زبان ترکي نان منظی و انونمندچ نان کامل مي باشد که
این تصور را به ذهن مت ادر مي نماید که شاید بنا به رهنمود یک فرهنگستانچ
ازسوي زبانشناسان د ره سادته و پردادته جه استفاده ارائه شده باشد»...
زمان ه ما زبان ترکي را با د و موش افي مي آموزییچ با م زه اي روبرو
م شویی که درد انساني در عرکه ی زبان از دود نشان داده اس .
( ۱۳۷ص ) ۱۱-و(.۱ص)۱۳-
 Max Müllerحا به ب ن ی جایگاه امروزي زبان زی ا و م مل مان که از سوي
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آگاهان اروپایی اینگونه مورد ارزیابي رار گرفته ک اس و درم ان کدام ک
از گروه زبانهاي دویشاوند رار م گ رد؟
امروزه درعلی زبانشناسي کل ٔه زبانهاي شنادته شد ٍه دن اچ اعی از زبانهایی که
اکنون بدانها ت لی م شود و ن ز زبانهایی که ت ل به سده ها و هزاره هاي پ ش ن
داشته اما از ری کت ه ها و دیگر اسناد پایا به روزگاران ما رس ده اس چ
در سه گروه اساسی دویشاوند زیرین رار م گ رد:
یکم -زبانهاي ترکیبي (:)Flektiv
وجه تمایز اکلي این گروه زباني در اینس که « لغات ریشه» ضمن حفظ
م ني اکلي دودچ در جایگاههاي مختلف گرامري به اش ا گوناگوني درمی
آید.
 nomineاز
م ،چ ع ارت  in nomine Patrisرا درنظر م گ ریی .لغ
 nomenنشات گرفته و پسوند; ;eنشانگر راب ٍه این لغ با حرف
مف ولي
اضاف ٍه ;;inمي باشد Patris .ن ز تغ رش isیافت ٍه  Paterدر وض
(مف و با واس ه ) م اشد .پسوند ; ;isدر این ا راب ٍه م تدا و د ر را نشان
م دهد .نان ه مي ب ن ی کلمات ریشه در وض تهاي مختلف گرامري تغ ر
م ند .این تغ ر گاهی تاحدیس که تشخ ص راب ٍه آن با ش ل اکلي کلمه به
سادگي ام ان پذیر نم اشد .م  ،راب ه ب ن  gehenبا  ging,gegangenدر
زبان آلماني و هم ن ن راب ه ب ن مصدررفتن«با کلمات» رو«و» مي روم در
زبان فارسي امروز .زبانهاي هند و اروپایی امروز و ن ز زبان نت ن دیی به
این گروه دویشاوند ت ل دارند.
دوم -زبانهاي التصاقي (:)Agglutinativ
در این گروه از زبانها پ وند ها اغل بصورت پسوند ی ي پس از دیگري به
لغات پ وستهچ وا ف ٔه ( )funktionمواد فل ت و در زبانهاي هند و اروپایی را
ان ام م دهد .وجه تمایز دیگر این زبانها نس به گروه زبانهاي ترک ي در
اینس که لغ ریشه در وض تهاي مختلف گرامري اک ،تغ ر نم ند .م ،
کلم ٔه ترکي (evدانه) با پذیرفتن پسوند  imبصورت (evimدانه ٔ من ) و با
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التصاق پسوند دیگر  lerبصورت (evlerimدانه هاي من) در مي آید .در
حال ه مفاه ی گرامري فوق در زبانهاي هند و اروپاییچ همانگونه که در بان
مشاهده کردییچ به کمک حروف اضافهچ ضمایر و هم ن ن دگرگوني هاي زیاد
در لغات ریشه ب ان م گردد.
دراین گروه زباني دویشاوندچ زبانهاي اورا  -آلتاي (ترکيچ مغوليچ کره ايچ
ژاپني) ...چ ف ن -اوغور (فن،نديچ م اري )...و دراویدي (در ش ه اره ٔ هند
امروزه حدود ۲۰۰م ل ون نفر به این زبان ت لی م نند و در ب ي از کشور
ها ون تام ل و آندرا پراداش زبان رسمي م اشد .دراویدیها که بن انگذاران
تمدن هندوستان بوده اند ب د ها با ورود آریایی هاچ توسط آنان به جنو این
ش ه اره رانده م شوند) .از زبانهاي دیمي ن ز زبان سومري و ای،مي به این
گروه دویشاوند ت ل دارد.
سوم -زبانهاي هجایی (:)Isolierenden Sprachen
در این گروه زباني لغات نه مانند زبانهاي ترک ي تغ ر ش ل م دهند و نه مانند
زبانهاي التصا ي با پذیرفتن پسوند هاي گونا گون م و مي شوند .در اینگونه
زبانها جم،ت از م موعه ٔ لغات جداگانه اي که بدن ا هی مي آیند و یا د
ده شدن لغات ریشه ٔ جدا ازهی درکنار ی دیگر تش ل مي
ترچ از ری
گردد ...نمون ٔه مشخص اینگونه زبانهاچ زبان ني ک،س ک م اشد.
نان ه مي ب ن ی جایگاه زبان ترکي درگروه زبانهاي التصا ي رار داشتهچ با
زبان سومري(اول ن زبان مدني شنادته شده ٔ دن ا ) دویشاوند م اشد .این زبان
از  ۵۰۰۰سا پ ش به اینسو از ری نگاشته شدن به دط م خي که دود
ای اد گر آن بوده اندچ از نابودي ن ات یافته و به روزگاران ما رس ده اس .
رار گرفتن زبانهاي سومري و ترکي در یک گروه زبانيچ دیگر درب ن سومر
بي ون و راس  .اما ع،وه براینچ دانشمنداني ون فریتس
شناسان وا
هومملچ ن .پوپهچ آ .زاکارچ ح .اولژاح  ...در پ وند نزدیک زبان ترکي و
سومري پاي م فشارند و ب ا ی ن ز زبان سومري و ای،مي را پروتو ترک
(پ ش ترک) م نامند .آشنایی با وا تهاي فوق الذکر براي ما جاي ه گونه
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ابهام و ت ي نخواهد گذاش که را زبانشناسان و مح ن اروپایی از کما چ
زی ایی و س،س زبان ترکي نان ارزیابي ستایشگرانه اي ارائه م دهند .اما
پُر واضح اس که م ماران این بناي شگف انگ ز م نويچ کساني جز ن اکان
فرزانه مان نمي باشند .نه زبان عربي و نه زبان ترکي که زی ایی و کما آنها
ه چ آکادم ي
زبانزد د رگان م اشدچ با سفارش ه چ آکادمي و با د،
بوجود ن امده اس  .حتي اگر ن ن امري ن ز مم ن فرض شودچ آکادم هاي
آن کساني جز دود ترکها و عربها نم تواند باشد.
زبان ترکي ي هزاران سا در آکادمي ب ران ملتهاي ترک زبان سادته و
نسلهاي ب شمار م اشد که
پرد ادته شدهچ محصو و عصاره ٔ ن وغ و د،
بم ابه پرارج -ترین و م دح ترین م راث بدس ما سپرده شده اس  .برماس
که شایسه ٔ ن ن م راث پاکي باش ی و آنرا ون مردمک شمانمان حفظ نموده
برغنا و زی ای ش ب افزای ی .از آن ای ه در راب ه با دم زبان و ادب ات ترکي
و راب ه ٔ آن با زبان و ادب ات سومري و هم ن ن راب ه تاریخي ترکمنستان
و مزوپوتام ا (ب ن النهرین) در نظر دارم یافته هاي دودم را ي کتا ویژه
اي در ادت ارع ،مندان رار دهیچ در ار و این م اله به اشارات زیرین
بسنده م نی.
زبان سومري ه مانگونه که در بان اشاره کردییچ از ب ن زبانهایی که ما
م شناس ی ه به لحاا گرامري و ه به لحاا همساني واژگان به زبان ترکي
بس ار نزدی تر م اشد .م  ،در زبان سومري ن ز مانند زبان ترکيچ حانت
مختلف گرامري بدون آن ه لغات ریشه تغ ري ب ند با التصاق ( س اندن)
پسوند هاي گوناگون نشان داده م شود .ب نوان م ا (  eEکش ده ) در زبان
سومري ی ني«دانه» و در زبان ترکي  evم اشد .حا این کلمه را در حال
مف ولي (مف و با واس ه) درزبانهاي سومريچ ترکي و فارسي امروزي با
ی دیگر م ایسه م ن ی :در زبان سومري e-taچ در زبان ترکي  ev-denو در
زبان فارسي « ازدانه » و یا در زبان سومري e-daچe-aچ در زبان ترکي
ev-deچ eveو درزبان فارسي « دردانهچ به دانه» .نان ه مي ب ن ی حال
گرامري فوق در زبانهاي ترکي و سومري ت ری ا ع ن هی بوده و ش اهتي به
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گرامر فارسي ندارد .زیرا در زبان فارسي وا فه پسوندهاي ترکي -سومري
را حروف اضافه ان ام م دهد .اگر این م ایسه را با دیگر زبانهاي هند و
اروپایی ون آلمانيچ انگل سي و روسي ن ز ان ام ده ی د ا هم ن نت ه را
دواه ی گرف .
ع،وه بر ش اهتهاي گرامريچ ت داد زیادي لغات مشترک ن ز ب ن زبانهاي ترکي
و سومري وجود دارد .به م الهاي زیر توجه فرمای د:
فارسي  -ترکي  -سومري
پدر -

ad-da - ata

دوا چ دواب دن u,uku – ukuچuy-mak
مادر eme(ama) - ene -چana,emme
دردشانpar - par-lak -
روستا ab-ba - oba -
زانو div - diz -
یزدان dingir tangri- tengri,tanri -
نمونه ٔ لغات فوق را م توان به ندین برابر رساند .تا کنون توانسته ایی
نمایی .ایرج اس ندري در کتا پُر ارزش و علمي دود
۳۵۰نمونه را ت
بنام «در تاری ي هزاره ها» با استناد به تح ات ذی م دکتر ض اء
کدرانشرافي ت داد ابل توجهي از کلمات مشترک ب ن زبان ای،مي و زبان
ترکي را د نموده اند که ب نوان م ا کلماتي ون آت (اس )چ آد (پدر)چ دانچ
گون (دورش د)چ سوو (آ ) را م توان ذکر کرد.
از آن ه به ادتصار در بان ذکر گردید م توان نت ه گرف که ی
اون تاریخ
پن هزار سال ٍه زبان ترکي به وضوح درم ابل دیدگانمان رار دارد .ثان ا تح
و بررسي ریشه وتاریخ ت امل آنرا باید از زبانهاي سومري و ای،مي بم ابه
زبانهاي پروتوترک آغاز نمود .اگر ما ن ن روش علمي را در پ ش بگ ریی
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که باید بگ رییچ دیگر ازنوعي روح ه ٔ ملي نا شایستي که ي دو سه سد ٔه اد ر
در نت ه ٔ تداوم فشارهاي سنگ ن است ماري– شوون ستيچ بدرجات مختلف
گری انگ ر مان شده اس رها گشته اعتماد بنفس و غرورملي دویش را که
بایسته ٔ هر فرد انساني و مل آزاده اي م اشد باز دواه ی یاف .
م ی ،بر اساح این روح ٔه نادرس و نا شایس چ عده ای از ما حتي بردي
کاح نظران ماچ بر بس اري از لغات مشترک ب ن زبانهاي ترکيچ عربي و
فارسي به سادگي و با تسل ی ل ي داکي ُمهرعربي یا فارسي م زن ی بدون
آن ه از دودمان بپرس ی را نم تواند اکل و ریش ٔه بس اري از این لغات ترکي
بوده سپس وارد زبانهاي دیگر گردد؟ اگر ما دري با ت م و آزاد اندیشي به
امر به سـوا فوق جوا م
مسئله بردورد کن ی در اک ر موارد ن ز وا
م دهد .ی ني بس اري از لغات به ااهر عربي و فارسي در اکل سومري-
ترکي بوده در ادوار مختلف تاریخي وارد آن زبانها شده اس  .تح امر فوق
ي و انونمند م اشد:
بنا به دو دل ل اساسي زیرچ کام،
اوال :همانگونه که در بان اشاره کردییچ سومریان که بن انگذاران نخست ن پایه
هاي تمدن بشري بوده و زبانشان اول ن زبان م تو شنادته شده در تاریخ
انسان م اشدچ ب ش از هزار سا در مزوپوتام ا (ب ن النهرین) زیسته اند .سپس
از سالهاي ۲۰۰۰پ ش از م ،د به اینسو بتدریج ا وام سامي ون اکدهاچ کلده
هاچ آسوري ها...ب نوان م راث داران آن وم جایگزین شده اند .در این پروسه ٔ
تاریخيچ زبان و فرهنگ و ازجمله باور هاي دیني ا وام سامي به شدت و
ب ور عم ي تح تاث رآن وم متمدن غ رسامي رار م گ رد .در نت ه ت داد
ب شماري لغات سومري از ری ت ستهاي دینيچ ادبي و ت اري وارد زبان
ا وام ساميچ ازجمله زبان عربي و توسط این ا وام ن ز وارد زبانهاي ا وام
ایراني مي گردد.
م  ،کلمه « اوزو» در زبان سومري به م ني «ع و» در زبان عربي م اشد.
پُر واضح اس که اکل این کلمه سومري بوده ب دها وارد زبان عربي گشته
ون ع وچ اع اچ ع وی و غ ره ب ار بُرده شده اس .
به اش ا م ر
هم ن ن کلمه« از» (غاز) درزبان سومري در م اني ش ستنچ درد کردنچ
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کشتن آمده اس  .این کلمه ن زت ری ا در همان م اني به اش ا غزوهچ غازيچ
غزوات ...ب ار م رود.
در ترکي ن ز کلماتي ون ازماقچ ازاماقچ ازو...د لي نزدیک به م اني
فوق متداو م اشد .مح اروپایی « ح .وکه » در کتا دود بنام «عناکر
سومري و اورا -آلتایی در زبان اس،وي دیی» در راب ه با کلمه ٔ « مزد»
تصریح م ند که کلم ٔه مزد هی در زبانهاي ترکي -تاتاريچ هی فارسي متداو
م اشد.
ما ازآن ای ه این کلمه در زبان سومري ن ز وجود داردچ اکل آن نم تواند
یک کلم ٔه فارسي باشد .ااهرا ی م اد این کلمه در فارسي «پاداش» م اشد .از
اینگونه کلمات م الهاي زیادي م توان آورد .یادم مي آید که سالها پ ش
ی
اک،
درم وعات ایران م رح شد که کلماتي ون «هندسه» و« دب ر»
فارسي بوده سپس وارد زبان عربي شده و یا بدیگر سخن م ر گشته اس .
اما تح ات ب دي حد ا ل در راب ه با کلم ٔه « دب ر» روشن ساد که ریشه ٔاین
یک کلمه ٔ ای،مي بوده اس .
کلمه نه عربي بوده و نه فارسيچ بل ه در ح
دراین راب ه در من ع فوق الذکر (در تاری ي هزاره ها ) ن ن مي آید:
“ tepirکلم ٍه ای،مي «تپ ر» که به م ناي دب ر و محرر اس چ بروشني منش ٍا واژ ٍه
دب ر را درزبان فارسي آش ار م سازد .با توجه به این ه دط ای،مي نا ل ب ش
از  ۱۵۰۰سا ل از دط پارسي باستاني ادترای شده اس چ نم توان در باره ٔ
منشأ ا ی،مي این کلمه که در اسناد هزاره ٔ دوم پ ش از م ،د آمده اس تردید
داش  .اضافه کن ی که دط ای،مي ادترای دود آن وم بوده اس چ ولي ا وام
آریایی -ایراني به تصریح « پورداود» دود هرگز دط مست لي نداشته و آنرا
ازا وام غ ر آریایی  -ایرانی ودیگر ا وام ب اری گرفته اندچ م ،ی دط پارسي
باستان را از بابل ان ا ت اح نموده اند که آنان ن ز از شومریان (سومریان) به
ارث بُرده اند .دط پهلوي از ا وام سامي برداسته و دط کنوني ن ز از اعرا
مسلمان ادذ شده اس :
« پورداود –إبراه ی »۱۳۵چ «فرهنگ ایران باستان» اپ دانشگاه تهران
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شمار ٍه مسلسل (۱۸۷۶ص )۱۵۹چ ( ۳۳۲ص)۱۶
ثانیا :ا وام ترک که ساکن ن اکلي ترکستان (توران) و س ري جنوبي بوده اند
( وم سومر ن زازاین منا به ب ن النهرین کو ده اس )چ به گواه تاریخ از
حدود  ۳۰۰۰سا پ ش به اینسو در سرنوش بخش عظ مي ازجام ه ٔ بشري
ن ش ت ن کننده اي ایفا نموده اند .آنان در پهنه اي ب ران که از شرق تا ت
و کرهچ از غر تا روم و مصر را در بر م گرف چ با ا وام مختلفي در تماح
و ترک و جوشش دائمي بوده اند.
ي این وضع تاث ر مت ابل درکل ه عرکه هاي
پُر واضح اس که نت ٔه
مادي و م نوي ح ات انسانيچ ازجمله در زم ن ٔه زبان و ادب ات دواهد بود.
وجود ت داد زیادي لغات ترکي در زبانهایی ون نيچ هنديچ اردوییچ
روسيچ فارسيچ عربيچ آلماني و مت ی
اب ،از این زبانها در له ه هاي مختلف
زبان ترکيچ دل ل روشني بر این امر م اشد .کاف س که ما نگاهي به اثر مح
آلماني  Gerhard Dörferتح عنوان « واژه هاي ترکي-مغولي در فارسي
جدید» ب اندازیی تا به عم تاث ر زبان ترکي بر زبان فارسيچ نه تنها به لحاا
واژگان بل ه به لحاا گرامري ن ز پي ب ریی.
 - ۳قدامت ادبیات ترکي :
اگر نان ه براساح حدح مورد نچ سومریان یک وم ترک بوده باشندچ
نخست ن داستان حماسي دن ا ن ز یک افسانه ی ترکي دواهد بود.
«حلمي ض اء اول ه ن ( ۴۶ص »)۹-دراین ا منظور مح از نخست ن داستان
حماسي دن اچ داستان م روف «گ لغام ش» م اشد.همانگونه که در بان اشاره
کردییچ سومریان به احتما ری به ی ن از ترکستان به ب ن النهرین کو ده
اند و زبانشان ن ز با زبان ترکي ه به لحاا همساني واژگان و ه به لحاا
مشخصات گرامري پ وند دویشاوندي دارد .در ن ن کورتي اعدتا ی باید ب ن
داستانهاي سومري و افسانه هاي ملي ترکي ن ز ش اهتهاي م ني داري موجود
باشد .س ي م ن ی دراین مختصر به بردي از این نوی ش اهتها اشاره کن ی.
از ۱۲ماه سا از ۱۲بخش تش ل
نخس با م مون این داستان که به ت
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شده اس چ آشنا م شویی :
گ لغام ش هرمان بي همتاي شهر« اوروک» بود .بدون اجازه ٔ وي نه فرزندان
از آن پدرانشان بود و نه زی ا رویان به وکا دلدادگانشان مي رس دند .ساکن ن
شهر اوروک نزد ددایان به گ،یه م روند و از آنان م خواهند تا پهلواني رزم و
که یاراي ایستادگي در برابر گ لغام ش داشته باشد ب افرینند .دداي آسمان
« آنو» هرماني همانند گ لغام ش بنام انگ دو (ان -گ دو) آفریده به ن رد وي
مي فرستد .انگ دو زندگي دود را در اعماق جنگلها و درم ان ح وانات وحشي
آغازم ند .نخس با گ لغام ش وارد ن رد م شود اما سران ام گ لغام ش بر او
ره م شود .از آن پس آندو با ی دیگر از در دوستي در آمده به م ارزه ٔ
مشترک عل ه ح وانات وحشي مي پردازند.
در ی ي از روز ها جه ن رد با دیوي بنام «هوم ابا» که در م ان جنگل زندگي
م رد عازم م شوند .به محه ورود به جنگلچ با نگه ان هوم ابا روبرو گشته
او را از پاي در مي آورند .پس از آن انگ دو ب مار شدهچ ۱۲روز به حال اغما
مي افتد .او از لحظه اي که حالش رو به به ودي م رودچ س ي م ند تا
گ لغام ش را از ادام ٔه این ن رد منصرفچ نماید اما موف نم شود .ب ن آندو از
ی سو و دیو از سوي دیگر ن رد هولناکي در م گ رد و سر ان ام آنان بر دیو
غال آمده سرش را از تن جدا م نند...
پس از آن انگ دو ب مارم شود ودیري نپای ده مي م رد .با مرگ انگ دو غی تاثر
عم ي بر تن و جان گ لغام ش نگ مي اندازد .از آگاهي بر این ه دود وي
ن ز روزي همانند همرزمش دار فاني را ودای دواهد گف چ به وهی و اندیشه ٔ
درد ناکي گرفتار آمده آرامش دود را از دس م دهد .او از ددایان تمنا م ند
که براي مدت محدودي به روح انگ دو اجازه بدهند تا به روي زم ن ب اید.
ددایان این دواهش وي را مورد اجاب رار م دهند .گ لغام ش با روح انگ دو
م ،ات کردهچ از او در راب ه با دن اي زیرینچ دوزخ وحا و وضع ارواح
مردگان در آن ا سئـوانت مت ددي م ند .از جوابهایی که م گ رد لرزه بر
اندامش مي افتد .ازآن پس گ لغام ش با آماج رهایی از مرگ و یافتن راز
32

فرهنگ تورکی اوزبیکی به فارسی /دری

ح ات جاودانچ س ر و س احتي دراز و پُر ماجرایی را در پ ش م گ رد .سران ام
ازکسي بنام « اوتاناپ شت ی» مي آموزد که راز ح ات جاودان در گ اه س که
در ته ف،ن دریا ه روی ده اس  .گ لغام ش پس از بدس آوردن گ اهچ راهي
سرزم ن دویش م شود .او در ب ن راه در کنار برکه أي ا راق م ند و براي
شستن بدن دود وارد آ م شود .دراین اثنا ناگهان ماري بسوي گ اه حمله برده
آنرا مي بل د .بدین ترت مار زندگي جاودان مي یابد و گ لغام ش دسته و
درمانده با باري ازغی و اندوه به شهر اوروک باز م گردد .ددایان به
گ لغام ش یاد آوري م نند که ح ات جاودان تنها درانحصار آنان بودهچ مرگ
و فنا ن ز سرنوش گریز ناپذیر انسانها م اشد .لذا آنان باید با دریافتن زی ای هاي
ح ات فانيچ با ع ش و نوش و با عش به زن و فرزندچ زندگي در این جهان
را ش رین و دلپذیر نمایند.
اکنون این داستان سومري را با م تولوژي دل هاي ترک زبان م ایسه مي کن ی:
آ -داستان گیلغامیش و افسانه هاي ترکمني:
همانگونه که مشاهده م ن یچ اساح داستان حو مسئل ٍه مرگ وزندگيچ جدا
دائمي ب ن انسان و ح وانات وحشيچ انسان و دیو به تصویر کش ده م شود .این
ویژگي یاد آور داستانهاي شر ي بودهچ بویژه با افسانه ٔ ترکمني «آق
پام ٍ » راب زیادي دارد .در این افسانه ن ز ددتر ش ای بنام آق پام چ پس
از آن ه هف برادر ش ار ي اش پس از یک م ارز ٔه مدهش بدس دیوان
کشته م شودچ براي یافتن راز ح ات جاودانه و بخش دن زندگي دو باره به
برادرانشچ س ر و س اح متهورانه اي را آغازم ند .او سران ام با رهنمود
پ ر زن دردمندي آنرا در ترک ش ر شتر افسانه أي یافتهچ از ری پاش دن
آن برروي استخوانهاي برادرانش به آنان ح ات دوباره مي بخشد.
آن ه دراین افسان ٍه ترکمني بویژه برجسته و م ني دار به شی مي دوردچ
برجستگي ن ش زن در آن م اشد  (.این ویژگي شامل م تولوژي دیگرملتهاي
ترک زبان ن ز م اشد(  .به احتما وي م توان گف که ریشه ٔافسانه به دوران
مادر شاهي م رسد .این دوران به تصریح مؤرد ن و باستانشناسانچ در
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ترکمنستان به ۴۰۰۰سا پ ش از م ،د مس ح مربو م اشد .مساله ٔ م ارزه
ب ن انسان و ح وانات وحشي و هم ن ن دیو و انسان ن ز ( آنگونه که در داستان
گ لغام ش مي ب ن ی ) تار و پود تمامي صه هاي ترکمني را تش ل م دهد.
ب  -گیلغامیش و کور اوغلو (کور اوغلي ،گور اوغلي) :
شخص تي که سومرولوگها با درنظر گرفتن واریانتهاي گوناگون این داستان
براي گ لغام ش تصویر مي نمایندچ به لحاا دوي ودصل چ کردار و رفتاربا
افسانه أي کوراوغلو(کوراوغليچ گوراوغلي) هرمان حماسي
شخص
ملتهاي ترک زبان ت ری ا همانند م اشد .حتي عمر ک لغام ش ن ز مانند
کوراوغلو ۱۲۰سا ذکر گردیده اس  .راب ٔه گ لغام ش با دن اي زیرزم ن و
ارواح مردگانچ با واریان ترکمني این داستان همخواني دارد .زیرا در این
واریان نام کوراوغلو ن زگوراوغلي( فرزند گور) بوده از درون گوري
تاریک پا به عرک ٍه جهان روشن مي گذارد .هم ن ن اس افسانه اي کوراوغلو
« رآت»ن ز به مدت هل روز بدور از هرگونه نور و روشنایی در زیر
زم ن بسر مي برد.
ج  -داستان گیلغامیش و داستان قورقوت آتا (دده قورقوت):
از۱۲ماه سا از۱۲بخش
داستانهاي گ لغام ش و دده ور وت هر دو به ت
تش لشده اس  .ازسوي دیگر م ارزه ٔ گ لغام ش با فرستاده ٔ ددایان ی ني
انگ دوچ یاد آور م ارزه«تپه گؤز»( )tepe gö zبا عزرای ل درداستان دده
ور وت م اشد .گ لغام ش با گاوی ه از سوي دداي آسمان «آنو» فرستاده شده
بود در آویخته آنرا ازپاي درمي آورد .در داستان دده ور وت ن ز«بوغاچ»
پسر درسه دان با م ارزه و کشتن گاو سرکش بایندردان نام و نشان مي یابد.
به نظر مح ن ریش ٍه داستانهایی ون « اوغوزنامه »چ « دده ور وت » و
« کوراوغلو» به هزارانسا پ ش مي رسد که ي رون و اعصار متمادي س نه
به س نه گشته و ب د ها ی ني در و هزاره ٔاد ر نوشته شده اس  .ما کح
نظرات فوق را از مسائل و موضوعاتي که در داستانها رح م شودچ از وجود
ب ایاي باورهاي بس ار دیمي مان و درم موی ازف اي حاکی بر آنهام توان ی
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به سادگي ب ن ی .داستان گ لغام ش ن ز ن ن مس ر ت املي را گذرانده اس .
ی ني اکل این داستان که سومري م اشدچ ب د ها توسط ا وام سامي بازسازي
و بر ح ی آن افزوده شده اس  .حتي ت دادي از نامهاي سومري هرمانان
داستان ن ز جاي دود به نامهاي سامي داده اس  .م ،ی نام «این-آننا»اله ٔ زی ایی
سومریان در واریان سامي داستان «ایشتار»م شود .به تصریحسومرشناح
برجسته ح .ن .کرامر ع،وه بر ایشتارچ آفرودیت ونان ها و ونوح روم ها ن زاز
این-آننا»چ هم ن ن هراکل وح (هرکو ) از گ لغام ش سومریان نسخه برداري
شده اس .
ش اهتهاي م ني دار ب ن ادب ات سومریان و دل هاي ترک زبان را ما در موارد
دیگر م ،ی درم ایس ٍه « داستان نوح» ب ا مانده ازکت ه هاي سومري با واریان
هم ن داستان در م تولوژي ترکهاي آلتایی که هنوزهی با آی نهاي شاماني دود
زندگي م نند ن ز مشاهده م ن ی..
به تصریح مح آذربای اني کام ل ولي اف« :مادر هرمان افسانه اي
سومریان یک زن ن مه ددا بنام « ن ن-سون» م اشد .مادر اوغوزدان (سرنسل
افسانه اي دل هاي ترک زبان. .گري ) ن ز یک زن بنام « آي دان» م اشد».
( ۳۹ص .)۱۲-ع،وه بر موارد فوق الذکرچ ب ن نام شهرها و انسانهایی که
درمتون سومري د گردیده اس با نام شهرهاي باستاني ترکمنستان و هم ن ن
نامهاي اک ل ترکمني ن ز همساني هاي شگف انگ ز و پر م ن ه شممي
دورد .ب نوان م ا نام دداي آسمان در نزد سومریان و هم ن ن بزرگترین
پرستشگاه شهر اوروک «آنو»چ با نام شهر باستاني « ٍانو» که درابه هاي آن
در ۱۴ک لومتري «آشغابات» پایتخ جمهوري ترکمنستان وا ع شده اس چ
همسان م اشد.
گردیده و
در ع ن حا تمدني که از سوي باستانشناسان در هم ن محل ت
دم آن به هش هزارسا م رسد ن ز در ب ن مورد ن دن ا با نام « تمدن اٍنو»
شنادته م شود .نام شهرهاي «اور» و «اوروک»سومري ن ز با نام
شهرهاي«اورگنچ»(ترکمنستان)و «اورم ه» (آذربای ان) به احتما وي با هی
راب ه دارند .کلمه ٔ « اوچ أورو » در زبان سومري به م ني شهر و کلمه ٔ
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« اوروغ » درزبان ترکمني به م ني گروه دویشاوندچ وم و ایفه م اشد .از
آن ای ه به تصریح باستانشناسان و مورد نچ اول ن روستا ها از اس ان
گروههاي دویشاوند ی ني « اوروغ » پدید آمده اندچ م توان تصورکرد که
کلمات « اورچ أورو» و « اوروغ »همریشه باشند.
در راب ه با نامهاي انسان آن ه توجه مرا شدیدا ی بخود جل کرد این بود که
هی در زبان سومري و هی در زبان ترکمني کلمه« آننا » با ترک با کلمات
دیگر ب نوان نامهاي مردانه و زنانه فراوان ب شی م خورد .م  ،همانگونه که
در بان دیدیی « این-آننا» نام ال ٔه زی ایی سومریان بود .نام ی ي دیگر از زن-
ددایان سومري ن ز«آننا–تو» م اشد .ازنامهاي بس ار متداو زنانه ترکمني
ون آننا گو چ آننا گوز چ آننا بي بي...م توان نام برد.
کلمه ٔ آننا در زبان سومري به م ني ددا و دداي آسمان مي آید .در زبان
ترکمني ن ز این کلمه هم ن م ني را م رساند .م  ،روز جم ه به ترکمني «آننا
گوني» ی ني « روز آننا م اشد.همانگونه که م دان ی درادیان رسمي ددا پس
از آن ه شش روز ازکار آفرینش جهان فارغ م شودچ روز هفتی را به آسایش
مي گذراند و بهم ن جه ن زب نوان روز ددا از ت دح داکي بردوردار
م اشد .نت تا ی آننا گوني م اد روز ددا بوده و کلمه ٔ «آننا» در مفهوم ددا مي
آید .از سوي دیگرهمانگونه که در بان اشاره کردیی سومر شناسان متف ال ولند
که فرهنگ و زبان ا وام سامي و از جمله باور هایدیني آنان ون موسوی و
مس ح و حتي اس،م به شدت تح تأث ر تمدن سومریان بوده اس .
لذا م توان فرض کرد که نامهاي «آننا» و «هاننا» در ب ن مس ح ان باید از
ری دین وارد زبان آنان شده باشد .ی از ال ا گ لغام ش « ولي-آننا» ن ز
همسان ی ي از نامهاي متداو ترکمني ی ني «آننا ولي»م اشد .م ني این کلم ٍه
مرک در زبان سومري « همنش ن دداچ دوستدار ددا» م اشد.
کلمه ٔ مرک «آننا ولي» ن ز در زبان ترکمنيچ با توض حات فوقچ مفهوم بنده
و دوس ددا را مي رساند و م اد دیگر نامهاي ترکي ون تانگري ولي
( تانري ولي )چ دداي وليچ ی ولي م اشد .هم ن ن نام « آننا بردي »
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(آننا وردي) م اد دداي بردي (ددا وردي) و یا ی بردي (ی وردي) به
م ني « ددا داد» م اشد .ت داد اینگونه نامهاي مشترک ب ن زبانهاي سومري
و ترکي اندک ن س .
در پایان سخن بار دیگر تأک د بر این ن ته را نزم م دانی که در شرایط حساح
و در ع ن حا بس ار مساعد کنونيچ با بهره گ ري از دستاورد هاي عظ ی و
روزافزوني که در س ح جهاني در عرکه هاي مختلفي ون باستانشناسيچ
تاریخ و زبانشناسي تمامي ملل بدس آمده اس چ نو نویسي تاریخ تمدن و
بازشن اسي زبان و ادب ات مشترک ملتهاي ترک زبان که ي سده هاي اد ر
عظ ی دهها
اینهمه مورد ستی و بي مهري رار گرفته و هنوز ن ز جم
م ل وني آن در اسارت ملتهاي برتري ل ب گانه بسر م رندچ یک ضرورت
گریز ناپذیر م اشد  .تنها از این ری اس که ادر دواه ی بود شخص
تاریخي و غرور به بند کش ده شد ٔه ملي مان را باز یافتهچ دوشادوش دیگر ملل
آزاد ٍه جهان با شراف و سربلندي زندگي کن ی .دوش ختانه ي ند سا اد ردر
این راستا دمهاي ام د آفرین وشایان ت دیري برداشته شده اس .
اکنون اندیشمندان و مح ن هریک از دل هاي ترک زبان با درک این مسئول
تاریخي به تح ات و تد ات علمي و غنا بخش دن به گن نه ٔ م نوي مل دود
اشتغا دارند .ما ضمن تأک د بر ضرورت تأم ن هماهنگي و هم اري در
زم نه هاي مشترکچ براي همه ٔ آنان در این پ ار م دح م نوي آرزوي
موف و سربلندي م نمایی .
منبع :www. Turkmenhost.com
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نظری به ساختار ،قواعد زبان و
ادبیات تورکی اوزبیکی
{ به وقت تحریر این لغتنامه ،نگارنده به فکر آن شدم در صورتیکه امکان
داشته باشد به صورت نهایت کوتاه و مختصر ،در بار ٔه گرامر زبان تورکی
اوزبیکی بنویسم  .متأسفانه ،بدون داشتن مآخذ و منبع  ،احساس عجز برایم
پیش گردید.
چون زبان و ادبیات تورکی اوزبیکی و تورکی تورکمنی در افغانستان ،هیچ
وقت شکل رسمی را نداشت .بنا ًٔ اکر نویسنده گان و شعرای این زبان شیرین
و غنی ،به گونه خود رو  ،سر بلند کردند ،و بدون شک هر یک را می توانیم
قهرمان نامید ،زیرا همین ها بودند که نگذاشتند ریشه های زبان مذکور
بخشکد.
از اینکه زبان تورکی اوزبیکی تورکستان افغانستان ،با تورکی کشور دوست
و همسای ٔه مان اوزبیکستان چندان تفاوت نداشته و نزدیک ترین زبانهای
تورکی به تورکی افغانستان می باشد .بنا ًٔ از حضور دانشمندان چون پروفیسر
داکتر رحمن خواجه انعام خواجه یوف و محترمه بانو صداقت ایرگشوه ،که
هر دو شخصیت برجسته در انستیتوت شرقشناسی تاشکند ،مصروف تدریس
می باشند ،تقاضا گردید که اگر خاکه ای از گرامر زبان تورکی معمول
اوزبیکستان را به ما بفرستند ،تا آنرا اساس قرار داده و چیزی بنویسیم.
خوشبختانه دانشمندان گرامی به سالم ما وعلیک فرمودند ،خانم صداقت
ایرگشوه موضوع را تهیه داشته ،و دوست دیرین و آشنای قدیم جناب
پروفیسر انعام خواجه یوف ،آنرا صیقل و مختصر ساخته  ،ضمنا ً به زبان
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فارسی  /دری ترجمه کرده برایم فرستادند ،که بهترین تشکرات صمیمانه ٔ
خویش را به حضور آن دو استاد انستیتوت موصوف تقدیم میدارم .
اگرچه زبان و ادبیات فارسی تحت اثر زبان عربی قرار گرفته ،کتاب های
زیادی در آن باره تحریر شده است ،چون « شرح مال جامی » و یا از متأخرین
کتاب های مرحوم ملک الشعرا استاد عبدالحق بیتاب و دیگران ،تورکی
اوزبیکی هم تا حدی از زبان مذکور متأثر شده است.
باید متذکر شد که زبان و ادبیات تورکی ،در زمان های بسیار قدیم به قوام
رسیده بود که اسناد آن در کتب متعدده به مشاهده میرسد.
ولی با آنهم در زبان تورکی به جهت مستعمره بودن  ،چندان کار های مهم
صورت نیافته ،و فقط بعد از آزادی انده کی روبه بهبود می باشد.
در خاتمه عرض میگردد ،اینجانب آنچه را که از نوشت ٔه استادان با دانش و
علمای اوزبیکستان با اندک تفاوت در اینجا آوردم ،هر گز به مفهوم اصالح
نبوده  ،فقط به خاطر اینکه چون به مردم تورکی زبانان افغانستان تألیف
گردیده ،از آنرو صبغ ٔه افغانستانی داده ام.
و طبعا ً نوشته های برادر و خواهر دانشمند ،متن اصلی و ستون واقعی گرامر
را تشکیل میدهد « } .ایماق »

زبان تورکی اوزبیکی
اجمال سیر تاریخي:
تورکی اوزب ی ی ی از زبانهای تورکی آلتایی بودهچ مربو به ش ٔه رلوق
م اشد .امروز زبان تورکی اوزب ی به ح ث زبان رسمی دولتی جمهوری
اوزب ستان شنادته شده اس .
زبان تورکی اوزب ی و ساب ٔه آن از جملهٔ زبانهای دیمی تورکستان
( تورکستان افغانستان و اوزب ستان) محسو
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تاریخی دوره های آتی را ی نموده اس :
 – ۱دوره او شامل ازمن ٔه ل از م ،د الی رن دهی م ،دی که مسمی به
زبان دیی تورکی ( )qadimgi turkiy tilم اشد و نمونه های آن در آبده
های دیمی فول لوری و کت ه های «اوردون ینی سی» ( رون ۷ – ۶
م ،دی ) درج گردیده اس .
 – ۲دوره دوم در تاریخ این زبان مربو به رون  ۱۱الی  ۱۴م ،دی بوده چ
این زبان به نام زبان دیمی تورکی ( )eski turkiy tilیاد م شود .نمونه های
آثار کت ی آن دورهچ ع ارت از کتا « دیوان لغات الترک» اثر محمود
کاشغریچ کتا « وتادغو ب ل گ» ( دانش رس دن به س ادت) تال ف یوسف
داص حاج چ کتا «ه ة الح ای » نوشته احمد یوگن یچ «مح نامه»
دوارزمیچ « ص ٔه ربغوزی» تأل ف ناکر الدین بن برهان الدین ربغوزی و
غ ره م اشد.
 - ۳دوره سوم تاریخ ٔه زبان تورکی اوزب ی رون  ۱۵الی  ۱۹م ،دی را
در بر م گ رد و به نام زبان دیمی ادبی تورکی اوزب ی ( eski turkiy
 )özbekiy adabiy tiliیاد م شود که تال فات ع اییچ س اکیچ س ف سراییچ
موننا ل فیچ ام ر علی ش ر نواییچ اه ر الدین محمد بابرچ مشر نمنگانیچ
گلخنیچ م میچ ذاکرجان فر چ ذو ی و عده زیاد سایر ش را و نویسنده گان
تورک اوزب ک مربو این دوره اس .
 – ۴دوره هارم از ن مه دوم رن  ۱۹م ،دی شروی گردیده تا امروز به ح ث
وس له محاوره ب ن مردم تورک اوزب ک رار گرفته که در کشور اوزب ستان
چ به نام زبان م اکر ادبی اوزب ی ( )hozirgi özbek adabiy tiliیاد
م شود و تمام آثار من ور و منظوم را در بر م گ رد که از آغاز نشر روزنامه
ع و نشرگردیده چ به
«تورکستان ونیتی گزیتی» در سا ۱۸۷۰م ،دی
عزیز
ح ث زبان م اکر ادبی تورکی اوزب ی شنادته م شود .و در ممل
ما افغانستان اگر ه تورکان اوزب ک یک اک ری بزرگ محسو می شوندچ
ولی زبان شان ی نی تورکی اوزب ی منح ث یک زبان محلی آورده شده اس .
و تورکان افغانستان تا کنون نوشته های دویش را بر د،ف اوزب ستان که
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به دط سریل ک ترویج داده اند به دط عربی می نویسند.
دوره تش ل زبان تورکی اوزب ی به ح ث لسان جداگانه در رن  ۱۱م ،دی
آغاز یافته این جریان ت ری ا ی تا سه رن ادامه یافته و در رن  ۱۳م ،دی به
پایه ت م ل رس ده اس .
در ت امل ب دی زبان دیمی ادبی تورکی اوزب ی ف ال همه جان ه ام ر علی
ش ر نوایی ن ش بارز داشته اس  .موکوف با استفاده از ام انات سرشار
لسانی زبان تورکی اوزب ی که آن زمان به نام تورکی یاد م شدچ آثار برجسته
آفریده اس و رساله ای ن ز راجع به مزی ها و برتریهای زبان تورکی
اوزب ی به عنوان «محاکمة اللغت ن» تال ف نموده اس  .هم نان موننا ل فی
هروی و شنهشاه سخنور اه رالدین محمد بابر شاه یاد گار های زرین درین
زبان دارند .و توزوک بابری ی ی از تأل فات نایا جهان تورک می باشد .
آواز شناسی زبان معاصر تورکی اوزبیکی:
زبان م اکر تورکی اوزب ی دارای  ۲۹کدا (فون ی) بوده آنها من سی به دو
گروه م اشند.
الف – واولهاچ جمله  ۶عدد[a] :چ ][oچ ][eچ ]‘[oچ ][uچ ][i
– کنسننتهاچ جمله  ۲۳عدد[b] :چ ][vچ ][gچ ][dچ ][zچ ][jچ ][yچ ][kچ
][lچ ][mچ ][nچ ][pچ ][rچ ][sچ ][tچ ][fچ ][xچ ][chچ ][shچ ][qچ ]‘[gچ
][hچ [ng
باید تذکر داد که تلفظ واولها و کنسننتهای زبان م اکر ادبی تورکی اوزب ی
از آوازهای مشابه دری تفاوت زیادی ندارد.
تاریخچ ٔه مختصر الفبای زبان اوزبیکی:
در دیی ا وام تورک از دط اوستاییچ اوردون ینی سیچ سغدیچ دوارزمیچ
اویغوری برای نوشتن متون کار گرفته اند .ی ی از مهمترین رسی الخط های
تورکی اوزب ی در رون وس ی الف ای عربی بوده اس که مردم آس ای
مرکزی تا سا  ۱۹۳۰از آن استفاده م ردند.
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تورکستانی های شر یچ و مردم افغانستان و آذربای ان محدود ٔه ایران از آغاز
اس،م تا کنون به رسی الخط عربی کتاب م نمایند .ولی در تورک ه ب د از روی
کار آمدن آته تورک و پایان دلفای اس،می تورک ه چ رسی الخط به نت ن م د
گردیده چ در اوایل رن  ۲۰م ،دی علمای جدیدیه آس ای مرکزی اک،حاتی
در آن وارد نمودند که هدف آن از فراهی نمودن ش ل نوشتاری برای همه
واولهای موجوده در این زبان بوده اس .
نا گفته ن اید گذاش که مزی رسی الخط عربی درین اس که در آن واو
وجود نداردچ و دواندن هر له ٔه زبان تورکی به دوانندهچ ب گانگی نشان
نم دهدچ هر کفحه ای ه در اوروم ی به ع م رسدچ در استان و هی از آن
م ل دو گرفته م شد .به اک ،ح دیگر اتحاد و نزدی ی را در م ان
تورکان ای اد می نمودچ اما وجود رسی الخط های سریل ک و نت نچ هر یک
له ه ها را م زا از دیگران می سازدچ که راب تورکهای همد و همزبان
و هی دون را از هی ب گانه می سازد .واین ی ی از ضربه های بزرگی به
نابودی و جدا سازی فرهنگ تورکان متحد و برادر به شمار می آید .باید اذعان
کرد هر باری که رسی الخط یک کشور تغ ر می یابد مردم آن شور برای
مدت سی سا از آثار و تاریخ کشور دویش ب گانه م شوند.
در سا  ۱۹۲۹در کشور همسای ٔه ما اوزب ستان در عوض الف ای عربی
دط نت ن روی کار آمده و این دط با سپری نمودن ب شتر از ده سا درسا
 ۱۹۴۰م ،دی ملغی گردیده ب ای آن الف ای سریل ک روسی رار داده شد.
ب د از استرداد است  ،در سا  ۱۹۹۳بار دیگر الف ای تورکی اوزب ی بر
اساح حروف نت ن در اوزب ستان به منص ٔه اجرا رار گرفته چ که تا امروز
به ح ث دط رسمی از آن استفاده ب مل می آید.
الف ای امروزه تورکی اوزب ی در کشور همزبان ما اوزب ستان بر اساح
دط نت ن دارای  ۲۹حرف بوده از آن جمله سه حرف آن ترک ی م اشد :
 – ۱حرف ترک ی « »shکه م اد «ش» فارسی  /دری اس .
 - ۲حرف ترک ی « »chکه م اد «چ» فارسی  /دری اس
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دیی و جدید می باشد.
 - ۳حرف ترک ی « »ngکه م اد « نگ» فارسی /دری اس .
امروز در کشورهمسای ٔه ما در اوزب ستان به کورت رسمی دو الف ا مورد
استفاده رار گرفته چ ی ی آن الف ای نت ن و دومی الف ای سریل ک اس که
هر دو الف ای روی ار آمد ٔه تورکی اوزب ی ذی،ی م رفي م گردد.
حروف الفبای سریلیک تورکی اوزبیکی و معادل فارسی /دری آن :
حروف سریل ک

م اد آن درفارسی
دری

حروف سریل ک

م اد آن در فارسی
دری

اچ ی چ

Сс ۱۹

ثچ حچ ص

Тт ۲۰

تچ

Уу ۲۱

اُوچ وچ
ف

۱

Аа

۲

Бб

۳

Вв

و

۴

Гг

گ

Фф ۲۲

۵

Дд

د

Хх ۲۳

خ

۶

Ее

اېچ یې

Цц ۲۴

تس

۷

Ёё

یا

Чч ۲۵

چ

۸

Жж

جچ ژ

Шш ۲۶

ش

۹

Зз

زچ ذچ ضچ ا

Ъъ ۲۷

یچ ء
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۱۰

Ии

ايچ

Ьь ۲۸

-

۱۱

Йй

ی

Ээ ۲۹

اېچ

۱۲

Кк

ک

Юю ۳۰

یو

۱۳

Лл

Яя ۳۱

یه

۱۴

Мм

م

Ўў ۳۲

اوچ وچ

۱۵

Нн

ن

Ққ ۳۳

ق

۱۶

Оо

آچ ا

Ғғ ۳۴

غ

۱۷

Пп

پ

Ҳҳ ۳۵

حچ ه

۱۸

Рр

ر

حروف الفبای التین تورکی اوزبیکی و معادل فارسی  /دری آن
حروف نت ن

۱

Aa

۲

Bb

۳

Dd

م اد آن در فارسی
دری

حروف نت ن

م اد آن در فارسی
دری

اچ یچ َ

Qq ۱۶

ق

Rr ۱۷

ر

Ss ۱۸

ثچ حچ ص

د
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۴

Ee

اېچ

Tt ۱۹

ت

۵

Ff

ف

Uu ۲۰

اُوچ وچ

۶

Gg

گ

Vv ۲۱

و

۷

Hh

هچ ح

Xx ۲۲

خ

۸

Ii

ايچ

Yy ۲۳

ی

۹

Jj

ج

Zz ۲۴

زچ ذچ ضچ ا

ک

’O’o ۲۵

اوچ وچ

’G’g ۲۶

غ

Mm ۱۲

م

Sh sh ۲۷

ش

Nn ۱۳

ن

Ch ch ۲۸

چ

Oo ۱۴

آچ ا

Ng ng ۲۹

نگ

Pp ۱۵

پ

Kk ۱۰
Ll ۱۱

حروف الف ای سریل ک و نت ن زبان تورکی اوزب ی برد،ف رسی الخط
عربی دارای حروف (ک،ن) و (دورد) بودهچ موارد استفاده از آنان
واعد جداگانه ت ن گردیده اس  .م ی ،اسامی اشخاصچ نامهای کشورهاچ
شهر هاچ ریه جاتچ مؤسسات و غ ره که حروف او آنها به حرف
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( ک،ن ) تحریر می یابد .در غ ر موارد فوق در نوشتن کلمه هاچ جمله ها و
غ ره حروف دورد است ما م شود.
انواع کلمات زبان تورکی اوزبیکی از نگاه شکل و معنی :
کلمه های زبان تورکی اوزب ی مانند سایر ا لسن ٔه جهان از نگاه ش ل و
م نی مختلف بودهچ من مله به کلمات متشابهچ مترادف و مت اد من سی م شوند.
در ادب ات ک،س ک تورکی اوزب ی ابدای و دصوک ات جداگانه ای بوجود
آمده اس که به نام تویوق « ت ن س ) یاد م شود که وافی آن ع ارت از
کلمات متشابه م اشدچ یک نمونه آنرا ذی،ی م،حظه فرمای د:
ل ل دن جان مغه اۉتلر یا لور
( از دیدن ل ل ل شچ در جانی آتش ش له ور م شود)
اشی دّیمنی جفادین یا لور
(ابروانش از جفای زیاد د و ام مرا ون « ی» دی م سازد)
مېن وفاسی چ وعده س دین شاد مېن
(من از وفا و وعده اش شاد و دورسندم(
اُو وفا چ ب لمن ی چ لمس یا لور
( نم دانی که و عده و و فایش جامه ٔ عمل دواهد پوش د یا نه ؟)
کلمه ( یا لور ) در این دو ب تی سه بار است ما
م نای جداگانه دارند.

گردیده و هر یک آن

هم نان ذدایر لفظی ی نی کلمات مورد استفاده تورکی اوزب ی شامل
ا شار مختلف از نظر دام م اشند و من سی به شر دیمی یا تاریخی مانند
داد دواهچ اضیچ ش صری یا م اکر و شر جدیدچ مانند کمپ وترچ موبایل و
غ ره م اشد که کل ه آنها توجه داکی را در مورد کاربرد آن ای ا می
نماید.
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یک سم ابل توجه کلمات زبان م اکر تورکی اوزب ی را الفاا تدادل
از لسانهای شر ی و غربی تش ل م دهد که به کورت روزافزون در
محاوره روزمره مردم مورد استفاده رار گرفته اند.
لهجه های زبان معاصر تورکی اوزبیکی:
زبان گفتاری تورکی اوزب ی از ناح ه تا ناح هچ از ونی تا ونی
در تلفظ چ است ما کلمات محلیچ حتی جمله بندی دارای مشخصاتی
م اشد که دصوک ات محاوره ای آنها به ریشه های تاریخی و جغراف ایی
مختلف به نامهای
من هچ ارت ا م گ رد .لهذا زبانهای گفتاری منا
ش وه هاچ له ه ها(محاوره ها) که به ح ث له ه ها تف ک گردیده اس .
له ه های زبان م اکر اوزب ی من سی به سه گروه آتی اند:
 - ۱گروه جنو شر ی که شامل ش وه ها و له ه های رلوقچ
م اشد.

گل و اویغور

 – ۲گروه جنو غربی که شامل ش وه ها و له ه های تورکان اوزب ک
دوارزمچ زا ستان و تورکمنستان اس .
 – ۳گروه شما غربی که به نام ـپ اق یاد م شود .ویژه گی عمد ٔه ش وه و
له ه های این گروه ع ارت از آن اس که گوینده گان آن در او کلمه به
عوض  ( yی ) ( jج ) تلفظ م نمایندچ مانند:
 ( y ö lیگ ){ راه } چ ( j ö lجگ )
 ( yöqیگق ) { ن س } ( j ö q ،جگق ) و غ ره.
باید گف تورکان اوزب ک ب ی از ونیات افغانستان ون سمنگانچ تخار
و بددشان به جای حرف « ی » چ از حرف « ج» استفاده می کنند چ ولی
عموم و یا اک ری نمی باشندچ بل ه ب ی حصص ونیات مذکور.
رشد و انکشاف ذخایر لفظی زبان تورکی اوزبیکی:
ذدایر لفظی یا کلمات مورد استفاده زبان تورکی اوزب ی از دو نگاه
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توس ه و ان شاف می یابد که من ع او و سرشار آن ذدایر دادلی دود
زبان تورکی اوزب ی .در پهلوی منابع دادلی در ان شاف ذدایر لفظی
زبان مذکور کلمات م همان از زبانهای دیگر ن ز سهی بسزایی دارد
که شرح مختصر آن ذی ،ی ارائه م شود:
 – ۱ت داد زیادی از کلمات م همان در زبان م اکر ادبی تورکی
اوزب ی کلمات عربی می باشد که در محاوره و زبان تحریری ادبی وس ا ی
مورد استفاده می باشدچ مانند « کتا »چ « م ت »چ «م ارف»چ «شاعر»چ
«آدا »چ «انسان»چ «ساع »چ «مل »چ «اوند» اره و غ ره.
 – ۲در زبان م اکر تورکی اوزب ی از ت داد زیاد کلمات فارسی ن ز
در محاوره روزمره مردم کار گرفته م شودچ مانند «آسمان»چ «آفتا »چ
«بهار»چ « شاگرد»چ «درد»چ « ش نی»چ «دوس »چ « د » و غ ره.
 – ۳هم نان ت داد زیاد کلمه های نو از زبان های روسیچ انگل سی و
غ رهچ دادل زبان م اکر تورکی اوزب ی گردیده اس که ت داد آنها به
دا ر ان شافات جدید در عرکه های ت نولوجیچ ا تصاد و غ ره رو به
افزایش اس  .م ل موتر – تلویزیون – رادیو – کمپ وتر -انترن و غ ره .
حاالت «  »kelishikاسم در زبان معاصر اوزبیکی:
کلمات مت ل به جزء اسی در زبان م اکرتورکی اوزب ی نظر به
مو ع و واایف آن در جمله چ دارای حانت شش گانه بوده م تواند که شرح
آن به رار آتی اس :

شماره حانت
۱

Bäsh kelishik

پسوند
-

ترجمه فارسی /دری آن

نمونه
Örik
Gulladi
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زردالو شگف

 دری/فرهنگ تورکی اوزبیکی به فارسی

شگوفهٔ زردالو

زردالو را دورد

örikning ningguli

Qaratqich kelishigi

۲

ni-

Tushum kelishigi

۳

dan-

Chiqish kelishigi

۴

ga, -Örikka ka, tö ydi
qa

J änlanish
kelishigi

۵

örikni
yedi

از زردالو گرف

örikdan
äldi

از زردالو س ر شد

در زردالو دید

da-

Örikda

Örin-payt kelishigi

k
ördi

:قواعد جمع بندی اسم در زبان معاصر ادبی تورکی اوزبیکی
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ش ل اسی جمع در زبان م اکر ادبی تورکی اوزب ی به دو سی آتي
بسته م شود:
الف – رز مروج و عمد ٔه جمع بندی اسامی در زبان تورکی اوزب ی
پ وستن ملح ه « )lar-به اسی مفرد م اشدچ مانند« »älmaس – «
 »älmalarس هاچ «  »ädamآدم – « »ädamlarآدم هاچ « »shahar
شهر – «  »shaharlarشهرها و غ ره.
– گون ٔه دیگر جمع بندی اسامی در زبان م اکر اوزب ی که کمتر از آن
کار گرفته م شودچ ع ارت اند از است ما کلمات « »anchaزیادچ « bir
 »nechtaندیچ « »minglabهزاران و غ ره با اسی مفرد م اشدچ مانند
«  »ancha ishکار زیادچ «  »minglab odamهزاران نفر وغ ره.
طرز اظهار ملکیت در زبان معاصر ادبی تورکی اوزبیکی:
در زبان تورکی اوزب ی برای ااهار مل
که درج جدو ذیل اس :
شخص

از ملح اتی کار گرفته م شود

مفرد

جمع

تورکی اوزب ی فارسی /دری

تورکی اوزب ی

فارسی /دری

مت لی

kitäbim

کتابی

kitäbimiz

کتابمان

مخا

kitäbing

کتاب

kitäbingiz

کتابتان

غای

kitäbi

کتابش

Kit äb(lar) i

کتابشان

فعل در گرامر زبان معاصر ادبی تورکی اوزبیکی:
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اف ا زبان تورکی اوزب ی دارای زمان سه گانهچ ک غه ها و سایر اش ا
مختلف بوده شرح آن ذی،ی ارائه م شود.
 – ۱اشکال و صیغهٔ افعال زبان معاصر ادبی تورکی اوزبیکی:
از نگاه اش ا و انوای چ م نی ف ل با فاعلچ اف ا زبان تورکی اوزب ی
رار ذیل اس :
دارای اش ا پن گانه بوده شرح گردان اف ا
الف – صیغ ٔه معروف
مفرد

جمع

شخص

تورکی اوزب ی فارسی
/دری

تورکی اوزب ی

فاری /دری

مت لی

kiydim

پوش دم

kiydik

پوش دیی

مخا

kiyding

پوش دی

( kiydingizپوش دید )

پوش دید

غای

Kiydi

پوش د

به ش ل« احترام »هی می آید.

kiyding(iz)lar

Kiydilar

ب  -صیغه مجهول
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پوش دند

فرهنگ تورکی اوزبیکی به فارسی /دری

مفرد

جمع

شخص

تورکی اوزب ی فارسی/
دری

تورکی اوزب ی

فارسی /دری

مت لی

k örildim

دیده شدم

k örildik

دیده شدیی

مخا

k örilding

دیده شدی

 ( k örildingizش ل جمع و
احترام )

دیده شدید

غای

k örildi

دیده شد

شخص

مفرد

k örilding(iz)lar
K ö rildilar

دیده شدند

ج  -صیغه خودی
جمع

تورکی
اوزب ی

فارسی /دری تورکی اوزب ی

فارسی /دری

مت لی

kiyindim

(دود) پوش دم kiyindik

(دود) پوش دیی

مخا

kiyinding

(دود) پوش دی Kiyindingiz

(دود) پوش دید

(بش ل جمع و احترام)
kiyinding(iz)lar
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غای

kiyindi

(دود) پوش د

Kiyindilar

(دود) پوش دند

د – صیغه اجباری
جمع

شخص مفرد
تورکی اوزب ی فارسی /دری

تورکی اوزب ی

فارسی /دری

مت لی

 kiydirildimپوشان ده شدم

kiydirildik

پوشان ده شدیی

مخا

 kiydirildingپوشان ده شدی

 ( Kiydirildingizش ل جمع پوشان ده شدید
و احترام)
kiydirilding(iz)lar

غای

kiydirildi

پوشان ده شد

kiydirildilar

پوشان ده شدند

هـ  -صیغه شریکی
شخص

مفرد

جمع

تورکی اوزب ی فارسی /دری

تورکی اوزب ی

فارسی /دری

Kiyishdik

شری ا ی پوش دیی

مت لی

kiyishdim

شری ا ی پوش دم

مخا

kiyishding

شری ا ی پوش دی ( kiyishdingizجمع و
احترام)
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kiyishding(iz)lar
غای

kiyishdi

شری ا ی پوش د

kiyishdilar

شری ا ی پوش دند

 - ۲وجوه افعال زبان معاصر ادبی تورکی اوزبیکی :زبان م اکر ادبی
تورکی اوزب ی دارای هار وجه بوده شرح آن رار ذیل اس :
الف – وجه اد اری
– وجه امری
ج – وجه شر ه
د – وجه م صد
شکل های گردان فعل زبان معاصر ادبی تورکی اوزبیکی:
ف ل زبان م اکر تورکی اوزب ی مانند سایر زبان ها دارای سه حال چ
ی نی ماضیچ حا و مست ل بوده شرح گردان آن رار ذیل اس :
ماضی مطلق
جمع

شخص مفرد
تورکی اوزب ی

فارسی
/دری

تورکی اوزب ی

فارسی/
دری

مت لی

Keldim

آمدم

Keldik

آمدیی

مخا

Kelding

آمدی

( Keldingizجمع و احترام)

آمدید

غای

Keldi

آمد

keldinglar
Keldilar
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ماضی نقلی قریب
جمع

شخص مفرد

تورکی اوزب ی

فارسی
/دری

تورکی اوزب ی

مت لی

Kelganman

آمده ام

Kelganmiz

آمده ایی

مخا

Kelgansan

آمده ای

Kelgansiz

آمده اید

غای

Kelgan

آمده اس

فارسی/در
ی

kelgansizlar
Kelganlar

آمده اند

ماضی نقلی بعید
جمع

شخص مفرد
تورکی اوزب ی

تورکی اوزب ی

فارسی
 /دری

kelgan(e)dik

آمده

فارسی/در
ی
مت لی

kelgan(e)dim

آمده بودم
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بودیی
مخا

kelgan(e)ding

غای

kelgan(e)di

آمده بودی ( kelgan(e)dingizجمع و
احترامی)

آمده
بودید

kelgan(e)dingizlar
آمده بود

kelgan(e)dilar

آمده
بودند

ماضی استمراری
شخص مفرد
تورکی اوزب ی

مت لی

جمع
فارسی
/دری

 kelgayotgan(e)diم یمدم
m
م یمدی

مخا

kelgayotgan
(e)ding

غای

 kelgayotgan (e)diم یمد

تورکی اوزب ی

فارسی /
دری

kelgayotgan (e)dik

م یمدیی

( kelgayotgan (e)dingizجمع و م یمدید
احترامی) kelgayotgan
(e)dinglar
kelgayotgan (e)dilar

م یمدند

ماضی مکرر و دایمی
ماضی استمراری و ماضی م رر و دایمی به زبان دری ی سان ترجمه
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م شودچ تفاوت ب ن م نی آنها از محتوای جمله روشن م گردد.
فعل حال
جمع

شخص مفرد

تورکی اوزب ی

فارسی
/دری

تورکی اوزب ی

مت لی

kelyapman

م ییی

kelyapmiz

م یئ ی

مخا

kelyapsan

م ییی

( kelyapsizجمع و احترامی)

م یئ د

غای

kelyapti

م یید

فارسی/در
ی

kelyapsizlar
م ییند

kelyaptilar

فعل مستقبل (همراه با اشاره به حرکات و حاالت مکرر و دایمی)
شخص مفرد

مت لی

جمع

تورکی
اوزب ی

فارسی /دری

تورکی اوزب ی

فارسی /دری

kelaman

دواهی آمدچ م ییی

kelamiz

دواه ی آمدچ
م یئ ی
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مخا

kelasan

دواه د آمدچ
م یئ د

دواهی آمدچ م ییی ( kelasizجمع و
احترامی)
kelasizlar

غای

دواهد آمدچ م یید

keladi

دواهند آمدچ م ییند

keladilar

فعل مستقبل شرطی
جمع

شخص مفرد
تورکی
اوزب ی

فارسی /دری

تورکی اوزب ی

فارسی /دری

مت لی

kelsam

ب ییی

kelsak

ب یئ ی

مخا

kelsang

ب ییی

( kelsangizجمع و
احترامی) kelsanglar

ب یئ د

غای

kelsa

ب یید

kelsalar

ب ییند

فعل مستقبل امری التزامی
شخص

مفرد
تورکی
اوزب ی

جمع
فارسی /دری

تورکی اوزب ی
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ب ییی

مت لی

kelay

مخا

 kelginب ا

غای

kelsin

ب یید

kelaylik

ب یئ ی

( kelingجمع و
احترامی) kelinglar

ب یئ د

kelsinlar

ب ییند

ف ل مست ل شر ی و ف ل مست ل امری التزامی به است نای مفرد مخا
به زبان دری
ی سان ترجمه می شودچ تفاوت ب ن م نی آنها از محتوای جمله روشن
م گردد.
***
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رهنمای تلفظ
فرهنگ تورکی اوزبیکی به فارسی /دری
در آغاز کلمه
 äآ

در وسط کلمه

( آدم) ädam

در آخر کلمه
( ادا )

( بار ) bär

adä

 aا

( اکه)  ( akaه َ ،ـ ) ( قره ت)  ( qaratه ) ( قره ) qara

 Iای ( ایش) ish
 eې ( اېرک) erk
 uاو ( اوز )

u

 öاۉ ( اۉز ) öz

ی ( تیش ) tish
ې ( کېل )

ی ( اونی ) uni

kel

ې ( یې )

ye

و ( سوز ) suz

و ( بو )

bu

ۉ ( سۉز ) öz

ـ
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عالمات اختصاری برای لغات بیگانه
آلمانی

آلما.
انگ .

انگل سی

فر .

فرانسوی

ایتا.

ایتال وی

ن .

نایی

رو .

روسی

عر.

عربی

فا.

فارسی

ن.

نت ن

یو .

یونانی

هند.

هندی
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اعداد در تورکی اوزبیکی
تورکی

دری

کفر

کفر

بر

یک

ای ّی

دو

اوچ

سه
هار

تگرت
پنج

بېش
آلتی

شش

یېتّی

هف

س ّز

هش

تگ ّ ز

نه

اۉن

ده

اۉن ب ر

یازده

اۉ ن ای ّی

دوازده

اۉن اوچ

س زده
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اۉن تگرت

هارده

اۉن بېش

پانزده

اۉن آلتی

شانزده

اۉن ی تّی

هفده

اۉن س ّ ز

ه ده

اۉن تگ ّ ز

نوزده

ی گ رمه

بس

ی گ رمه ب ر

ب س و یک

ی گ رمه ای ّی

ب س و دو

ی گ رمه اوچ

ب س و سه

ی گ رمه تگرت

ب س و هار

ی گ رمه بېش

ب س و پنج

یېگ رمه آلتی

ب س و شش

ی گ رمه یېتّی

ب س و هف

ی گ رمه س ّ ز

ب س و هش

ی رمه تگ ّ ز

ب س و نه

اۉتّ ز

سی

رق
ایلّ ک

هل
پن اه
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شص

آلتم ش
ی تم ش

افتاد

س سان

هشتاد

تگ سن

نود

یوز

یک کد

ای ّی یوز

دو کد

اوچ یوز

سه کد

تگرت یوز

هار کد

بېش یوز

پنج کد

آلتی یوز

شش کد

یېتّی یوز

هف کد

س ّ ز یوز

هش کد

تگ ّ ز یوز

نه کد

ب ر م نگ

ی هزار

ای ّی م نگ

دو هزار

اوچ م نگ

سه هزار

تگرت م نگ

هار هزار

بېش م نگ

پنج هزار
ششش هزار

آلتی م نگ
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یېتّی م نگ

هف هزار

س ّ ز م نگ

هش هزار

تگ ّ ز م نگ

نه هزار

اۉن م نگ

ده هزار

یوز م نگ

کد هزار

م ل ون

م ل ون یک م ل ون

م ل ارد

م ل ارد یک م ل ارد
***
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اعداد ترتیبی در تورکی اوزبیکی
تورکی اوزبیکی فارسی  /دری
بیرینچی

اول

ای ّکینچی

دوم

اوچینچی

سوم

تۉرتینچی

چهارم

بېشینچی

پنجم

آلتینچی

ششم

ییتینچی

هفتم

س ّکیزینچی

هشتم

تۉ قّیزینچی

نهم

اۉنینچی

دهم

66

فرهنگ تورکی اوزبیکی به فارسی /دری

ماه های شمسی تورکی اوزبیکی
بعد از اسالم
فارسی /دری

تورکی اوزبیکی
قۉزی

حمل

هۉکیز

ثور

ایزدز

جوزا

کوچوک

سرطان

ارسالن

اسد

بوغدای باشی

سنبله

اولکو

میزان

چیّان

عقرب

یای

قوس

اۉغالن

جدی

قوغا

دلو

بلیق

حوت
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ماه های قمری تورکی اوزبیکی
بعد از اسالم
قمری

تورکی اوزبیکی
عاشور آیی

محرم الحرام

بۉش آیی

صفر المظفر

مولود آیی

ربیع االول

مولود اېرته سی آیی

ربیع الثانی

بېشینجی آی

جمادی االول

آلتینچی آی

جمادی الثانی

قندین آیی

رجب المرجب

برات آیی

شعبان المعظم

اۉروج آیی

رمضان المبارک
شوالمکرم

شکر بی ره می
ارالیک آیی

ذیقعدة الحرام

قوربان آیی

ذیحجة الحرام
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دوره ٔ  ۱۲ساله ٔ سالهای تورکی
اوزبیکی که دردیوان لغات الترک
محمود کاشغری آمده است.
سال موش
سال گاو
سال پلنگ
سال خرگوش
سال نهنگ
سال مار
سال اسب
سال گوسفند
سال میمون
سال مرغ
سال سگ
سال خوک

 - ۱سیچقان ئیل
 - ۲اودئیل
 - ۳بارس ئیل
 -۴توشقان ئیل
 - ۵لوی ئیل
 - ۶ئیالن ئیل
 - ۷یونت ئیل
 - ۸قوی ئیل
 - ۹بیچی ئیل
 - ۱۰تخلقوی ئیل
 - ۱۱ایت ئیل
 -۱۲نگوز ئیل

در یکی از مجالت « آینده » چاپ ایران ،دانشمند و محقق ایرانی داستان به
میان آوردن « تقویم » را بار اول به چاپ رسانیده گفته بود که اولین بار
تورکها در تاریخ ،جنتری را به میان آورده اند .بعد ها از روی ماه های
تورکی ،ترجمه ٔ آنرا به زبان فارسی چنین سرودند
موش و بقر و پلنگ و خر گوش شمار
زین چار چو بگذری نهنگ آید و مار،
آنگه به ا سب و گوسفند است حساب
همدونه و مرغ و سگ و خوک آخر کار« »۱
« - »۱از کتاب  :مرز های همزیستی زبانها ،تا ٔلیف ع .شهرانی  ۱۹۹۷ ،م.
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فصل دوم
سخنی چند پیرامون این لغتنامه
از
محترم دکتور عبدالغفور روان فرهادی
محترم پروفیسوردکتور عنایت هللا شهرانی
محترم سید عثمان روشنگر باختری
محترم محمد اسحاق ثنا
محترم همایون باختریانی
محترم محمد ناصر مسعود
محترم فیض هللا قرداش
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داکتر روان فرهادی

سخنی چند پیرامون این لغتنامه
از
محترم دکتورعبدالغفورروان فرهادی
اینک با لطف حق سبحانه تعالی ،عمرم به هشتاد و هفت رسیده ،که در
باره ٔ فرهنگ یا لغت نامه ٔ تهیه داشته ٔ دوست دیرینم داکتر فیض هللا ایماق
چند کلمه ٔ را برشته ٔ تحریر می آورم.
داکتر فیض هللا ایماق از سالیان درازی بدینسو ،در تحقیق و تتبع در باره ٔ
زبان تورکی اوزبیکی مصروف می باشد .
من همواره از ایشان میخواستم ،که لغت نامه ای در بار ٔه زبان تورکی
اوزبیکی با ترجمه ٔ فارسی /دری آن بنویسند ،تا فارسی  /دری زبانان ،به
خصوص کسانیکه اصالً تورکی االصل می باشند ،ولی به اثر عوامل مختلف،
زبان شانرا از دست داده اند ،و عالقمند آموختن زبان آبایی خود میباشند ،از
آن مستفید شوند .و از جانب دیگر یک عده فارسی زبانان و سایر گوینده گان
زبانهای افغانستان شاید ،عالقمند آموختن زبان تورکی اوزبیکی باشند ،که
آنها نیز به این نوع فرهنگ ،خصوصا ً تورکی به فارسی  /دری مراجعه
نمایند.
خبر شدیم که درین اواخر یک تعداد شخصیت ها در نوشتن فرهنگها به زبان
تورکی اوزبیکی دست زده اند ،که کار خوب و مناسب می باشد .چونکه
هر چند ،لغتنامه ها زیاد شود به غنای فرهنگی میفزاید ،و مردم افغانستان
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بداشتن لغتنامه ها شدیدا ً ضرورت دارند .
این بنده ٔ خدا ،در مقدمه های تالیفات آقای داکتر ایماق زیر عناوین « در
دانه های خلق » و « سوزدل » تقریظ ها نوشته بودم  .و اینک خوشحال می
باشم که لغتنامه ٔ شان بعد از چهار دهه ،تکمیل شده و یقینا ً کار آمد و ضرورت
مردم افغانستان خواهد بود .
زمانیکه در وزارت امور خارجه کار می کردم یک نفر تاجیکستانی به نام
صولت شاه میرگن زاده که در سفارت روسیه شوروی در کابل کار می کرد،
کتابی را در قسمت گرامر اوزبیکی که به زبان روسی نوشته شده بود ،برایم
نشان داد  .از وی خواهش نمودم تا آنرا به فارسی ترجمه نماید ،تا باشد از
آن اوزبیک زبانان استفاده نمایند .وی آن کار را انجام داد ،و بنده آنرا برای
دوست گرامی ام آقای داکتر عنایت هللا شهرانی دادم تا با دوستان همزبان در
آن باره تحقیقات را ادامه دهند.
بار دیگر آقای صولت شاه میرگن زاده به خواهش من کتابی را که در بار ٔه
زبان و ادبیات اوزبیکی تحریر یافته ،که اصل آن روسی بود ،به ترجمه ی
آغار نمود ،مقدمه ٔ آن را که برسم الخط عربی فارسی روان ترجمه نموده
بود ،بدسترسم گذاشت .آ ن کاپی نزدم بود ،تا زمانیکه من در زندان پلچرخی
محبوس شدم ،به اثر تالشی ها ،ترجم ٔه مذکور مفقود گردید.
گفتنیست که قرغیز ها یکی از طوایف تورکها می باشند ،و در تاریخ تورکها
در داستان های « ماناس » سابق ٔه طوالنی دارند  .یک گروپ قرغیز های
پامیر به سرکردگی مرحوم الحاج رحمن قل خان ( خان پامیر) ،در زمستان
ها به کابل آمد و شد داشتند  .من با آنها تماس داشتم ،در آن هنگام یک
شخصیت تورک تبار بدخشانی به نام پروفیسر داکتر محمد نظیف شهرانی،
در بار ٔه طرز حیات ،تاریخ و غیره جهات مختلفه و بود و باش آنها به زبان
انگلیسی کتابی را می نوشت ،و طوریکه شنیده شد تحقیقات مذکور اقبال چاپ
یافته است .فکرمی کنم متن این کتاب به زبان فارسی و یا تورکی ترجمه
گردد ،مفید خواهد بود .
چهل و اند سال قبل از امروز ،خوب به خاطر دارم که داکتر فیض هللا ایماق،
آماده گی خویش را در نوشتن یک لغتنامه تورکی اوزبیکی گرفته بود ،یک
72

فرهنگ تورکی اوزبیکی به فارسی /دری

جلد فرهنگ کوچک اوزبیکی را که به خط سریلیک در شهر تاشکند
جمهوری اوزبیکستان طبع گردیده بود ،برایش تقدیم داشتم تا از آن در نوشته
های خویش استفاده نماید.
باید گفت ارزش لغتنام ٔه هذا به قلم داکتر ایماق ،نزد اهل دانش و علما
زیاد می باشد ،بخصوص که در آغاز مجملی از دستور زبان تورکی اوزبیکی
آورده شده است ،که ارزش کتاب را باال می بَرد.
من بند ٔه هللا زمانیکه از زبان داکتر عنایت هللا شهرانی شنیدم که وی مجموعه
ای را از لغات عامیان ٔه مردم شهران ،یا مهد تولدش جمع و ترتیب نموده
است ،بر ایشان پیشنهاد کردم که آن لغات مستعمل را که بدست دارد ،در
تقریظی که به این فرهنگ می نویسند ،عالوه بدارند  .در آن صورت ،کیفیت
و ارزش کتاب باز هم باال خواهد شد  .اینک خوشحال می باشم که موضوع
را داکتر شهرانی به منصه ٔ اجرا گذاشته است.
لغات عامیان ٔه شهران در( دایرة المعارف) تورکی اوزبیکی داکتر ایماق
گنجانیده شده است (.آماده چاپ).
طوریکه گفته آمد من آقای داکتر فیض هللا ایماق را از سالیان زیادی باینسو
می شناسم.حتی درسال  ۱۳۵۵خورشیدی بمراسم عروسی فیض هللا جان و
خانم شان انابت جان اشتراک نموده ،عاقد نکاح و ازدواج شان نیز بودم.
این برادر گرامی در وقت ماموریت شان در رادیو افغانستان و رادیو بین
المللی تاشکند اوزبیکستان و کشور کانادا ،کتاب ها و مقاالت زیادی را
نوشته ،بدین وسیله به ارتقای و احیا ٔ فرهنگ افغانستان مصدر خدمات شایانی
شده اند  .پس جای دارد از آن قدر دانی نماییم.
نخست برای دوست گرامی ام داکتر فیض هللا ایماق ،به خاطر تکمیل این
لغتنامه تبریک و شاد باش گفته ،دو دیگر از خداوند پاک ،ایمان قوی و
توفیق مزید برایشان می خواهم و همواره صحت و سالمت باشند.
دکتور عبدالغفور روان فرهادی
شمال کالیفورنیای امریکا
دسمبر  ۲۰۱۵مسیحی
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داکتر عنایت هللا شهرانی

سخنی چند پیرامون این فرهنگ
و گذشته های زبان تورکی در افغانستان
از
محترم پروفیسردوکتورعنایت هللا شهرانی
بیش از شصت سال می شود ،که نگارنده ٔ این سطور ،برادر دانشمند ،ادیب
و نویسنده ٔ ارجمند جناب دکتور فیض هللا ایماق را از نزدیک می شناسد.
آقای داکتر ایماق از همان آغاز شناسایی مان ،با آنکه در جمع خورد ساالن
مکتب متوسط ٔه ابن سینا بشمار می آمد ،در نوشتن مقاالت در کنفرانسها و
فعالیتهای ماورای درسی عالقمندی داشت .وی یک جوان با سلیقه ،خوش
برخورد ،و فهیم جلوه می کرد.
در دوره های تحصیل ما ،شاگردان در مکاتب لیلیه که از والیات می آمدند،
جناب داکتر ایماق از شهر اندخوی والیت فاریاب به کابل آمد ،و به زبان
تورکی تکلم می نمود .
در آن زمان دانسته می شد که دارای قریح ٔه ادبی و صاحب معلومات در
زبان و ادبیات تورکی بود ،چنانچه که دیده شد چند سال بعد با یک ترک به
تورکی استانبولی تکلم مینمود و تورکی استانبولی با تورکی اوزبیکی تفاوت
زیاد دارد ،آقای ایماق با وی بدون تکلیف مطالبش را بدست می آورد .چونکه
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به داخل فامیل شان دو لهج ٔه تاتاری و اوزبیکی تکلم میشد که یک دلیل
عمد ٔه انکشاف استعداد آقای داکتر ایماق در زبان تورکی اوزبیکی
بشمار می آید .باید گفت آقای ایماق از طرف پدر به قوم ایماق ،و از طرف
مادر به قوم تاتار تعلق می گیرند.
گفتنیست تا کنون شانزده اثر دانشمند گرامی جناب داکتر ایماق اقبال چاپ
یافته وهفت اثر دیگر موصوف آماده ٔ چاپند .او از سالها باینطرف در کنار
تا ٔلیفات دیگرش به جمع آوری و لغات و اصطالحات اوزبیکی نیز دست
زده است.
آقای داکتر ایماق طوریکه در آغاز این نوشته تحریر شد از دوران خورد
سالی دست به احیای فرهنگ تورکان افغانستان زده و از دوران مکتب
ارتباط علمی و ادبی را با مطبوعات قایم نموده ،و در دوران فاکولته در
کتابخانه کار کردند ،در رادیو اوالً به زبان فارسی و بعد ها به تورکی مواد
تهیه داشتند .کار های اولی ٔه شان جمع آوری سروده های محلی بود،
وقتیکه برای اولین بار آمر پروگرام های محلی«اوزبیکی ،تورکمنی،
بلوچی ،پشه یی و نورستانی» رادیو افغانستان شد ،خود برگرداننده
پروگرام تورکی اوزبیکی نیز بود ،و خوش بختانه تا مدتی ،این کار ها به
خوبی دوام کرد.
از اینکه موضوع ما ،تبصره در بار ٔه نوشته ،ترجمه و جمع آوری داکتر
فیض هللا ایماق یعنی فرهنگ زبان و ادبیات تورکی اوزبیکی می باشد ،بنا ٔ ً
الزم است کلمات چندی در باره این زبان آورده شود.
اوزبیکی یکی از شاخه های زبان غنی تورکی می باشد:
اکنون که کلم ٔه « اوزبیکی » شهرت جهانی یافته ،مخصوصا ً که کشوری
در نقش ٔه دنیا به نام آن« اوزبیکستان » نام گذاری شده است ،قدامت آن کم
است.البته کلم ٔه « اوزبیک» در قطار کلمات دیگر تورکی وجود داشته،
ولی اوزبیکی ،اوزبیکستان و اوزبیک (به معنای قوم) ،بعد از حکومت
اوزبیک خان شیبانی کم کم بر سر زبانها قرارگرفت.
مثلیکه به دوران سلف اوزبیک خان ،یعنی چغتای خان در زمان استیالی
تورکستان ،سر زمین تورکستان را به نام ملک چغتای و تورکی شان را
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تورکی چغتای معمول گردانیده بود ،و این کلمه ٔ « تورکی چغتایی » حتی
به دوران حکام تیموری درهرات داخل نوشته ها گردیده بود ،که ما اسناد
زیاد در آن باره داریم .روی آن ملحوظ به سیاق لهجه های تورکی عنوان این
کتاب «تورکی اوزبیکی» گذاشته شد.
در تقسیمات روسها ،کشور های آسیای مرکزی را که به گفته ٔ ارواح شاد
خلیل احمد حامدی ،یک معنی « ترک» اسالم است ،مرکز تورکستان را که
بخارا بود ،با حوالی آن « اوزبیکستان» نام گذاشتند و کلمه ٔ « ترک »
را از میان بردند .بنا ٔ ًآهسته آهسته باشنده گان آن که تورک بودند به نام
اوزبیک شهرت یافتند و این موضوع در افغانستان نیز سرایت کرد.
اگر نیک متوجه شویم در افغانستان صفحات شمال را « تورکستان صغیر»
میگفتند.
و ما دالیل زیاد درین خصوص داریم .به دوره ٔ امیر شیرعلی خان در همه
جا تورکستان آورده شده و امیر عبدالرحمن خان تورکستان را یک کشور
مستقل میدانسته ،چونکه درلوح طالیی در مزار شریف نوشته است :
« امیر عبدالرحمن پادشاه افغانستان و ترکستان» ،و در سراج التواریخ و
دها اسناد دیگر به نام تورکستان یاد میشد .با این گفتار مختصر باید گفت که
کلمه ٔ تورکستان« به صفحات شمال» و کشور تورکستان به نام «
اوزبیکستان» مبدل شده است.
در قسمت کلم ٔه«ترک  -تورک » ،باید یاد آورشد که این کلمه با « واو»
تحریرمیگردد ،واص ً
ال« تورک » است ،و کلمه ٔ مذکور بدون« واو» تلفظ
فارسی می باشد ،و عموما ً فارسی زبانان بدون « واو» مینویسند و چون
درافغانستان نشرات تورکی عمدا ً صورت نمیگرفت ،لذا همان ام ٔ
ال تلفظ
فارسی معمول گردیده است.
بزرگترین دلیل و برهان ما در عالوه کردن« واو» عبارت از تعلیمات
حضرت بابر شاه ،امپراتور با دانش افغانستان و هند می باشد .وی دایم
طرفدار نوشتن « تورک » با « واو» بود.
در متون قدیم و در تلفظ تورکان جهان و در تلفظ تورکان هزاره و در
تلفظ تورکان ترکیه ،همه با « واو» نوشته و گفته می شود .همچنان است
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کلمه « مغول» که بایدبا « واو» تحریر گردد.
کلمه ٔ ترک یا تورک در اسناد تاریخی چینی ها ،بیزانس ،عرب و فارس به
معنی قوی ،مردان پخته شده در حیات ،زیاد شدن و مردمان سر آهنین معنی
میدهد.
هون های کبیر اولین دولت بزرگ را که در تاریخ تورک ها ساختند ،قبیله
های تورک را در زیر یک بیرق آوردند ،سال  ۳۱۸قبل از میالد !
مئته ،حکمدار مشهور هون ها ،سیستم اردوی تورک ها را تنظیم نمود
و تاکتیک مشهور جنگی را پایه گذاری کرد ،سیستم عسکری تورک
های هون بعد از مئته «  » Meteتا امروز با سلسله خاندان های تورک،
در دولت های مختلف تورک دوام پیدا کرد و تا امروز همان سیستم در
اردوی تورک ها پا برجاست.
زبان تورکی ،یکی از غنی ترین زبانهای جهان است ،اکنون در حدود بیش
از سه صد ملیون نفوس دنیا به زبان تورکی صحبت میکنند .و متذکر باید
شد که ملیونها تورک جهان به اثر فشار حکام و محیط و یا به اثر قرابت
با یک گروه نافذ ،بدون فشار ،زبان اصلی تورکی را از دست داده و به
زبان دیگر تکلم مینمایند ،و مثال عمده ٔ آنرا میتوان غلجایی ها در افغانستان
و مسلمانان اویغور در چین و تعداد زیاد تورکان چه در افغانستان و چه در
ایران و غیره بر زبان آورد.
همچنان قابل تذکر میباشد که عالوه از اینکه استعمارگران ،زبانهای
مستعمرات خویشرا تضعیف مینمایند  ،مقاب ً
ال کشور کشایان هم طی سالهای
متمادی زبان خود را از دست داده ،بزیر تا ٔثیر فرهنگ آنها قرار گرفته و
هضم میشوند ،و مثال عمده ٔ آنها عبارت از بقایای غزنویان ،غوریان و
بابریان در هند میباشند ،اگر چه تداخل زبانهای فارسی و تورکی ،باعث
به میان آمدن زبان مسلمانان نیم قاره بنام « اردو» شد ولی باالخره بقایای
همان وارد شده گان همه اردو زبان شده اند و ما به قرار عقیده ٔ یک تعداد
علمای آن مردم می توانیم بگوییم که درحدود بیش ازصد ملیون نفوس شان
از افغانستان گرفته تا تورکستان ،از جمع تورکستانیان میباشند.
زبان آهنگین فارسی  /دری چه در تورکستان و چه در هندوستان در
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زمان حکومات تورکها درنهایت درجه پیشرفت نموده بود ،و به اثر دست
های کثیف استعمارگران روسی و انگلیسی ،ریشه های زبان شیرین فارسی
 /دری خشک ساخته شد.
زبان تورکی ،دارای لهجات مختلف میباشد ،چون تورکی اویغوری – تورکی
کوچا و تورفان – تورکی قشقایی ،یغمایی ،چگلی ،اغوز -قره چای ،قراقلپاق،
تورکی اناتولی ،تورکی خلجی ،تورکی اوزبیکی ،تورکی قزاقی ،تورکی
قرغیزی ،تورکی تورکمنی،تورکی یاقوتی ،تورکی تاتاری ،تورکی قووق،
تورکی قیپچاق ،تورکی فراخان ،تورکی چوواش ،تورکی آذری ،تورکی
استانبولی و غیره که هر کدام بذات خود دها فرهنگ و انسیکلوپیدی دارند،
بعضی ها همه لهجات ز بان تورکی را به هجده لهجه ٔعمده تقسیم کرده اند که
هر یک را به شکل یک زبان میتوان بشمارآورد با این محاسبه ،زبان تورکی
شاید از بزرگترین زبان های جهان به شمار آید.
به طور مثال ما در باره ٔ تورکان خلج و زبان تورکی آنها که ارتباط مستقیم
به غلجایی ها دارند چند کلمه می آوریم :
خلجستان در شصت و چهار کیلو متری غرب قم قرار دارد ،و تورکی خلجی
و تورکی قشقایی هر دو ،دو لهجه مشابه به هم می باشند ،به قرار نوشت ٔه جواد
جز هیچ کدام از گروه های شش گانه ٔ تورکی(جنوب
ه ٔیت « تورکی خلج ٔ
غربی یا اغوز ،شرقی یا اویغور ،اوزبیک ،شمال غربی یا گروه قپچاق شمال
شرقی یا جنوب سیبری) و یاقوت و چواش نبوده خود لهجه ٔ مستقلی را تشکیل
میدهد».
(جواد ه ٔیت ،سیری در تاریخ لهجات تورکی ،تهران .)۱۳۸۰
تورکی خلج یکی از قدیمی ترین لهجه های تورکی میباشد ،یا این تورکی
مادر که از قدیم تا کنون بدون تغییر باقی مانده است ،تعداد گوینده گان آن هر
دم در حال کم شدن میباشند ،و همین تورکی خلجی زبان اصلی گروه بزرگ
غلجاییان افغانستان را تشکیل میدهد که بعد ها جمله به زبان پشتو صحبت
میکردند.
چنانچه از نوشته ٔ مرحوم استاد حبیبی به استناد جالل الدین صدیقی از کتاب
« زین اال خبار» که استاد حبیبی آن کتاب را معروف به کتاب « تاریخ
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گردیزی » ساخته ،چنین می آورد « :پوهاند حبیبی نیز تلفظ خلج را در مورد
خلجی صحیح دانسته است و بیان داشته است که تلفظ کنونی خلج همان غلجی
است که عبارت از قبایل افغانی ساکن حدود غزنه و زابل باشند و سلسله
شاهان خلجی هند نیز به سیستان تعلق داشت و میرویس و محمود و اشرف
شاهان هوتکی نیز غلجی بودند».
مرحوم استاد صدیقی از محققین زبد ٔه وطن زیر عنوان « غلزایی – غلجایی
و خلجی » می آورد که :
« کلم ٔه خلج هم با معنای محل و هم به معنای قوم هر دو آمده و ذکری از آن
در کلیه کتب جغرافیایی عرب و آثار قدیم درسی آمده » وی از قول اصطخری
و صاحب معجم البدان ،تورک بودن غلجایی ها را تا ٔکید و تایید مینماید .و از
قول مؤلف برهان قاطع مینویسد « :خلج طایفه ٔ باشد از صحرا نشینان و
ترکان».دکتر معین نوشته است :نام قبیل ٔه ترک و اسم ترکی آن بدون شک
قلج است .این قبیله از قرن چهارم در جنوب افغانستان بین سیستان و هند
ساکن بوده اند»
(صدیقی مجله ٔ ادب سال شش ،شماره ٔ دوم سال )۱۳۳۷
مرحوم استاد داکتر عبداالحمد جاوید از زبان عتبی – ابن خرداد –
اصطخری ،مؤلف برهان قاطع – ابن حوقل – مؤلف تاریخ فرشته دارمستتر،
بیلو و غیره گفته است که غلزی ها همه تورک می باشند ،البته بعد ها به
قرار قول مؤلف حدود العالم به زبان دیگر صحبت کردند و نظر به محیط
جغرافیایی الوان ایشان نیز تغییر یافت.
طبعا ً غلزایی ها بعد ها به زبان پشتو صحبت کردند و چهره های سفید آنها
در ساحات گرمسیر به گندمگون مبدل گشت و تاکنون آثاری در میان مردم
غلزایی چون غازی انا ،لوی ،توره و کلمات دیگر با اسپ سواری های شان
در کتواز و غیره جایها به مشاهده میرسد.
گفتار باال از زبان مورخی ن و دانشمندانی بود که غلزایی ها را تورک ثابت
کرده اند ولی عمد ٔه آن دالیل اینکه از قلم جناب جواد ه ٔیت خواندیم که اکنون
در ایران جمعیت های کثیر همان خلج ها (غلزایی ها ) به زبان تورکی
صحبت مینمایند.
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در میان تورکی زبانان جهان تفاوت های زیادی از نگاه فرهنگ،طرزحیاتی
و زبانی زیاد دیده می شود و تحقیق در آن باره مشکل به نظر میخورد،
مخصوصا ً تفاوت های گفتاری و تحریری زیاد میباشد ،ولی در حقیقت همه
در سر چشمه یکی می باشند.
ای کاش دانشمند گرامی داکتر ایماق تفاوت های لهجات تورکی را با مشابهت
های شان در ایا م نو جوانی آغاز میکردند و به سنین پختگی آن همه نتایج را
به چاپ میرسانیدند .البته به هیچ صورت این گفته به معنی مالمت سازی
نیست ،چونکه بیش از سیصد ملیون مردم تورکی زبان این وظیفه را داشتند
و دارند و باز هم این فرزند برومند وطن کار های زیادی را در جمع آوری
و تحقیق فولکلور اوزبیکان افغانستان و مقایسه ٔ آن با زبان اوزبیکان کشور
اوزبیکستان و سایر کار های بنیادی انجام دادند که دیگران کمتر از وی نوشته
و یا خدمت کرده اند.
و باید گفت که همین ترتیب و تا ٔلیف و ترجم ٔه دکشنری تورکی به فارسی از
کار های بسیار ارزنده شان میباشند .و نگارنده بدان سبب نظر باال را نوشت
که داکتر ایماق صالحیت و کفایت نوشتن آنرا داشت .کسانیکه به زبان تورکی
وارد باشند ،میدانند که آن زبان ،زبان ترکیبی نیست ،بلکه درهرشی نام به
خصوص دارد .البته داشتن کلمات ترکیبی نقص یک زبان به شمار نمی آید،
منظور ای نست که غنامندی زبان تورکی بیش از حد است .مث ً
ال در قسمت
اناتومی انسان که ما از آنها با کلمات قصبة الریه – جهاز هاضمه ،ستون
فقرات و غیره که از عربی گرفته شده اند نام میبریم که در تورکی نام های
اعضای بدن انسان و مخصوصا ً حیوانات از قدیم به کلمات خاص تحریر یافته
است.
پس داشتن لغات خالص دلیل برآنست که یک زبان قدامت و وسعت دارد .رنه
گروسه یکی از تورک شناسان ایران پرست می آورد « :اگر از اقوام هون
سخن نگوییم (غالبا ً این قبایل را نیاکان ترکان می پندارند) (این نظرگروسه
است و هون های سفید بصورت قطع اجداد یک گروه بزرگ تورکان می
باشند -نگارنده ) ...لهجه ٔ شبیه ترکی که در پژوهشهای اخیر پیتر بود برک
 Peeter Boodbergو لویی بازن  Lous Bozinبه عنوان زبان ترکی
80

فرهنگ تورکی اوزبیکی به فارسی /دری

کشف شده زبان تابقاچ ( به چینی تویا) می باشد .این قوم در قرن پنجم شمال
چین را فتح کردند و در سال (۴۳۰خاتمه ی اشغال منطقه) تا سال (۵۵۷
اضمحالل سلسله ٔ سلطنتی) آن را درتصرف خود داشتند ،باری به لحاظ
صداقت تاریخی باید این نکته را پذیرفت که نخستین دخالت تورکان در تاریخ
سبب شگوفایی تحسین بر انگیز هنر شد و حتی هنر چینی را از بیخ و بن
تازه و احیا ٔ کرد )....(.و اینها بزرگترین شاهکار های هنر مذهبی هستند ،که
در چین( توسط تورک) پدید آمده اند ،و ضمنا ً از بزرگترین آثار مذهبی هستند
که بشر آفریده است».
( ص  ۵۶چهر ٔه آسیا ،رنه گروسه ،تهران .)۱۳۷۵
آقای رنه گروسه درجای دیگر حماسه ای از تورکان قدیم را حکایه میدارد :
« و خاطره ٔ آن بر روی لوحه های سنگی اورخون (… ).نقش شده است (،
… ).آنگاه که آسمان آبی در باال و زمین تیره در پایین آفریده شد ،فرزندان
آدمیان در میان این دو خلق شدند و در راس این آدمیزادگان نیاکان من جای
گرفتند و پس از آن آقا و صاحب اختیار شدند ،امپراتوری را اداره کردند و
شالوده ٔ آن را ریختند و نهاد های قومی ترک را ایجاد کردند و بدانها قوام
بخشیدند .آنان در گوشه ٔ جهان دشمنان بسیار داشتند ،الکن با لشکران خود
به مصاف با ایشان شتافتند و بسیاری اقوام را در چهار گوش ٔه جهان در زیر
بقع ٔه اطاعت خویش در آوردند ».
( ص  ۵۷چهره ٔ آسیا ،رنه گروسه  ،تهران )۱۳۷۵
و به گفته ٔ علمای متقدم و مؤرخین چون رنه گروسه ،خط اورخون قدامت
زیاد دارد و خطوط دیگری هم غالبا ً در حفریات پیدا شده که نمایانگر قدامت
لغت تورکی را می باشد و بدان ملحوظ باید گفت ،که لغت تورکی بسیار قدیم
است .چنانچه در «ویب سایت  ۷۷جین متالک»
http://www.turkishdailynews.com.tr
میخوانیم که میگویند « :تورکی مادر همه زبانها و فارسی لهجه ای ازآنست»
( رک به سایت مذکور).
چون در افغانستان در باره ٔ زبان و ادبیات تورکی بصورت قطع توجه نشده،
روی آن ملحوظ دانشمندان از وسعت و قدامت آن معلومات کم دارند.
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فارسی زبان دوم تورکهاست طوریکه از قدامت و کهن بودن زبان تورکی
اسناد زیاد بدست داریم ،و از لهجات مختلف آن که گوینده گان آن از سایبریا
تا کرانه های دریای مدیترانه و از تبت و چین و قلب روسیه تا به امتداد
سیستان به ملیون ها میرسد ،و مراکز عمد ٔه آنها به نام تورکستان شرقی –
تورکستان جنوبی ،تورکستان صغیر و تورک نشین های آذربایجان و تورکان
رومی یا تورکیه و عراق و سوریه و غیره میباشند .چنانچه که در یک
احصاییه ٔ جهانی آمده که جین های تورک ها در اکثریت مردم دنیا به مشاهده
رسیده است.
و حکمران ی های این طایفه ٔ با عظمت که از قلب چین تا اروپا و از خاک
روس تا مصر و بحر هند را در بر میگیرد با یک فال نیک جمله حکام بزبان
زیبا و آهنگین فارسی عالقمندی داشتند.
اینکه سنت فارسی دوستی تورکها از کجا ن ٔشت یافته و منشا ٔ گرفته است بی
تردید میتوان گفت که باید همان جمل ٔه آقای (جین متالک) را در سایت بپذیریم
که میگفت« تورکی ما در همه زبانها و فارسی لهجه ای از آنست » و از آن
معلوم است که سلطان محمود در رأس فارسی دوستان قرار ندارد ،بلکه پیش
از او این سنت مروج بوده که موضوع را نباید حسی تلقی نمود ،و این قدامت
کدام بر تری بی مورد را در بر نخواهد داشت ،بلکه قرابت و همزیستی را
افاده مینماید .دالیل زیادی را میتوان افاده نمود ،چونکه در انکشاف زبان
فارسی به جز حکام و مردم تورک کسی دیگری دست نداشت.
در آسیای صغیر قاطب ٔه مردم تورکی زبان می باشند ،ولی جمله خلفا ٔ و سالطین
و دربا ر ها در کنار تورکی فارسی را رسمیت داده بودند ،در حالیکه هیچ
قدرتی آنها را وادار به رسمی ساختن فارسی نساخته بود .هزاران شاعر
تورک در طول تاریخ به فارسی شعر گفته و مثال های آنها را درین مقاله
گنجانیدیم .اینکه چرا مردم تورک قریح ٔه شعری را در فارسی دارند ،معلوم
است که منشا ٔ زبان های تورکی و فارسی یکی می باشد و بی تردید زبان
دوم تورکها بشمار می آید.
کلمه دری ،در حقیقت قدامت آن به دوران ابن ندیم میرسد ،و نگارنده  ،طی
مقاله ای به عنوان « دری یا زبان درباریان» تحریر و به چاپ رسانیده
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است.کلمات در ،دری و غیره فقط از قلم آرایش دهنده گان است.
همین لحظه که در نوشتن موضوعات زبان های فارسی و تورکی مصروف
میباشم باید اذعان کرد که در بسی شهر های تورکی زبان سفر کرده ام و صد
ها تورکی زبان را از ختای تا استانبول و از مسکو تا آسیای صغیر دیده ام،
حتی ذره ای تعصب و تنگ نظری را از زبان آنها در مقابل فارسی نشنیده
ام ،و معلوم است که با این زبان و گوینده گان آن احساس دوستی دارند،
چونکه آدمیزاد به اثر همزیستی خو پذیر میباشد ،و چه بهتر از آن که این
دو زبان دختر و مادر و یا دو خواهر عینی باشند.
از آنجاییکه تاریخ به ما گواهی میدهد تورکی زبانان از قدیم االیام با زبان
فارسی آشنا و به آن محبت داشته اند و در انکشاف آن رولهای عمده را بازی
کرده اند .عالوه از اینکه حکام و شهنشاهان تورک از فارسی حمایه و به
انکشاف آن کوشیده اند ،بزرگان علم و ادب بهترین یادگاریهای زرین را در
تاریخ فارسی بجا گذاشته اند.
اگر ما تورکان پارسی گوی را یک یک نام ببریم این مقاله گنجایش آنرا
نخواهد داشت ،تنها با ذکر نام چندی از آنها به موضوع خاتمه میدهیم  .موالنا
جالل الدین بلخی رومی  ،امیر خسرو بلخی دهلوی ،ابوالمعانی میرزا
عبدالقادر بیدل ،نظامی گنجوی ،صایب تبریزی و قس علی هذا.
نظامی گوید :
فرو بسته در آن غوغای تورکان
ز بانگ نای تورکی نای تورکان
باز گوید :
پدر بر پدر مرا ترک بود
به مردانگی هر یکی گرگ بود
امیر خسرو گوید :
ترک هندوستانی ام من هندویی گویم جواب
شکر مصری ندارم کز عرب گویم سخن
موالنای روم گوید :
ترک جوشی کرده ام من نیم خام
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از حکیم غزنوی بشنو تمام
باز گوید :
بیگانه مگویید مرا زین کویم
در شهر شما خان ٔه خود میجویم
دشمن نیم ار چند دشمن رویم
اصلم تورک اگر چه هندی گویم
حضرت بیدل میفرماید :
خنک ترززاغ است و تقلید کبک
که هندوستان یتمغل کند
منظور ازکلمه ٔ « مغل» اینست که در هندوستان اوالده ٔ امیر تیمور که جمله
تورک می باشند با یک غلطی مشهور« مغل » و « مغول » و « مغل اعظم
»میگویند و شخص ابوالمعانی هم ازهمان قبیل ٔه برالسی از جمع میرزایان
تیموری می باشد ،و بابر شاه به زبان خود تورک بودن خود را ثابت کرده
است که میگوید :
با تورک ستیزه مکن ای میر بیانه
چاالکی و مردانگی تورک عیان است
اگر به کلیات تورکی صایب تبریزی نیک نظر شود اشعار تورکی اش در
معنی و در لفظ باالتر از کلیات فارسی وی است.
در افغانستان در بار ٔه تورک ها تحقیقات علمی صورت نگرفته و در ایران
که اکثریت نفوسش تورک میباشند به دوران شهنشاهی زیر ضرب ٔه شدید قرار
داشتند ،و دانشمند و محقق بزرگ ایران جناب دکتر حسین محمد زاده صدیق،
محقق و نویسند ٔه یکه تاز ،در قسمت تورکها ،آن دور ٔه تاریک را به نام
ستمشاهی یاد مینماید .وی دیوان لغات الترک محمود کاشغری را از تورکی
به فارسی با صالحیت و کفایت تمام ترجمه نموده است.
مستشرقین و تورک شناسان نیز کارهای خوبی را در خصوص تاریخ تورک
انجام داده اند که اسمای یک تعداد محدود آنها درینجا ذکر میگردد:
فیلیپ تابرت – استراهلنبرگ – م ستر شمیت ـ راسموسک راسک – فرانس
پوپ – رامست – راسنن – منگس -بانگ – نمث – کالوزن – دورفر –
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کاسترن – ن .پوپ – مینورسکی – بارتولد – گونریارینگ – رنه گروسه
و دیگران .قابل یاد آوری است که فیلیپ تابرت سویدنی از اساس گزاران و
بعد از او« درفر» کار های بنیادی را در خصوص زبان تورکی انجام داده
است.
بعضی از محققین چون درفر تداخل زبان تورکی را به فارسی تحقیق نموده
اند ،واقعا ً اگر کسی هر دو زبان تورکی و فارسی را بداند ،میداند که چقدر
لغات مشترک در میان این دو زبان موجود می باشد.
« مراجعه شود به یکهزار واژه اصیل ترکی در فارسی نوشت ٔه مهندس محمد
صدیق نایبی ،کتاب پنج جلدی درفارسی و فرهنگهای دیگر».
در اشعار نظامی کلمات تورکی و مفاهیم آن زیاد به مشاهده میرسد ،در
دانشگاه تبریز بعضی تحقیقات در آن باره صورت گرفته است .مث ً
ال
زیرعنوان «واژه ها مفاهیم و امثال ترکی در آثار حکیم نظامی گنجوی» و
حضرت موالنا و غیره .در فرهنگ زبان فارسی تاجیکی لغات تورکی بیش
از حد زیاد میباشد.
کارکرد های فرهنگی داکتر ایماق :
جناب ایماق در کشور اوزبیکستان درضمن آنکه از دوکتورای خود دفاع
کرد ،کارهای بنیادی زیادی را نیز انجام داد .پنج اثر او در تاشکند اقبال چاپ
یافت و دو داستان بزرگ را از اوزبیکی به فارسی ترجمه و به چاپ رسانید.
« جمله هفت اثر».
آقای ایماق و خانم شان در« اوزبیک فیلم» ایفای وظیفه نموده ،دو فیلم مستند
و اخباری را ازتورکی اوزبیکی به فارسی  /دری ترجمه و دوبالژ نمودند.
حتی بعضی ازاین فیلم ها در رادیو تلویزیون ملی به دست نشر سپرده شده
است.
دوکتور ایماق روزی از روز ها به من گفته بود:
« آقای بشیر رویگر وزیر اطالعات و کلتور وقت روزی از من پرسید:
آقای ایماق !
فلم اوزبیکستانی که دیشب از تلویزیون ملی پخش شد ،فکر میکنم دوبالژ
فیلم ،به صدای شما و خانم تان ثبت شده بود ؟
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 بلی وزیر صاحب ! در دوبالژ فلم من و خانمم اشتراک کرده بودیم ».همچنان دهها مقاالت وی ازطریق مطبوعات دیداری و نوشتاری به نشررسیده
است.
داکتر ایماق ،خانم و دختر شان به حیث نطاق دری ،پشتو و اوزبیکی در
رادی و تاشکند چهارده سال تمام ایفای وظیفه کرده و تحسین نامه های زیادی
را از این اداره بدست آوردند .بدین منوال استاد ایماق درانستیتوت شرق
شناسی تاشکند بحیث استاد زبان دری نیز اجرای وظیفه نموده ،متود درسی
زبان دری را برای انستیتوت مذکور آماده ساخته است .داکتر ایماق در زمان
اقامت  ۲۵ساله اش در اوزبیکستان  ۹سال تمام به حیث آتشه فرهنگی سفارت
دولت اسالمی أفغانستان در تاشکند کار کرد و در اواخر سال ۲۰۰۵
با فامیلش وارد کشور کانادا گردیده ،درین کشور نیز به رشد فرهنگ آبایی
اش آرام نه نشسته به نوشتن و چاپ پنج اثر ناب دست یازیده است .او در
سال  ۲۰۰۹از طرف تورکان افغانستان به حیث رییس عمومی « ففتا »
(فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان) د ر سر تا سر کشور کانادا انتخاب
گردید.
نامبرده به مناسبت کار های فرهنگی اش از طرف دولت کانادا دو بار
مستحق مدال الماس ،طال و تقدیرنامه گردید .باید گفت « فرهنگ تورکی
اوزبیکی به فارسی  /دری» داکتر ایماق ،شانزدهمین اثر ایماق است که در
سال  ۲۰۱۹در تورنتوی کانادا به طبع رسیده و هفت اثر دیگرش آماده
چاپند .او و خانمش بی بی حاجی انابت جان ایماق درگرد آوری ،تهیه ،ترتیب
و ترجمه این فرهنگ ،بیش از چهل سال همت گماشتند.
برای اینکه از این فرهنگ مردم ما در داخل کشور نیز استفاده نمایند ،اینک
این قاموس در شهر کابل نیز تجدید چاپ یافت.
هر کسی به هر جایی مصدر خدمتی شد :
الزم نبود که نگارنده چند حرفی در بار ٔه خود سخن بگوید .البته کارهای
زیادی را نمیتوان در اینجا ذکر کرد ،تنها چند کار عمده ٔ که تا حدی شکل
اکادمیکی دارند ،یاد آوری میشود و این نوشته به اثر اصرار جناب ایماق
صورت گرفته است.
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در سال  ۱۹۸۱م این نگارنده در یونیورستی پشاور زیر نظر داکتر انور خان
رییس شعبه ٔ مطالعات آسیای مرکزی ،کورس زبان تورکی را اساس گذاشتم
و این سنت دوام پیدا کرد .بعد از من جناب عبدهللا توره ،در آن کورس منحیث
مدرس کار کرد .در سال ۱۹۸۸میالدی در یونیورستی اریزونا کورس زبان
و ادبیات تورکی اوزبیکی را شامل کورسهای اصلی یونیورستی ساخته و دو
سال تدریس نمودم .در سال  ۱۹۹۱و  ۱۹۹۲م دو کورس مختلف زبان و
ادبیات تورکی اوزبیکی را در شهر اسالم آباد پاکستان تا ٔ سیس نمودم و یک
تعداد جوانان تاجیک تاجیکستان و اوزبیک اوزبیکستان را به تحصیل در
یونیورستی اسالمی بین الملی اسالم آباد سکالرشیب دادم تا بتوانند در کشور
های خود مصدر خدمات شوند.
درتا ٔسیس ففتا ( فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان) در هالند ،دنمارک،
کانادا ،امریکا و سویدن اشتراک ورزیدم ،و سیمینار انکشاف زبان و ادبیات
تورکی اوزبیکی و تورکی تورکمنی را در مزارشریف برپا نموده و سیمینار
فدرال سازی افغانستان را در شهر مذکور نیز دو سال پیش از آن تا ٔسیس
نموده بودم .البته فدرال سازی افغانستان یک هدف مقدس بود که همه اتباع
کشور افغانستان می توانستند حقوق مساوی داشته باشند.
سپس به نوشتن تاریخ تورکها خاصتا ً در افغانستان آغاز نمودم و تا ٔلیفات چندی
را به اتمام رسانیدم و کتابهای زیادی را در بار ٔه بدخشان مهد تولدم و ادبیات
تاجیکی تحریر نمودم .
قابل یاد آوری است که مجله ای را به نام « پیمان» درسال  ۱۹۹۹م.درامریکا
تا ٔسیس نمودیم و به مدیریت فرزند گرامی وطن انجنیر عابدی به چاپ میرسید،
و مقاالت زیاد این ماهنامه را اینجانب تهیه مینمود که ازشهرت عالی
برخوردار بود .همچنان مجل ٔه دیگری را تحت عنوان« بلخ » تا ٔ سیس نمودیم
که بنابر قلت پرسونل بزودی بسته شد .بدبختانه درآن سالها داکتر ایماق که
اهل مسلک بود ،هنوز به کانادا تشریف نیاورده بود .مجله ٔ پیمان واقعا ً یک
مجل ٔه پر کیفیت و فوق العاده گی هایی داشت و تاریخ با شکوه را احیا ٔ مینمود.
به همین گونه یک عده شعرای هموطن ،دیوان های تورکی ترتیب دادند،
مقاالت تورکی نوشتند ،ولی کسیکه از آغاز تا کنون از نوشتن مقاالت تورکی
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و گوینده گی در رادیو ها ،و کارهای انکشاف زبان تورکی در کشور احساس
خستگی ننموده جناب آقای داکتر فیض هللا ایماق بود .وی از دقیق ٔه اول کار
رادیو کابل این وظیفه ٔ مهم نطاقی را بدون جزیی ترین تعلل و احساس
خستگی پیش برده است.
روز هایی را بیاد دارم که به رادیو افغانستان میرفتم و جناب دانشمند ایماق،
هر یک از تحقیقاتش را در ادب شفاهی تورکان افغانستان برایم نشان میداد و
نظر ها میخواست ،بنا ً قابل گفتن است که وی را منحیث اساس گزار این کار
نیک بشناسیم.
درهمین آغاز فعالیت های محترم ایماق بود که محترم استاد داکتر عبدالغفور
روان فرهادی ،در یکی از روز ها ،برای اینجانب فرمود که شخصی از
تاجیکستان به نام صولت شاه میرگن زاده یک گرامر زبان تورکی اوزبیکی
را به زبان روسی دارد ،از او خواهش کرده اند که آنرا به فارسی ترجمه
نماید ،و آن کار به انجام رسید و یک کاپی آن به نگارنده داده شد ،بعداً
خواستیم که موضوع را بجایی برسانیم ،ولی هر کوششی که کردیم به جایی
نرسید.
درآغازحکومت خلق و پرچم که حکومت به همکاری روسها به میان آمده
بود ،یک تعداد تاجیکها و اوزبیکها در قطار دیگر متخصصین شوروی به
کابل آمدند.
دروزارت معارف آقای عارف عثمانوف اوزبیکستانی ،سعی نمود تا
پروگرامهای مکاتب ابتدایی را توسط تورکی زبانان تهیه نماید که یکی از آن
اعضا ٔ ،این نگارنده بود ،در نقاشیهای کتب مذکور نیز مرا مؤظف ساخته
بودند.
در آن جلسه یک ه ٔیت جهت تآلیفات کتب دکشنری – گرامر و دیگر ساحات
زبان تعیین گردید که از آن جمله داکتر ایماق ،داکتر قیام الدین راعی برالس،
داکتر شاه اکرام الهامی و اینجانب داکتر عنایت هللا شهرانی بودیم که سه
نفراخیرالذکر استادان پوهنتون و آقای ایماق در رادیو افغانستان کارمیکرد.
اعضای برنامه های تورکی اوزبیکی و تورکی تورکمنی رادیو
ا فغانستان که تحت آمریت داکترایماق ایفای وظیفه میکردند دراین دوره زیاد
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شده بود ،چون کریم برالس ،فیض هللا قرداش ،عالیه قرداش ،عبدالرحیم
اورز ،برهان الدین نامق ،ماری سرخابی ،انابت ایماق ،م .اسحاق ثنا ،نسیمه
رشید ،ظاهر قتی باش ،امان هللا خلیلیار ،محمود الیاسی ،جلیل کاروان ،و
دیگران...
همزمان در همین وقت یک گروه هنری به نام گروه « ظفر» به سر کردگی
شفیع عظیمی تشکیل شد که اعضای آن عبارت بودند ازعبد الواحد شهاب،
شمس الدین ،نعمت داهی ،سید جعفر قویاش ،هدایت احمدی ،دیپلوم انجنیر
محمد عالم مرآت ،فضل حق یولچی ،عبداالحد سحر ،رحیق نظری ،انجنیر
عبداللطیف نظری ،محمد حسین ،محمد کاظم امینی ،رشیده ژاله ،مولوده
خانم ،لطافت خانم ،نجیبه منصوری ،پروین خانم ،عبدالرشید اکه اندخویی،
عبدالوهاب مجبور ،شمس الدین سرپلی ،محمد همایون منصوری ،غفور جان
وفا ،شکرهللا توله نواز ،محمد قاسم امینی ،صدرالدین انتظار ،مال تاج محمد
سرپلی ،دوکتور عبدهللا درمان ،خیر محمد چاووش ،صابر سنبل عندلیب،
وحید امید و دیگران.
در داخل مطبوعات ،بعضی نشرات به زبانهای تورکی اوزبیکی چون
نشر جرید ٔه« یولدوز» ،به مدیریت آقای اوچقون و جریده ٔ « گورش» به
زبان تورکی تورکمنی دیده میشد .پروگرامهایی نیز باین زبانها از رادیو
افغانستان بدست نشر سپرده میشد .نویسنده گان تورکزبان (اوزبیک و
تورکمن)  ،تا حدی هر کسی مطابق قدرت و توان خود در انکشاف زبان شان
بذل مساعی مینمودند.
مرحوم عبدالغفار بیانی ،آیخان بیانی ،استاد عبدالحلیم یارقین ،داکتر شفیقه
یارقین دیباج ،جنت مکان استاد قاری محمد عظیم عظیمی ،الحاج محمد اشرف
عظیمی ،استاد محمد امین متین اندخویی ،استاد برهان الدین نامق ،عبدالقیوم
رحمانی ،امان هللا خلیلیار ،محمد اسحاق ثنا ،مرحوم عبد هللا کارگر و تعدادی
از جوانان تورکمن چون عبدالقادر سونمس،استاد صالح محمد راسخ یلدیریم،
استاد بهمن ،عب دالرحیم اورز ،و غیره دست به سرودن اشعار و نوشتن تاریخ
تورک در افغانستان زدند.
باید متذکر شد که در زمان حکومت کمونستها ،عالوه از اینکه انکشاف زبان
89

فرهنگ تورکی اوزبیکی به فارسی /دری

تورکی به یک حرکت سریع قرار گرفت ،در میان تورک و تاجیک نیز جزیی
ترین اختالفات و یا تضاد زبانی و خونی احساس نمیشد .عالوتا ً باید متذکر
شد که ف عالیت های فرهنگی تورکان اگر برای شان امکانات زیاد داده میشد،
ثمرات زیاد را بار می آورد ،چونکه صد ها کتاب در باره ٔ تاریخ ،زبان
وغیره مسایل تورکها در ممالک تورکی زبان نوشته شده بود ،فقط تورکی
زبانها می توانستند که از مواد آماده شد ٔه آنها در افغانستان استفاده نمایند ،ولی
از روی بعضی قیود ،کس نتوانست به این کار اقدام نماید.
داکتر ایماق یکی از خاطرات خود را از این مرد انسان دوست به من چنین
حکایت کرد :
« یکی از روز های سال  ۱۳۵۹خورشیدی ،اکادمیسین استاد صدیق
روهی« رییس پشتو تولنه» را درصحن رادیو افغانستان دیده ،با او
احوالپرسی نمودم .استاد خطاب به من چنین اظهار داشت:
آقای ایماق ! من کتاب « دُردانه های خلق» شما را که با ترجمه فارسی  /دری
آن جدیدا ً ازطرف وزارت اطالعات و کلتور چاپ شده است ،خواندم .چاپ
این اثر نایاب را نخست برای شما و تمام مردم افغانستان از صمیم قلب تبریک
و شاد باش میگویم.
جای دارد این اثر از طرف وزارت اطالعات و کلتور مستحق جایزه ی
« خوشحال خان ختک» گردد ،زیرا تا کنون ما چنین مجموعه ای را در
زبان دری و پشتو نداریم ،در حالیکه زبان های دری و پشتو زبان رسمی
کشور به شمارمیرود».
دست به دعا باال میکنیم که جای مرحوم روهی فردوس برین باشد !
« از یاد داشتهای مؤلف».
دوران جنگهای داخلی در افغانستان
در این دوره تعداد مهاجرین به دها چند رسیده ،هر کس از هر راهی به گوشه
ای ،در کناری ،در شهری و در کشوری فرار نمودند و تا ایندم دیگرامیدی
ندارند که دو باره به کشور ویرانه و یا زاد گاهشان برگردند.
یکی ازآن فراریان محترم الحاج داکتر فیض هللا ایماق بود که در خاک
اوزبیکستان رفته و در شهر تاشکند به زنده گی دوام داد .او در این کشور،
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دو وظیفه ٔ مهمی را انجام داد :یعنی کار های زبان و ادبیات فارسی  /دری
و دیگر کار های زبان و ادبیات تورکی اوزبیکی .و قابل یاد آوری می باشد
که بانو بی بی حاجی انابت ایماق از همکاران خوب وی بود و در فعالیت
هایش بحیث شریک زنده گی اش همکاری مینمود .داکتر ایماق ،انابت ایماق
و دختر شان یلدا جان ایماق به حیث نطاق در پروگرام بخش فارسی /دری
نشرات برای افغانستان رادیوی بین المللی تاشکند ایفای وظیفه می نمودند.
باید گفت داکتر ایماق برای سه سال تمام به حیث محرر جریده ٔ (آیدین) که
از طرف اداره ٔ (وطنداش) به زبان اوزبیکی با خط عربی برای اوزبیکان
خارج کشور در تاشکند منتشر میگردید ،نیزکارکرد .در عین زمان در اداره ٔ
« رادوگا» تاشکند به حیث مترجم زبان فارسی  /دری ایفای وظیفه نموده،
دو داستان بزرگ را به نامهای« پادو» و « شربت توس» اثرماکسیم گورکی
و واسیلی شکایف را از زبان تورکی اوزبیکی به فارسی  /دری ترجمه کرد
و مصحح و ایدیتور داستان « گارد جوان» اثر فادییف نیز میباشد .این آثار
هر کدام  ۵۹۰ ، ۴۵۴و ۳۹۱صفحه را در بر گرفته ،در سالهای ،۱۹۸۷
 ۱۹۸۶و ۱۹۸۶میالدی از طرف ادار ٔه رادوگای تاشکند چاپ و منتشر گردید.
نمونه های این آثار در کتابخانه شخصی داکتر ایماق موجوداست.
«خلق دردانه لری» « ،نرود نی پیسنی اوزبیکوف افغانستانه  -زبان
روسی»« ،سوزوان» و« سی دی داستان حزن انگیز یازی و زیبا» آثاریست
که به جناب ایماق تعلق داشت ،در شهر تاشکند اقبال چاپ یافته اند .همچنان
ده ها مقاله ی علمی و تحقیقی ایشان در مجالت ،جراید و رادیوتلویزیون
جمهوری اوزبیکستان به نشر رسیده است.
چون با جناب ایماق شناسایی بسیار طوالنی و دوستی زیاد داشتم ،وی از
بسی کارهای علمی و ادبی خویش در تاشکند برایم حکایه میکرد.
در یکی از سفر هایم به افغانستان از طریق تاشکند ،همان عارف عثمان را
که به افغانستان آمده بود ،مالقات کردم .وی گفت که در بار ٔه تصوف کار
مینماید .این شخص ضرب المثلهای تورکی اوزبیکی از جمع آوری ام را
گرفته ،بدون ذکر نام من  ،به نام خود تحت عنوان « د خلکو تفکر» به
چاپ رسانیده بود.
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البته دانشمند بزرگوار پروفیسور داکتر شرعی جوزجانی را درهرتوقف خود
در تاشکند زیارت مینمودم .ایشان در یکی از دانشگاه های تاشکند منحیث
پروفیسور ایفای وظیفه مینمودند و حاال در کشور سویدن اقامت دایمی دارند.
اسما ٔ یکتعداد شخصیت های با احساسی که در خارج کار کردند و اکنون
درخارج از افغانستان در حالیکه بحیث تورکی زبانان مهاجر ،در غربت
سرا طور آواره و دور از زادگاه حیات بسر می برند ،زبان و وطن را
فراموش نکرده کار های بسی ارزنده و مهمی را در احیآ تاریخ وطن و زبان
و فرهنگ انجام داده و هنوز هم در آن باره فعال می باشند ،دراینجا ذکرمیکنم:
پروفیسر داکتر سید عبدالحکیم شرعی جوزجانی ،چهر ٔه شناخته شده درعلم،
در تحقیق و دفاع ازحقوق حق ٔه مردمش .
پروفیسور داکتر بسم هللا میمنگی مشهور به « توردیقل میمنگی» از نویسنده
گان و گوینده گان با نام و نشانی است که می سزد بوجودش افتخار کرد.
پرو فیسر داکتر قیا م الدین راعی برالس از امهات نویسنده گان افغانستان.
محترم غالم سخی سخا – دانشمند ،محقق درجه یک در تاریخ باستانی
تورک و دافع حقوق حقه ٔ مردمش.
محترم داکتر اکبر همت فاریابی دانشمند و نویسنده ٔ سر شناس ،اساسگزار
و رییس عمومی پیشین ٔه ففتا ( فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان ).
محترم الحاج داکتر فیض هللا نهال ایماق  -اساسگزار برنامه های محلی
رادیو افغانستان وقت ،دیپلومات سفارت افغانی در تاشکند ،کارمند نشرات
برای افغانستان رادیو تاشکند ،رییس عمومی« ففتا» در کشور کانادا،
دانشمند ،نویسنده ،شاعر ،نطاق ،محقق ،و خدمتگار سابقه دار در خصوص
فولکلور و ادبیات شفاهی تورکان افغانستان و مؤلف « فرهنگ تورکی
اوزبیکی به فارسی  /دری ».
محترم ذکر هللا ایشانچ توره ،شاعر ،نویسنده و خبرنگار پیشین رادیو آزادی
در شهر تاشکند.
محترم استاد رحیم ابراهیم ،مؤلف فرهنگ اوزبیکی .
محترم محمد اکبر اندخویی ،دانشمند و نماینده ٔ تورکان افغانستان در بسی
محافل وسمینار ها.
92

فرهنگ تورکی اوزبیکی به فارسی /دری

محترم بی بی حاجی بانو انابت جان ایماق نطاق ذواللسانین و سابقه دار در
رادیو های افغانستان ،تاشکند ،آزادی و تلویزیونهای برون مرزی.
محترم فوزیه جان حبیبی آرال ،دختر با شهامت و با احساس تورک و مدافع
بی نظیر ،نطاق و برگردانند ٔه پروگرامهای تلویزیونی برون مرزی .احساسات
پاک این بانوی شجاع ورد زبان همه شنونده گان بود .
محترم عزیز هللا آرال رییس پیشین تلویزیون آریانا در کابل  ،نطاق و دانشمند
عالیقدر.
محترم استاد نورهللا آلتای از شخصیت های برجسته و مؤلف « فرهنگ
اوزبیکی به اوزبیکی».
محترم انجنیر رحمت هللا رحیمی پیلو ت  ،از مبارزتیرن شخصیت با احساس
و نویسنده یکه تاز.
محترم دگروال رحمت هللا حسن از استادان زبردست و شخصیت با احساس.
محترم انجنیر محمد رحیم عابدی  -نویسنده و از فدا کاران بزرگ مردم
تورک.
محترم محمد همایون سرخابی سرور و سردار جوامع تورک افغانستان – با
غیرت ترین – با احساس ترین ،دافع بی نظیر خدمتگار خستگی نا پذیرکه
خداوند صحتش را خوب داشته باشد.
محترم استاد عبدالحلیم یارقین و خانم محترم شان داکتر شفیقه یارقین – یکی
از برازنده گان با احساس و شخصیت علمی کشور که همواره دراحیا ٔ فرهنگ
تورک ها کارهای بنیادی انجام دادند .مؤلف فرهنگ « ازبکی به فارسی».
محترم داکتر قمرالدین مصلح  -طبیب عالیقدر و دانشمند با احساس و معاون
"ففتا".
محترم داکتر غالم سرور سخا – طبیب عالیقدر و شخصیت با احساس و فدا
کار.
محترم داکتر امان هللا عصمتی – طبیب وطندوست و شخصیت با درد .
محترم استاد عبدالقیوم ملکزاد شاعر و نویسنده ٔ شهیر و در گذشته سفیر دولت
افغانستان در شهر تاشکند اوزبیکستان .
محترم زنده یاد الحاج ایرگش اوچقون شاعر آتش نفس و نویسنده ٔ شهیر
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کشور.
محترم داکتر سراج الدین رسولی دانشمند شناخته شده.
محترم استاد برهان الدین نامق نویسنده ،شاعر ،مترجم شهیر و محقق نامدار
کشور.
محترم عبدالمنان تاشقین ،سابق مدیر جریده ٔ یولدوز.
محترم جنرال سراج الدین قیتمس – شخصیت برجسته و فعال کشور.
محترم سید اکرام پیگیر ،مردم دوست ومهربان و وزیر پیشین در افغانستان.
محترم محمد اکبر آرزو ،سابق مدیر پروگرامهای محلی رادیو افغانستان و
استاد دانشگاه کشور جاپان.
محترم هوشنگ پیگیر قویاش ،خطاط ماهر ،شاعر و نویسنده.
محترم پروفیسورر داکتر محمد نظیف شهرانی – نویسنده و محقق .
محترم داکتر عبد هللا رحیمی – نماینده ٔ جنبش ملی افغانستان دراروپا و یکی
از مدافعان فعال.
محترم عبدهللا تاشقین نویسند ٔه ذواللسانین  ،یکسال قبل در کشور سویدن پدرود
حیات گفت.
محترم آیخان بیانی سابق مدیر جریده ٔ یولدوز.
محترم زنده یاد عبدالرحیم اوچقون سابق مدیر جریده ٔ یولدوز.
محترم محمد إسحاق ثنا شاعر دو زبانه و نطاق پیشین پروگرام اوزبیکی
رادیو أفغانستان.
فیض هللا قرداش نطاق پیشین برنامه اوزبیکی رادیو أفغانستان  ،فعالً گوینده
و برنامه ساز بخش دری رادیو آزادی.
محترمان و شخصیت های فدا کار و با احساس که در هر حالت ،کار های
عمده را در خدمت به همزبانان هموطن انجام داده اند ،و هر یک قابل معرفی
می باشند که درین مختصر نمیتوانیم همه کار های شانرا شرح بدهیم  ،از
آنرو با ذکر اسمای شان موضوع را خالصه مینماییم :
محمدهللا وطندوست ،جناب سید احمد شاه دولتی ،جناب استاد حسین روستایی،
الحاج محمد ناصر کارگر ،آقای محمد صابرکارگر ،محترم سراج الدین نسفی،
محترم استاد یونس طغرا  ،مرحوم حبیب هللا داهی ،محترمه هاجره چوپان،
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محترمه عزیزه عنایت ،محترم تاش معلم ،محترم مصطفی باختر رییس انجمن
« توران» در تورنتوی کانادا ،سید امیر زالل ش برغانی اساسگزار انجمن
«توران» در تورنتوی کانادا ،محمد طاهر قاری زاده عضو فعال انجمن
« توران» ،محترم حبیب هللا همنوا چغتایی ،محترمه فرشته
ضیایی « بیگم »  ،محترم عبدالرسول وثیقی ،محترم محمد عثمان بیلیم ،محترم
اسدهللا آسیابان ،محترم محمودی ،محترم امان معاشر ژورنالیست آزاد ،محترم
استاد فخرالدین مصلح ،محترم استاد محمد ایوب ساعی مدیر پیشین مجله ٔ
نور در خارج کشور ،محترم نجیب ضیا ٔ رحمن  ،سفیر پیشین سفارت
افغانستان در قزاقستان و مسؤول « ففتا» در شهر گووالف ،محترم الحاج
محمد سعید جان نسفی ،محترم محمد هاشم رحمتی ،محترم محمد یعقوب
رحمتی اساسگزار اولین اتحادیه ٔ افغانها در کانادا ،محترم محمد شریف خان
رحمانی رییس مسجد شریف شهر گووالف آنتاریوی کانادا،استاد عبدالرشید
خان استاد پیشین در معارف افغانستان ،انجنیر عبداال حد حکیمیار رییس
« ففتا» در تورنتوی کانادا ،محترمه عاکفه جان بیگزاد « مسؤول امور
بیگملر در شهر گووالف» ،محترم دستگیر قل بیگزاد« معاون ففتای کانادا»،
محترم داکتر بسم هللا داهی « مسؤول اتحادی ٔه تورک تباران شهر
گوالف» ،محترم امین داهی« مسؤول ففتا در امور فرهنگی شهر گوالف
» ،محترم عبدالطیف رحمتی « منشی مسجد گوالف» ،مرحوم جنرال
عبدالغفور فاریابی ،محترم جنرال عبدالرووف بیگی ،محترم صدیق محبت،
محترم محمد ایوب عرفانی ،محترم منان کیسکین ،محترم ظاهر موفق،
محترم مخدوم محمود جان نماینده ٔ ففتا در امریکا ،محترم فرید جان ،محترم
دروگر ،محتر م استاد علی ،محترم انجنیر نامق بدری ،مرحوم عبدالمجید
بدری فاریابی ،محترم داکتر عزیز هللا فاریابی شاعر شیرین زبان دو زبانه
 ،محترم صدیق عابدی فلم ساز شهیر کشور ،محترم عزیزهللا ناصر ،محترم
محمد صادق رحمتی محترم حاجی محمد انور ،محترم علی جان فیضی،
محترم انجنیر حفیظ هللا حازم رییس ففتا در سال  ۲۰۱۸میالدی و دیگر
دوستان و برادران که نام هایشان به یاد نیامد ،امید است آن گرامیان را که
نام شان در اینجا نیامده ،ما را عفو فرمایند.
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یکی از شخصیت های بزرگواریکه درین اواخر (سال ۲۰۱۵م) برحمت
حق پیوسته به نام استاد آصف آهنگ ،اصالً ازاهل قیزیلباشان چنداول که
دانشمند و مؤرخ بی بدیل بود و به تورک بودنش افتخار مینمود ،و همواره
میگفت که کسانیکه میان تورک و تاجیک تفریق مینمایند ،از جنایت کاران
بزرگ به حساب میروند ،استاد آهنگ فرزند میرزا مهدی خان چنداولی
منشی شاه امان هللا خان بود که با وکیل السلطنه شاه امان هللا خان ،شاه محمد
ولی خان دروازی به دار آویخته شده بود .استاد همواره میگفت:
« جمله قیزیلباشان تورک میباشند »
نا گفته نماند که همه فعالیت هایی که در احیا ٔ فرهنگ و تاریخ جامعه ٔ تورک
که در افغانستان ازنظر افتاده بود ،شخصیت های فوق الذکر بی آالیشانه بدون
تفوق طلبی و به دور ازهمه کدورت ها کار کرده اند ،کارهای آنان فقط حفظ
هویت ملی و بقای ملیت بوده که هر جامعه ،هر ملیت و هر قوم این حق
مشروع را دارند ،تا بخود کار نمایند و از بزرگان خود نام ببرند.
به طور مثال شخصیت های ادبی که در قلوب همه تورکان جای دارد
عبارت اند از امیر نظام الدین علیشیر نوایی ،ظهیر الدین محمد بابر ،مخدوم
قلی فراغی و دیگران میباشند که سروده ها و ترانه های جاویدان ایشان
درجهان تورکان بی نظیر بوده ،احساس بر انگیز می باشد .نوشتن درباره ٔ
آنان ،مقام و منزلت و محبوبیت ایشان در میان مردم قابل یاد آوری میباشد،
و این نوع کار های دیگر که به زنده نگهداشتن فرهنگ تعلق می گیرد.
با ذکر چند نام محدود ،متذکر باید شد که جناب داکتر فیض هللا ایماق با نام
اکثر فرهنگیانی که از ایشان نام برده شد آشنایی داشت و با تعدادی از آنها
ارتباط علمی در قسمت های مختلف بر قرار نموده بود.
از آنجاییکه این نگارنده با محترم داکتر ایماق منظما ً در کابل دید و
وادید داشتیم  ،و با هم مناظرات ادبی زیاد مینمودیم ،وی شخصیت های بزرگ
صفحات شمال را مالقات مینمود ،و در باره ٔهریک از آنها حکایات و داستانها
میگفت .مثالً مرحوم استاد مولوی قربت ،موالنا محمد اسحاق انور ،استاد
رمضان خان پیغام ،استاد ایگم بیردی خان نیرومند ،عبدالعزیزخان شرفی،
عبد العزیز خان ( شاروال اندخوی ) عطا محمد خان مامور شاروالی ،
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عبدالعزیزخان دییکچی ،مرحوم قاری غفارخان (پدر صبورجان کییقچی مدیر
بانک ملی اندخوی)  ،استاد غفار خان کمال هنرمند مقامخوان ،غفور جان وفا
هنر مند حنجره طالیی ،ضیا ٔ خواجه منصوری دوتار نواز مشهور ،استاد
محمد امین متین اندخویی ،استاد مولوی خسته ،استاد محمد کریم نزیهی ،الحاج
محمد رحیم قاضی زاده « صوفی جان آغا» ،مرحوم محمد یونس سرخابی،
سناتورابوالخیر خیری ،نظر محمد نوا ،میرزا محمد یوسف اندخویی ،محمد
اکبر اندخویی ،محمد کامل خان منور ،مرحوم عبد القادرسونمز ،استاد کریم
بهمن ،محمد عمرخان وکیل اندخوی درپارلمان کشور ،مرحوم حبیب هللا خان
وکیل مردم اندخوی درپارلمان کشور،مرحوم محمد رسول خان کارگر وکیل
در پارلمان کشور ،مرحوم محمد عزیزعزیزمدیر لیس ٔه ابومسلم اندخوی،
مرحوم هدایت هللا هدایت مدیر مجله ٔ اولوس ،غالم سخی وکیل زاده اندخویی،
مرحوم غالم قادرخان مشهوربه مله قاری (قبله گاه شاعر ورزیده و ذواللسانین
محمد رفیق قادری ومحترم غالم فاروق خان فرهاد شاروال اندخوی) ،استاد
عبدالحکیم خان سرمعلم مکتب قرغان اندخوی ،مرحوم انجنیر غالم حیدر
کریمی ،مرحوم منشی صاحب عبدهللا خان چوپان متنفذ قصب ٔه باغبوستان
اندخوی (قبله گاه غفار حاجی) ،استاد حمید هللا خان تواچی حبیبی مشاور
الحاج ستر جنرال عبدالرشید خان دوستم معاون اول ریاست جمهوری
اسالمی افغانستان ،استاد عبدالحمید خان اگه ،مرحوم اسماعیل خان (اسلم
ایماق) والیبالست بی همتای اندخوی (پدر صادق خان رییس بندر تجارتی
آقینه اندخوی)  ،مرحوم اسلم آمرایماق متنفذ قصبه ی ایماقخانه ،محترم محمد
ابراهیم تینمس اولسوال فعال قورغان اندخوی ،قلیچ خان بیطای ا ولسوال
پیشین اندخوی و نمایند ٔه جنبش ملی و اسالمی آفغانستان ،نبی خزانه دار ،
دامال پیغمبر قل خان داهی اندخویی« قبله گاه امین داهی» مسوول أمور
فرهنگی ففتا درشهر گووالف آنتاریوی کانادا ،الحاج میرزا سعدهللا خان سادات
تاجر قالین وتاجرهای قره قل ،بزرگان تورکمن ،بزرگان اوزبیک ،نویسنده
گان ،وکالی شورا ،شعرا و غیره ،با مالقات هم ٔه آنان ازهرچمن سمنی می
چید ،و وظیفه ٔ خبرنگاری و ژورنالیستی خویشرا انجام میداد و در بار ٔه
هموطنان معلومات کافی می اندوخت ،بعضا ً این نگارنده از دولت دیدار آن
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بزرگان مستفید میشدم.
فرهنگ تورکی اوزبیکی به فارسی  /دری و دایرة المعارف پنج جلدی
تورکی اوزبیکی به فارسی  /دری که جناب داکتر فیض هللا ایماق جمع
آوری ،ترجمه و تا ٔلیف نموده اند ،قابل هر نوع تقدیر و قدر دانی می باشد.
همچنان داکتر ایماق در دایرة المعارف خود با افزودن فرهنگ هایی چون :
( فرهنگ عامیان ٔه شهران والیت بدخشان ،لغات مستعمل تورکی و مغولی
درزبان پشتو ،لغات ترکمنی به فارسی /دری ،آموزش زبان ترکی استانبولی،
یکهزار لغات آذربایجانی به فارسی ،یکهزار واژه های اصیل تورکی در
فارسی ،و واژه های متفاوت در فارسی افغانستان و ایران) توانسته است تا
قدر و منزلت دایرة المعارف تورکی اوزبیکی به فارسی  /دری را هرچه
بیشتر باال ببرد.
گفتنیست که ( دایرة المعارف پنج جلدی داکتر ایماق در حال حاضرآماده ی
چاپ می باشد) .ناگفته نماند که هیچ کاری بذات خود صد در صد کامل نمی
باشد ،لذا شاید کاستی هایی باشد که البته در آینده ،اوالد وطن بر آن کار و
مکملتر خواهند ساخت.
و من هللا توفیق
عنایت هللا شهرانی
بلومینگتن اندیانا – امریکا
دسامبر  ۲۰۱۵مسیحی
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استاد روشنگر باختری

سخنی چند در آغاز...
از
محترم سید عثمان روشنگر باختری
دوست پُرکار و دانش پژوه من محترم داکترفیض هللا ایماق ،نگین دُر دانه
های واژه های اصیل تورک اوزبیک را که در ادبیات گفتمان نبشتار
پارسی  /دری و پشتو چنان بافت خورده که گویی نقش جوهر کامل همان
زبان است ،با مهارت و تالش و حوصله فراخ واژه ها را ریشه یابی
نموده و راه نا هموار و زبان دگم را با چراغ رهیابی خویش به ضیف
تشنگان ادب و فرهنگ نشسته.
یک شاعر و نویسنده ،درتخلیق اثر خویش دست باز دارد و آنچه درون مای ٔه
درونی خویش و تا ٔثیر پذیری محیط که در آن زیست دارد به دور از تکلف
مخیر است ،ولی ساختن و جمع آوری واژه نامه های متداول در ژرف
زبانهای دیگر ،کاریست بس مشکل که حوصله مندی و خستگی نا پذیری را
مستلزم است.
این را خوب میدانیم که واژه ها ،خود بیانگر گوشه یی از فرهنگ است که
کار برد های مقطع زمانی و تاریخی و جغرافیایی درابزار امکانات استفاده
شده  .بطورمثل « قاره  -قره » کلم ٔه تورکی چغتایی (اوزبیکی) است و معنی
سیاه در پارسی دری را میدهد .توجه کنید ترکیب این کلمه با دیگر واژه ها
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در محیط پارسی دری زبانان ،پشتو زبانان ،هزاره ها و غیره زبانها داخل
شده و بدون اینکه بدانیم ریشه ٔ اصل آن تورکی اوزبیکی است ،مورد استفاده
قرار می گیرد :
قره باغ کوهدامن ،قره باغ غزنی ،قره کمردر بدخشان ،قره تاش (سیاه سنگ)،
قره قوالق (سیاه گوش) ،قره قوش (پرند ٔه سیاه) ،قره کول یا قره قل ،قره
بای ،پیش قراول ،قرغه ( پرنده ٔ سیاه )  ،قره باغ یعنی باغ سیاه ،باغی که
در آن تاکهای انگور یعنی چیله های انگور باشد و از دور سیاه معلوم شود،
قره کمر ،کمر کوه که باالی دریای کوکچه خَم شده و تاریکی و سیاهی ایجاد
کرده  .قره تاش ،سنگ سیاه و سخت ،قره قوالق سیاه گوش ،اسم حیوانی
است و سیاه گردن ،قره قوش پرنده ایست سیاه رنگ به بزرگی مینا ،قره
کول ،کول آب سیاه ،قره قل گوسفندان مخصوص که از پوست آن کاله تیار
میشود .قره بای ،بای به معنی زمیندار ،رمه دار یعنی صاحب یا مالک رمه
های سیاه باشد و صد ها مثال دیگر.
ما باید این حقیقت را قبول کنیم که تورک زبانان در سر زمین ما ،خراسان،
افغانستان و حتا هندوستان و آنسوی آمو دریا و ایران تقریبا ً هشت قرن
حکومت نموده اند و اینکه اسمی از پاکستان نه برده ام به خاطر این است که
من و پاکستان هم سنیم .
دولت های تورک زبان که درین سر زمین ها حکومت کرده اند مانند غوری
ها ،سلجوقی ها ،غزنویان ،نادرافشار یا افشاریان ،تیموریان ،بابر و اوالده ٔ
او ،مغل ها و غیره.
در طول این همه قرنها ،البد ادبیات تورک درسراسراین سر زمینها با
تا ٔثیرگذاری در فرهنگ ،عادات و رسوم و عنعنات ،پوشاک و خوراک ،پا
بر پای چرخ تاریخ استوار مانده ولی ریشه یابی نه گردیده اند .
از قره باغ گرفته تا چنداول و نظام قراول و قیماق و قروانه و تاشقرغان و
قیزیل قلعه و قیزیل باش ،داروغه و کاروان باشی ،قرغه ،ده بوری ،بکتاش،
تاشگذر ،تیمور ،همه و همه اصیل واژه های تورکی اوزبیکی اند که ما
درادبیات گفتمان و نبشتار ازآن استفاده می کنیم .در تراکم ادبیات فارسی دری
آنقدر واژه های تورکی اوزبیکی تداخل کرده که مشکل به عمق آن رفته و
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واژه های اصیل و ِپر آب آنرا رهیابی کرد ،کاریست بسیارمشکل که صبر و
حوصله و زمان میخواهد .درنظر بعضی ها ،این کار ،بسیار ساده و پیش پا
افتاده می آید و اگر تو خواننده ٔ عزیز ازجمله این بعضی ها باشی ،حتی ال
اقل یک بارامتحان کن و چهار یا پنج واژه را ریشه یابی نما وآنگاه ببین که
ساعتها کاردارد ،فاژه و خمیازه میکشی و اگر به سگرت عمل داری یک
قطی سگرت دود میکنی و باالخره نا تمام رها مینمایی....
این دوست پژوهشگر ما میدانی مدت چهل سال ،بلی چهل سال یا چهار دهه،
خانه به خانه ،کوچه به کوچه و شهر به شهر رفته و ازهرکسی سراغ الن ٔه
واژه ها را گرفته و از پرس و پال خسته نه شده و نا امیدی را هرگز به خود
راه نداده ،و رازموفقیت این برادر و دوست دانشمند من (محترم داکتر فیض
هللا ایماق ) در این است که همیشه با عزم و امید واری به پیش میرود .از
قلم دوستم ر ا پر انرژی ،جوهرو دریای امیدش را خروشان
یزدان بزرگِ ،
میخواهم.
با عرض ارادت
استاد سید عثمان « روشنگر » باختری
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استاد محمد اسحاق « ثنا »

حرف و حدیث در مورد این
فرهنگ ازمحترم محمداسحاق ثنا
جای سعادت و خوشبختی است که جناب استاد گرامی ،محقق ،ادبیات
شناس ،ژورنالیست آگاه و شاعرذواللسانین داکتر فیض هللا ایماق ،یکی از
آرزو های بزرگ دوستانرا که از داشتن فرهنگ تورکی اوزبیکی به فارسی
که شمارآن اگرهم موجود باشد ،ازشمار انگشتان یکدست کمتر خواهد بود،
با زحمات طاقت فرسا وکنجکاوی های قابل ستایش طی چهاردهه ،تدوین
وتا ٔلیف نموده اند که درحقیقت خدمات بزرگ ومهمی را به زبان مادری خود
و همچنان به سایر دوستان اهل مطالعه انجام داده اند ،به دیده ٔ قدر و احترام
نگریست.
استاد گرامی داکتر ایماق ،درعرصه ی زبان شناسی و ادبیات شفاهی و
لهجه های مختلف زبان تورکی اوزبیکی معلومات وسیع دارند و این لغتنامه
را نیز با استفاده از تجارب دیرینه ٔ خود آماده ساخته اند .هکذا درپهلوی این
کتاب که تا ٔلیف و ترجمه و تقدیم دوستان نموده اند ،تعداد آثار شان به «»۱۶
عنوان کتاب رسیده ،ضمنا ً ده ها مقاله ی تدقیقی و پژوهشی شان در مجالت،
جراید ،روزنامه های کشور های مختلف چون افغانستان ،اوزبیکستان،
تورکیه،امریکا و کانادا اقبال چاپ یافته ،و اکنون هفت اثر دیگر شان آماد ٔه
چاپ میباشد .اینجانب به حیث یکی ازجمله ی عالقمندان وخواننده گان
آثارارزشمند این استاد گرامی ،و از طرف دیگر منحیث یکی از جمله ی
شاگردان حلقه ی درسی این استاد در لیسه ی «نادریه ی سابق» ،لیسه
عمرشهید کنونی کابل ،چاپ این اثر با ارزش و گرانسنگ را به ایشان
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ازصمیم دل مبارکباد گفته و انتظار طبع ونشر آثارمتباقی استادگرامی می
باشم .آرزومندم خداوند یکتا و یگانه عمراستاد را طوالنی بدارد تا جنابشان
ازخویش بهره گیرند وما ازآثارشان .اینک به احترام و حرمت زیاد به این
استاد عالیقدر ،سروده ای کوتاه در ارتباط به تا ٔلیف لغاتنام ٔه شان انشاد نمودم،
امید است مورد قبول جنابعالی قرار گیرد :
کلک « ایماق » با تالش بی شمار
داد بر فرهنگ ما نقش و نگار
زد رقم فرهنگ اوزبیک را نکو
کرده کمتر کس چنین خدمت که او
زبان مادری
رشد
در ر ٔه
سالها در جستجو ،کوششگری
صاحب آثار با معناست او
در سخن روشنگر و پایاست او
سطر ،سطر این کتابش رهنماست
بهر هر واژه ترا مشکل کشاست
رهنمات در کشور دانش کند
صاحب اندیشه و بینش کند
این کتابش را پسندد خا ص وعام
میگشاید صفحه هاش با ذوق تمام
می ستایم عزم او ،هم زحمتش
آفرین گویم به سعی و همتش
خوانم از او بعد ازین هم همچنان
این چنین آثار با نام و نشان
عمر این استاد می خواهم « ثنا »
از خدا افزون با صد التجا ٔ
مدتی از او سخن آموختم
حرف خوب از او به ذهن اندوختم
محمد اسحاق « ثنا » ،ونکوور کانادا  ،سال ۲۰۱۶
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همایون باختریانی

تقریظ برفرهنگ تورکی
اوزبیکی به فارسی ازمحترم
همایون باختریانی
خلــق را چون آسیا ازمن امید کام هاست
درجهـان از یمن سرگردانی ام آرام هاست
شاید این نخستین گامی است که در جهت فراهم کردن و جمع و جور واژه
نامۀ چنین ،ازفرهنگ عظیم (تورکی اوزبیکی) در کشور ما برداشته میشود؛
یعنی اکثر این واژه گان از بین مردم دست چین میشود نه ازکتب که در
زیرسقف کتابخانه ها چیده شده اند و معانی واژه گان جهت تفهیم بیشتر بارهای
معناییکه واژه گان با خود حمل مینماید ،شرح داده شده میشود.
زمانیکه جناب فیض هللا ایماق این گنجینۀ فرهنگی را اساس میگذاشت؛ یعنی
چهل سال قبل ،درآن زمان وسایل پیشرفتۀ که کار را به سرعت امروز انجام
دهد؛ مانند کمپیوتر و انترنت و غیره موجود نبود ،حتا دسترسی به یک پایه
تایپ معمولی در مجال یک محصل بینوا نبود .مؤلف بایست لغت ها را با
دست مینوشت و آنرا یگان یگان ردیف میکرد و حتا یک لغت را چندین بار
ازیک جا به جای دیگر تغییر مکان میداد تا فهرست دلخواه خود را بدست
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می آورد.
بدون شک تدوین یک فرهنگ با تحمل رن ج فراوان ،بعد ازتحقیق و مطالعۀ
زیاد ،تأمل وتعقل به گردآوری ،تلفیق وترتیب لغت ،کاریست نهایت دشوار؛
اما بی نهایت مفید ،علمی و پر مایه؛ بخصوص کاریکه سابقۀ چندانی در
مملکت ما ندارد و اگر هم داشته کفایت نمی نموده است.
چرا تدوین چنین فرهنگ سالیان درازی را در برگرفت؟ برای اینکه فیض
هللا ایماق این لغتنامه را ازروی چند کتاب فرهنگ ،رونویسی نکرد؛ بلکه
واژه های ضروری را چه از ذهن خود و یا از زبان وطنداران شنیده و
ردیف نموده است.
بلی ،این لغتنامه ای است که لغت آن از بین توده ها جمع آوری و دستچین
شده است .همین یک تفاوت  ،دلیلیست بزرگ به تفاوت این فرهنگ با دیگر
لغتنامه ها و این خود مصداق مردمی بودن واژه گان این کتاب ونزدیکی
مردم ما به این کتاب است .داکتر ایماق همچنان کوشیده است لغات فارسی،
پشتو ،عربی و بعضی ازلغات قرضی یا به اصطالح میهمان را نیز در این
واژه نامه بگنجاند.
در اخیر از شکیبایی و برد باری استاد ارجمند جناب ایماق و خانم محترم
شان بی بی حاجی انابت ایماق که درین راه دشوار اوشانرا یاری نموده اند
قدر دانی نموده و کامیابی بیشتر این دوست فاضل را از خداوند بزرگ تمنا
دارم.
با احترام
همایون « باختریانی »
تورانتو – کانادا
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محمد ناصر مسعود

تقریظ
به فرهنگ تورکی اوزبیکی
به فارسی ،ازمحترم
محمد ناصر مسعود
به نام خداوند بخشاینده ٔ مهربان
به شما رسالتمندان گرانقدر سالم !
یکبار دیگر قلم روان و توانای یکی از شخصیت های فرهنگی و ادبی ما،
درراستای با هم بودن و با همزیستن ،کتابی را به نام « فرهنگ تورکی
اوزبیکی به فارسی  /دری» به دست نشر سپرد که یکی از با ارزش ترین
کارهای فرهنگی اوشان درعرصه ٔ غنامندی فرهنگ کشور ماست.
در شرایط فعلی کشور که بعضی از سیاستمداران به خاطر منافع شخصی و
تطبیق پالنهای شوم خویش درجهت رسیدن به موقف و مقام ،تخم نفاق را در
بین ملیتهای برادرما کاشتند ،جای افتخار است که یکی ازفرهنگیان بااحساس
و وطنپرست ما با تا ٔلیف این کتاب در یکجا شدن ،نزدیک شدن و متحد شدن
اقوام و ملیتهای سر زمین دوست داشتنی ما افغانستان عزیز ،نقش سازنده و
دین انسانی ،اسالمی و افغانی خویش را ادامی کند .
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ازدیاد لغات و ضرب المثلهای تورکی اوزبیکی در فرهنگ پارسی  /دری،
از یکطرف در غنامندی فرهنگ سر زمین مانقش بارز داشته ،و از جانبی
در اتحاد و یکپارچه گی ملیتهای باهم برادر ما خیلی مفید وارزنده است .من
همچو آثار را که به خاطر پیوند همگانی به دست نشر سپرده می شود ،از
لحاظ ارزش ملی و فرهنگی آن می ستایم و برای شخص داکتر صاحب فیض
هللا ایماق ،مؤفقیت های شایان در آینده ها خواهانم.
امید وارم آنعده از ادبا ،نویسنده گان ،شعرا و صاحبنظران هموطنم که الحمد
هللا در هر گوشه ٔ دنیا حضوردارند ،این اثر ارزشمند را به نقد گرفته ودر
بهتر شدن کار های بعدی نویسنده ابراز نظر نمایند.
بازهم برای مؤلف این کتاب ،قلم توانا و زبان گویا ،توأم با صحت ،سعادت
و طول عمر آرزو برده ومیخواهم هرقلم به دست هموطنم آنچه در راستای
تا ٔمین اتحاد ،اتفاق و همبستگی ملت غیور ما میتواند رقم بزند؛ دریغ نفرمایند.
برای شما رسالت و قلم توانا خواهانم.
محمد ناصر « مسعود »
شهر تورنتو  -کانادا
 ۱۸فبروری ۲۰۱۶
اینک ،به پاس خدمات ارزنده ٔ دانشمند محترم داکتر فیض هللا ایماق ،قطعه
شعری که سروده ام تقدیم میدارم :
چکید خامه از دست ایماق باز
کزو شهر دانش شدی سر فراز
دانا و ایجاد گر
سخنگوی
از او یافت فرهنگ عجب شا ٔن و فر
گهر بار دُر دری
به لعل
نامه ٔ اوزبیکی
بیفزود لغت
چو باغ ادب شد برومند از او
مرا باد صد گونه باور بر او
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میان همه و حدت ایجاد کرد
دل جمله فرهنگیان شاد کرد
ز اهل قلم آنچه ماند به جا
دوا
کند درد هر ملتی را
ز مسعود به ایماق بادا درود
به این خدمتی که او بمردم نمود

***
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محترم فیض هللا قرداش
یاد نوشته یی بر فرهنگ
تورکی اوزبیکی به فارسی  /دری،
از
محترم فیض هللا قرداش
درین اواخر فرهنگ نویسی به خصوص فرهنگهای اوزبیکی به فارسی،
فارسی به اوزبیکی و یا فارسی به ترکمنی و برعکس آن اقدامی دلگرم
کننده از سوی شماری از نویسنده گان اوزبیک و ترکمن است ما به آن می
بالیم ،اگر دقت کنیم اینگونه کارها در دهه های سده اخیر از اقدامات
پرخطری بود که فردی یا افرادی با توجه به گویا ممنوعیت از سوی
دولتمداران وحاکمان فاشیست وقت جرأت آنرا نداشتند ،و اما دردو دههء اخیر
چون سایر تحرکات ملی سهولتهای نسبی ایجاد و تا حدودی گسترده اینگونه
فعالیتها ادامه دارد ،زمانی را بیاد دارم (سالهای ۱۳۵۰تا )۱۳۷۰جرقه های
مبارزات سیاسی در اوج خود رسید و در آن میان توجه به زبانهای گویا
محلی ( اوزبیکی – ترکمنی – بلوچی – نورستانی و پشه یی که دراصل
زبان های ملی در پهلوی زبانهای پشتو دری بودند) توجه نسبی صورت
گرفت و در قدم نخست پارلمان وقت فیصله نمود برنامه هایی به این پنج زبان
زند ٔه کشوراز طریق رادیو افغانستان تهیه و به نشر برسد ،چنین شد و
شماری ازفرهنگ یان وآگاهان این زبانها دورهم جمع شدند و با ابتدایی ترین
وسایل جمعی صدای شانرا از ورای رادیو پخش نمودند وتا سالهای زیادی
داکتر فیض هللا ایماق مدیریت عمومی برنامه های محلی را به عهده داشتند،
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و این برنامه ها با نوسانات محتوایی وفشارهای بنیاد گرایی و ده ها عامل
دیگر اگر یک وقفه دوره جمهوری داود خان را در نظر نگیریم تا الحال ادامه
انکشاف قابل مالحظه یی در محتوا و فرصت نشراتی دارد و صد دریغ که
آن تا هنوز به میان نیامده است .
ازین زیاده سرایی مرام من اینست که من ،افزون براین که یکی از اعضای
آن برنامه های رادیو یی بودم ،افتخار شاگردی نویسند ٔه این فرهنگ تورکی
اوزبیکی به فارسی  /دری و دایرة المعارف پنج جلدی (تورکی اوزبیکی به
فارسی  /دری) آماده ٔ چاپ داکتر فیض هللا ایماق رادر لیسه نادریه کابل را
نیزداشتم واز آشنایی من با این شخص بیشتر ازپنجاه سال میگذرد وبه
خصوص ازهمان دوره همکاری ها دررادیو افغانستان شاهد آن هستم که
استاد ایماق اقدام به جمع آوری مطالب فلکلوریک بخصوص اشعارو ضرب
المثل های عامیانه مروج درزبانهای اوزبیکی و ترکمنی نموده کتابی قصور
با عنوان (خلق دردانه لری) را به نشر رساندند که بعد ها منبع و موخذ برای
عده یی از نویسنده ها وعالقه مندان ژانر ادبیات عامیانه شد و اما نکته اصلی
درینجا است که استاد ایماق ازهمان سالها در پهلوی سایرکارهای فرهنگی به
جمع آوری لغات و اصطالحات عامیانه نیز پرداختند وهمیشه میگفتند تنها
آرزوی من ترتیب و تنظیم یک لغتنامه درزبان ترکی اوزبیکی است .و اما
امروز این نیت با صفای ایشان جامه ی عمل پوشیده و موفق به تدوین و
تا ٔلیف این فرهنگ شده اند ،مبارکباد میگویم.
این لغتنامه آنسانی که درمقدمه اش تذکر یافته (اکثراً ،لغات تورکی اوزبیکی
و تورکی تورکمنی تورکی زبانان افغانستان را دربردارد ،این لغتنامه شامل
شرح و معنی واژگان آثار ادبی و تاریخی زبان تورکی اوزبیکی است).
گفتنیست برازنده گی دیگردرتدوین این (فرهنگ تورکی اوزبیکی به فارسی
 /دری) اعترافات نویسنده داکتر فیض هللا ایماق درگزینش موضوعات
ازفرهنگ ها وهمکاری های فرهنگیان کارکشته و حرمت به کارهای آنها
است که درعدم تکتازی به آن پرداخته واین کارخود را یگانه وخاص نمی
شمارد و منابع و ماخذ ها را برجسته و شماری از آنها را با تواضع به کارشان
می ستاید و ازهر یک آنها نام میبرد که این کاریست شایسته و بایسته که هر
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نویسنده و تدوین کننده باید به آن گردن نهد و به کارگذشته گان تعظیم نماید
ومن شاهد آنم که داکتر فیض هللا ایماق درنگارش هراثر خود معترف به این
دیدگاه بوده اند ،با استفاده ازین فرصت میخواهم اذعان نمایم که درین
اواخرمن به صفت یک خبر نگار و یک فرهنگی کوچک شاهد روگشا یی
شماری از کتابها و فرهنگهایی بودم که از روال نقد آنها خاطره خوبی ندارم،
بدین معنی که کسانی از کارهای فرهنگی ونگارش کتابهایی انتقاد می کردند
که خود قادر به نوشتن صفحه یی ازآن نبوده اند .به گونه مثال درسالی که
گذشت ( ،)۱۳۹۶در محفل روگشایی کتاب (فرهنگ اوزبیکی – دری) استاد
رحیم ابراهیم بودم که کلمات و اصطالحات اوزبیکی (۲۰-۱۴میالدی) را
درخود جا داده بود  ،شماری در آن محفل و به تعقیب آن در صفحه فیسبوک
با انتقاد آنرا برگرفته ازفرهنگ (سنگالخ) اثرمیرزا مهدی خان استرآبادی که
در سال  ۱۱۷۳قمری مصادف با  ۱۷۵۹میالدی تالیف شده دانسته اند،
درحالی که خود نویسنده معترف به آن است که بخش عمده این فرهنگ بر
گرفته و به شیو ٔه سنگالخ با اضافاتی در شرح لغات تدوین شده است .واما
گالیه من ( فیص هللا قرداش) به صفت یک فرهنگی محاسن سفید اینست که
چرا کسانی به این نویسنده ( رحیم ابراهیم) اینگونه لجام گسیخته بتازند که
خود اثری و یا مقاله یی درین ژانرادبی ننوشته و ازگرد وخاک کوچه فرهنگ
نویسی تنفسی نکرده اند ،اینگونه گزافه ها را بسرایند؟ ایکاش چون جوزجانی
ها ،شهرانی ها ،لبیب ها ،راسخ ها ،آلتای ها ،ایشانچ ها ،یارقین ها ،رحیم
ابراهیم ها وغنیمت های دیگر را که (همه را با پوزش نتوانستم نام ببرم)
داریم و درین کوچ ٔه پُرخَم و پیچ نفسهای عمیق کشیده و گرد خاک آنرا تحمل
کرده ،درین راستا تحصیل دانش نموده و نان شاگردی ازدسترخوان استادان
زبان و ادبیات اوزبیک و ترکمن و پروفیسوران کارکشته حتی دربیرون از
مرزرا تناول نموده وعمری را درین کوره راه ها سپری کرده وکتابها و
مقاالت متعددی را نوشته اند اگرابراز نظر کنند جایگاهی دارد ،نه این چند
تن فضل فروش کم سواد.
نکته دیگراینکه چرا ما به این پیمانه سراپا انتقاد و بد بین هستیم ،چرا ما
چون دیگران داشته های خود ،بخصوص نویسنده های به شمارانگشتان پا و
111

فرهنگ تورکی اوزبیکی به فارسی /دری

دست خودرا با خوشبینی به توصیف نمینشینیم و دایما با ذهنیت خود کامه
گی با الفاظ رکیک و دورازادب و فرهنگ ،کلمات زهرآلود را نثار آنها
مینماییم؟ چرا نمیگذاریم شعرای ما داشته های خود را تدوین نمایند؟ چرا سد
راه واقع میشویم که نویسنده های ما فرهنگها و لغتنامه هایی را که عمری به
آن پراخته اند چاپ نمایند؟ چرا نمیگذاریم مقاالت و نقدهای نویسنده های ما
زینت بخش صفحات اجتماعی و رسانه های نوشتاری در سراسرجهان باشد
؟ دیگرا ن از مالی خود مولوی و از معلم خود استاد و از کارمند ساده طبی
خود داکتر می تراشند وآن داشته های خود را با مدد رسانی تقویت میکنند و
به ارتقای آنها پهلو بندی مینمایند و اما ما با تاسف درعالم نادانی خود چون
جامع الکماالت های معاصربه هرفردی ازافراد دانای خود انتقاد های بی
م ورد و بی موجب را نثارمیکنیم و چیز فهم های ملت بالکشیده خود را از
کرده پشیمان میسازیم وشماری ازما ،بیخبرازآنیم که هرکاروهرایجاد به
تشویق وترغیب ضرورت دارد تا بیشترها و خوبترها آفریده شود ،ایکاش
جماع ٔه دیگری ازین افرادی که نام بردیم میداشتیم و امروزه زبان به انجماد
کشیده شده ما با ایجاد همچو کارهای فرهنگی و ادبی بیشترآب تاب گسترده
یی میداشت .بیآیید داشته ها وابتکارات نویسنده ی خود را ارجگذاری کنیم و
اگرکمبود هایی درکار ایشان به نظررسید با بزرگواری خود تا حدودی نا دیده
بگیریم و یا با نقد و نقودی مثبت و ترغیبی خود با آنها مدد لفظی برسانیم ،تا
باشد فرهنگها و لغتنامه های دیگری با کاستی کمتری ایجاد شود و ادبیات
معاصر ما غنی وغنی ترگردد .با پوزش مخلصانه ازهمه سروان و خواننده
های فرهنگ تورکی اوزبیکی به فارسی /دری به نویسنده آن داکتر فیض هللا
ایماق توانایی بیشترازخداوند الیزال تمنا دارم ،عمرت دراز باد استاد من.
با عرض حرمت
فیض هللا قرداش
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فصل سوم
پیشگفتار
تودۀ تورک تبار به صورت عموم ملیت اوزبیک زبان به طوراخص قسمت
برجسته و حساس بدنۀ اجتماعی مملکت عزیز ما افغانستان را تشکیل میدهد.
این تودۀ بزرگ درمقاطع مختلف تاریخ کشور با طی نمودن نشیب و فراز
های زیاد غالبا ً باعث سر فرازی مردم ما چه از لحاظ کشوری و چه از لحاظ
لشکری گردیده .زبان تورکی اوزبیکی با وصف داد و ستد فراوان و تغییر
و تحول ،در اثر تماس با زبانهای مجاور هنوز اصالت تاریخی خود را حفظ
نموده است.
زبان اوزبیکی که ازگروپ زبانهای «چگل» منشعب گردیده است ،روزگاری
به نام «زبان ترکی» یاد میگردید .بعد ازخروج مغول به دوران چغتای بن
چنگیز قرن پانزدهم میالدی اصطالح «زبان چغتایی» که همان زبان
«اوزبیکی قدیم» میباشد بر آن اطالق گردید.
قرار تخمین دانشمندان زبانشناس ،زبان تورکی اوزبیکی و تورکی تورکمنی
که هر دو مربوط به زبان ترکی شرقی هستند در قرون ( )۶-۵میالدی اساسا ً
از تورکی قدیم شکل گرفته اند.
آثار مربوط به آن دوره از طریق منابع چون سنگ نوشته ها ،کتب ،و روایت
های شفاهی بما رسیده است که یکی از اساسی ترین منابع آن آبده های
اورخون میباشد ( دریای اورخون در وادی کاشا سیدم مربوط مغولستان
موقعیت دارد) ریشه ی هر دو زبان را درین آبده ها میتوان مشاهده کرد.
این آبده ها به رسم الخط مخصوص اورخونی ( ۷۳۲م) نوشته شده اند.
تا مدت زمان طوالنی با وصف تحقیق و پژوهش علمای زبان شناس الی قرن
نوزدهم راز این معما (خط اورخون) گشوده نشده بود و معلوم نبود که مربوط
به کدام مردم و زبان است .بعد ازمدتها تحقیقات ،دانشمند پُرکار دانمارکی
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آقای ویلیم تامسون برای نخستین بار قادر به خواندن این آبده ها شد؛ او پس
از یک سلسله تحقیقات مو شگافانه توانست در ( ۲۵نوامبر )۱۸۹۳پرده از
اسرار این سنگ نوشته ها بردارد؛ در حالیکه تا این زمان اکادمیسن روسی
آقای و.و .ردلوف مؤفق شده بود تا  ۱۵حرف کتیبه های فوق الذکر را بخواند.
این آبده ها به نام «آبده های ینی سی – اورخون » شهرت یافت.
طبق آخرین کشفیات و تحقیقات باستان شناسی که درقصبۀ «ایسیق» در
نزدیکی المااتا پایتخت قزاقستان صورت گرفت؛ پیاله ی نقره ئین گرانبهایی
به دست آمده که در تۀ آن ( )۲۶حرف نقر شده و این حروف به آن خط قدیم
ترکی شباهت داشت که در قرن ( )۸-۵قبل از میالد پدید آمده بود .طوریکه
دانشمند معروف روسی اولژاس سلیمان اوف در شمار ٔه  ۵سال۱۳۴۹
خورشیدی نشریۀ اداره ی مطبوعات سفارت اتحاد شوروی آنوقت در تهران
مینویسد:
« الفبای ایسیق شباهت زیادی به الفبای خطی اورخون -ینی سی دارد »...با
مشاهده ی خط ایسیق میتوان گفت که ترکهای قدیم در نیمه ی هزاره ی قبل
از میالد ،خط خود را از آرامیان اقتباس نموده بودند.
آرامیان ( قومی ازقبایل بدوی سامی نژاد سوریه بودند که درجنوب فلسطین
در پیرامون کویر و مشرق رود اردن میزیستند) اوشان در حدود ۱۲۰۰ق.
م .بر دمشق و حلب چیره شدند و به مرور زمان در بازرگانی مهارت یافتند
و خط خود را به محیط ماحول رواج دادند که نام خط قوم مزبور در حدود
 ۱۰۰۰ق .م .آرامی شد.
بیشتر دانشمندان ،اختراع خط الفبایی را به فنیقی ها که مردمی از کنعان بودند
نسبت داده اند این گروه در خاک سوریه در کرانۀ دریای مدیترانه سکنی
داشته و ضمن بازرگانی و دریانوردی و سوداگری های خود خط الفبایی را
که خود وضع کرده بودند ،درکشورهای مختلف رواج داده اند .منشاء خط
الفبایی یونانیان و سایراقوام دنیا به غیر از خط چینی که دارای منشاء دیگری
است از همین خط الفبایی (اختراع فنیقی ها) می دانند و معتقدند که این خط
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پس از دگرگونی و تعدیل رو به کمال نهاده است.
یکی دیگراز فرزندان خط فنیقی خط آرامی است که به سرعت در خاورمیانه
پخش شده و به سرعت رواج یافته و تبدیل به خط ساکنان این منطقه شده
است .خط و زبان آرامی به عنوان آرامی رسمی یا آرامی امپراتوری پا به
پای زبان پارسی باستان و خط میخی که تنها در کتیبه های هخامنشیان به کار
می رفت در ارسال و مراسالت به کار گرفته می شده است .
تاریخچۀ فرهنگ نویسی ترکی
قبل ازاینکه به تاریخچه ی فرهنگ نویسی ترکی بپردازیم ،بهتراست
درباره ٔکلم ٔه« فرهنگ » معلومات داشته باشیم.
فرهنگ چیست ؟
فرهنگ درانگلیسی « کلچر» و درآلمانی «کلتور» بوده ،از نظر علمی
یکی از شاخه های وسیع علم بشر شناسی (انتروپولوجی) است و اساسا ً به
سه ساحه تقسیم میشود .
ساح ٔه باستان شناسی (آرکیو لوژی) ،ساح ٔه زبانی و ساحه ٔ اجتماعی که هر
یک با آنکه ساخت تحقیقاتی مشخص دارد ،اما نمیتوان آنها را از هم جدا
دانست .مسلم است که در ساحات زنده گی بشری درهر محدود ٔه جغرافیایی
اعم ازیک کشور ،یک منطقه ویا یک محل مشخص ،چه درگذشته و چه در
حال ،خصوصیاتی از قبیل عادات ،خصایل ،باورها ،یافته ها ،کردار ها و
غیره نهفته است که باید تدقیق ،توضیح و مشخص شوند ،تا بدان وسیله هویت
فرهنگ آن جامعه تبارز کند.
« فرهنگ »  « -لغتنامه» یا « قاموس !»
اگر پرسیده شود که چرا لغتنامه ها را فرهنگ می نامند؟ پاسخ اینست که
لغتنامه سازی زبان پارسی دری برای اولین بارتحت عنوان « فرهنگ » در
هندوستان رایج شد .این رسم  ،نوع خصوصیت فرهنگی بارزاست که ساح ٔه
زبانی فرهنگ جامعه را در یک مجموعه ای ازمفاهیم و معانی کلمات،
اصطالحات ،تشبیهات و حتی ضرب المثل های مروج در محیط زبانی همان
محدود ٔه جغرافیایی بیان ،تشریح و تسجیل می کند.
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« لغتنامه» را که مفهوم خاص را می رساند ،در هند در قالب مفهوم عام
«فرهنگ» گنجانیده اند و به همین روحیه کلمه ٔعام « فرهنگ » به جای
کلمه ٔ خاص « لغتنامه» بین حلقات پارسی دری زبان آن کشور ازسالها قبل
معمول بوده است ،لذا«لغتنامه» را می توان مرجعی دانست که به کمک آن
بخشی ازمسایل زبانی « فرهنگ» جامعه را معرفی و بررسی کرد .قاموس
ها و لغتنامه های تدوین شده ای بعدی پارسی دری به تا ٔسی از قاموس سازان
هندی « فرهنگ نامه » نامیده شده است ،اما درغرب چون لغتنامه ها خود
جز فرهنگ اند ،چنین رواجی که لغتنامه را«فرهنگ نامه» یا«فرهنگ» یاد
ٔ
کرده باشند متداول نیست( .قاموس کبیرافغانستان -افغان جرمن آنالین).
« لغات الترک »:اولین فرهنگ ترکی دیوان «لغات الترک»تألیف محمود بن
حسین کاشغری(۴۶۶ -۴۶۴ق) است .این فرهنگ بزرگ شامل اشعار،
ضرب المثل ها و معانی لغات عربی از ترکی قراخانیان و اوغوز میباشد.
« مقدمة االدب» :بعد ازدیوان لغات الترک دومین فرهنگ ترکی است که به
سه زبان نوشته شده است .این اثردرسال  ۵۳۲هجری ازطرف «خوارزم
فخری» تحریر گردیده ،متن لغات عربی بوده به سه زبان « فارس ،ترک و
خوارزمی» ترجمه شده است.
پس ازین دو فرهنگ ترکی که میتوان گفت قدیمی ترین فرهنگ ها از نوع
خود هستند ،تعداد دیگر فرهنگ های ترکی به فارسی نوشته شده اند که عنوان
آنها به اختصار قرار ذیل اند:
 « -۱زبان گویا و جهان پویا» :که در قرن چهاردهم میالدی در هند تالیف
شده و برای بار اول سیستم الفبا را در تنظیم آن بکار بُرده اند.
 - ۲بخش دوم شرفنامه َمنیری یا فرهنگ ابراهیمی.
 - ۳بدایع اللغت( :قرن نهم) ازایمانی متخلص به طالع هروی است که به
فرمان سلطان حسین بایقراء نوشته شده.
 -۴لغات ترکی :تالیف فضل هللا خان هندی ازقرن دهم هجری که چون
نسخۀ آن توسط منشی ای ازکلکته در  ۱۸۲۵میالدی استنساخ شده و نسخۀ
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آن در بریتیش موزیم است .این کتاب لغت به «لغات کلکته» مشهور است.
 - ۵نصاب ترکی در لغت :فرهنگی است منظوم به فارسی و در سال
۱۶۲۷م .تالیف شده است.
 -۶کیلور نامه :به معنی چیزیست که زیاد مورداستفاده قرار می گیرد ،و
لغتی است از چغتایی به فارسی تاجیکی که ازطرف محمد یعقوب چنگی
دراواخر قرن  ۱۷میالدی بنابر دستور اورنگ زیب (محی الدین پسر شاه
جهان) درهندوستان تالیف گردید.
 - ۷کتاب اختری :که تالیف مصلح الدین مصطفی (متوفی )۱۵۶۵-۹۶۸
می باشد و حد اقل سه بار تجدید چاپ شده است.
 - ۸تﺤفة حﺴام یا لغﺖ حﺴام :سﺮود ٔه حﺴام الﺪیﻦ حﺴﻦ بـﻦ عﺒﺪالﻤﺆمﻦ
خﻮیﻲ ملقﺐ به مﻈفﺮي و متخلص به حﺴام (سﺪ ٔه هفﺘﻢ هﺠﺮي).
 -۹نصاب ترکی :نور محمد بیک قاجار نوایی خان.
 -۱۰فرهنگ ابوشقا :که در قرن شانزدهم ازچغتایی به عثمانی تا ٔلیف شده
مولف آن معلوم نیست یکی ازمهم ترین فرهنگ ها در نوع خود می
است و ٔ
باشد .گفتنی است که چون عنوان و نام مؤلف آن افتاده است اولین کلمه چغتایی
که درکتاب داده شده کلمۀ «ابوشقا» به معنی پدراست و ازاین جهت نام کتاب
را «ابوشقا» یا «لغت ابوشقا» گذاشته اند.
 -۱۲تبیان اللغات الترکی علی لسان قانقلی  :از طرف محمد بن قیس
خوارزمی در بارۀ زبان تورکی به لسان عربی تألیف شده است.
 - ۱۳کودکس کومانیکوس ( :)Codex Cumanicusاین فرهنگ به
التین ،فارسی و یکی از لهجه های قدیم ترکی (قیپچاق یا قومانی) در اوایل
قرن چهارم نوشته شده و نشان می دهد که ترکی و فارسی مورد نیاز مبلغین
و تاجرانی بوده است که به قلمرو مغوالن سفرمیکرده اند .قسمت دوم آن
مجموعه ایست ازعبارات زبان قپچاق ،که قومانی نیز خوانده می شود ،و از
لحاظ موضوع تقسیم شده است.
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 -۱۴االدراک اللسان االتراک :در سال  ۱۳۱۲میالدی از طرف اثیرالدین
ابوحیان محمد غرنا تایی به لهجۀ قیپچاقی در مصر اقبال چاپ یافته است.
 -۱۵التحفته الزکیه فی اللغت الترکیه :در قرن  ۱۵نوشته شده ،مؤلف آن
معلوم نیست.
 -۱۶صحاح العجم :فرهنگ دو زبانه ( فارسی – تورکی ) بوده ،از طرف
هندو شاه بن سنجر صاحبی نخجوانی «صحاح الفرس » ۷۲۴هجری تألیف
گردیده ،حاوی شش هزار کلمه میباشد.
« – ۱۷لغت مثلث » :این فرهنگ فارسی به تورکی از طرف منشی محمد
بن بدرالدین آقا حصاری ساروخانی سال وفات (  ۱۰۰۱هجری ) تألیف
گردیده است.
 « – ۱۸نوایی لغتی» (لغت نوایی) :این فرهنگ در سال  ۱۵۹۹میالدی
از طرف علی شاملو تحریر یافته .این اثر اساسا ً «چغتایی – تورکی » بوده
( اصطالحات قد یم زبان اوزبیکی به تورکی عثمانی) بشمار میرود.
 « – ۱۹فرهنگ سنگالخ »  :این فرهنگ از طرف میرزا مهدی خان
استر آبادی منشی نادرافشارتألیف گردیده است .این لغت نامه یکی ازفرهنگ
های مهم زبان تورکی بوده ،در سال  ۱۹۵۰میالدی در شهر انقره به چاپ
رسیده است.
 « – ۲۰الفاظ جلیه فی بیان لغات ترکیه » :این لغتنامه ( تورکی – فارسی)
از طرف خواجه طبیب نقشبندی تألیف گردیده و در سال ()۱۱۶۱ -۱۱۳۱
به ناصرالدین محمد شاه غازی یکی از امرای ماورالنهر اهدأ گردیده است.
« – ۲۱مقالید ترکیه» :این لغتنامه در سال ۱۲۳۱هجری ازطرف فتح علی
سپانلو پسر کلب علی تألیف گردیده.
 « -۲۲بهجت اللغات » یا لغت نامۀ فتحعلی خان  :این فرهنگ دو زبان ٔه
(تورکی  -اوزبیکی) درقرن ۱۹در زمان فتحعلی شاه قاجار از طرف فتحلی
خان قزوینی تحریر یافته است.
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« – ۲۳چغتایی تورکچه و عثمانی تورکچه» لغتی :این فرهنگ (تورکی
به تورکی) از طرف شیخ سلیمان افندی در شهر استانبول تألیف گردیده و در
سال  ۱۲۹۸هجری (  ۱۸۸۱میالدی) در همان شهر به طبع رسید.
" تبیان نافع "  :این فرهنگ ترجمۀ «برهان قاطع» به زبان تورکی
بوده ،از طرف احمد عاصم غتابی در قرن  ۱۳هجری برگردانیده است.
 « -۲۵دقایق الحقایق » :این لغتنامۀ «فارسی به تورکی» به لقب ابن
کمال پاشا از طرف احمد بن سلیمان تألیف گردیده است.
عالوه برآن ،تا کنون فرهنگ های زیادی به زبان های فارسی – تورکی یا
تورکی فارسی تألیف گردیده که نمیتوان ازهمۀ آنها یاد کرد.
قابل یاد آوری است که در قرن گذشته در اوزبیکستان لغتنامه های زیادی
طبع و نشر شده است ازآن جمله میتوان ازلغتنامۀ پارسا شمسی یف،
ر.س.ابراهیموف ( ۱۹۵۳میالدی) یاد کرد که این لغتنامه سهولتی را در
خواندن آثارکالسیک اوزبیکی بوجود می آورد.
بدین منوال تحت نظر پروفیسور دکتور فاضلوف به اشتراک گروهی از
نویسنده گان ،لغتنام ٔه مشروح چهارجلدی به چاپ رسید .دراین فرهنگ لغات،
آثارامیرعلیشیر نوایی به شکل مفصل تشریح گردیده است.
گفتنی است که لغتنامۀ ادبی مشروح «اوزبیکی به اوزبیکی» دوجلدی
ازطرف گروهی ازاساتید اکادمی علوم اوزبیکستان تحت نظر ز .م .
معروفوف نوشته شده و در سال  ۱۹۸۱میالدی در شهر مسکو اقبال چاپ
یافته است.
چوپانزاده ،کتاب «تورک – تاتارلسانیه مدخل» را درشهربا کو آذربایجان
در سال ۱۹۲۴میالدی به چاپ رسانید
یوسف خاص حاجب بالساغونی نویسنده اولین کتاب ترکی-اسالمی است.
اثرمنظوم او قوتادغوبیلیک نام دارد که درسال ۴۶۲ه .ق۱۰۶۹ -م درکاشغر
و بالساغون نوشته شده است.
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محترم ذکرهللا ایشانچ توره و محمد عالم کوهکن ،لغتنامه ای را تحت
عنوان ( اوزبیک ادبیاتی فرهنگی) نوشته اند .این اثربه اهتمام تاشقین بهایی
در سال  ۱۳۷۵خورشیدی از طرف انتشارات شورای مرکزی انجمن نوایی
در مطبع ٔه دولتی میمنه اقبال چاپ یافت.
جای خوشبختی است که در سال  ۱۳۸۶فرهنگ «اوزبیکی به فارسی»
محترم استاد حلیم یارقین و داکتر شفیقه یارقین در ایران به چاپ رسیده است.
همچنان فرهنگ زبان اوزبیکی به اوزبیکی استاد نورهللا آلتای ازطرف
ادارۀ «همکاریهای جهانی» درسال  ۱۳۸۶خورشیدی با قطع و صحافت
خیلی زیبا در کشور مالیزیا به چاپ رسیده است.
استاد رحیم ابراهیم نیز توانسته است فرهنگ اوزبیکی را درسال ۱۳۹۶
خورشیدی در شهر مزار شریف به چاپ برساند.
این گنجینه های ادبی و لغوی حاصل تالش و کوشش پیگیر چندین سالۀ
علمای ادب است .اوشان با چنین رنج و تالش بیدریغ توانسته اند که زبان
ملل را زنده نگه داشته یعنی میراث اجداد خویش را ازدفینه ها بیرون کرده،
صیقل داده و دوباره آویزه درخت فرهنگی خود بنمایند؛ چون لغات و کلمات
و اصطالحات در طول زمان آنچنان تغییر و تحول می نماید که جز به یاری
نوشتن آنها درلغتنامه ها ،مفهوم آنها از بین میرود .بدون شک این کتب به
مثابه پلی است که امروز ما را با قرون و اعصار گذشته مرتبط میسازد.
درجهان امروز ،کمتر زبان پیدا خواهد شد که ازداد و ستد زبانهای های
دیگر مصون مانده باشند و یا به عباره دیگر« لغات میهمان » درآن دیده
نشود؛ چونکه همجواریها ،تجارت ،صنعت ،معامالت ،ترجمه ها ،تبلیغات،
گزارشات امواج رادیویی ،نقش های صفحات تلویزیون ،تداخل استعمارگران
براستعمارشده گان ،تحقیقات و تتبعات و غیره همه و همه باعث آن میگردد
که کلمات و اصطالحات یک زبان بر زبان دیگر رسوخ کند و پا بر جا نماید.
درین لغتنامه که اساس آن لغات و اصطالحات تورکی اوزبیکی با ترجمه
آن به زبان فارسی  /دری میباشد ،همچنان بعضی ازلغات قرضی یا به
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اصطالح میهمان نیز گنجانیده شده است.
درین عصری که ما حیات بسر می بریم ،بجز از مناطق از نظر افتادۀ چون
مناط دور افتاده در افریقا ،شمال آمریکا «اسکیموها» و یا جزایری از جزیره
های شرق دور که غالبا ً مردمان شان به زبانهای خالص خود تکلم مینمایند،
اکثریت زبانهای جهان این داد و ستد فرهنگی را پذیرفته اند .نا گفته نماند که
این داد و ستد ها به زبان ها غنامندی می بخشد.
درزبانهای دوملیت برادر(تورک و تاجیک) کلمات زیاد انگلیسی مثل
رادیو ،تلویزیون ،اتم ،راکت ،موتر و غیره کلمات عربی ،چون سالم ،زکوة،
اذان ،رکعت ،اسمأ زن و مرد ،کلمات اردو مانند دوبی ،داکی ،وال که ارتباط
با سانسکرت دارند ،کلمات فارسی ایرانی چون ماه های سال و کلمات دیگر
از زبان های چون فرانسوی ،روسی و دیگر زبانها داخل شده است که گوینده
گان تورک و تاجیک ،بدون داشتن تعصب ،عکس العمل نشان نداده ،به
سهولت ازآن استفاده مینمایند .تورکان جهان که از کرانه های تبت و چین و
اویغورستان تا حوالی تاتارستان و یاقوتستان و ازمسکو تا بلغارستان و ازآنجا
تا تورکستان افغانستان پخش اند و ملیون ها شخص به زبان تورکی صحبت
مینمایند ،لغات زیاد میهمان را ،راه داده و از آن استفاده مینمایند.
تعداد زیادی لغت تورکی اوزبیکی بعد ازواژه های عربی درزبان فارسی
 /دری افغانستان داخل شده است؛ زیرا فارسی زبانان زمان زیادی با اوزبیکها
و دیگر تورک زبانان در یک سرزمین و یا درهمسایگی هم زیسته اند که
طبعا ً با هم روابط اقتصادی و اجتماعی داشته اند و این روابط و داد و ستد،
در طول زمان زیاد باالی زبان شان نیز تأثیر نموده است .در ترکیب واژه
گانی زبان فارسی دری عده ی زیادی از واژه های اوزبیکی – تورکی به
وام گرفته شده است مثالً  :قاشق ،چمچه ،ایلک ،قاش ،قشون ،طوی ،اپسقال
«آقسقال»  ،یراق ،تغای ،آپه ،اوماچ ،قروت ،تلخان ،قتلمه ،قیماق ،قره باغ،
بوقچه ،چلم ،چمچق ،قورباغه ،قره قل ،کوکنار ،قیله ،سوغات...
واژه های وامی تورکی اوزبیکی بنابر موافقت دستوری فارسی  /دری با
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واژه های این زبان عناصر ساخته و آمیخته را نیز ساخته اند؛ مثالً :
همقشال ق ،قشالقی ،قروتی ،بی قبرغه ،قیماقدا ،قراول خانه ،طوی خانه و
امثال آن ،واژه های زیاد فارسی و تورکی را با خود حمل مینمایند مانند:
چایدارباشیُ ،سرنی چی وغیره.
چنانچه مقول ٔه معروفیست:
« ازسورنی چی ،چه میرود ؟ یک پُف» .دراین مقوله حسن نیت افاده
گردیده است.
انوری نیز شعری دارد:
که سر بازیست اینجا ،سر تراشی

حذر از تیغ این دالک باشی

باید گفت ازطریق زبان تورکی اوزبیکی درترکیب واژه گانی فارسی یک
عده واژه های مغولی نیز راه یافته اند؛ چون :برلیق ،یساول ،خان(خاقان)
یاغی ،و امثال آن .اکثر ازین واژگان فوق الذکر حتی در زبان ادبی متداول
اند.
تاریخچ ٔه این لغتنامه
نگارنده ٔ این سطور ،چهل و اند سال پیش ،به جمع آوری لغات و
اصطالحات تورکی اوزبیکی آغاز نموده بودم ،و سالها قبل میخواستم آنرا به
طبع برسانم .ارزش کار درین بود که ترجمه ٔ لغات تورکی اوزبیکی را به
زبانهای فارسی  /دری و پشتو انجام داده بودم .باید گفت درآن وقت درترجمه ٔ
پشتوی لغتنامه ،مرحوم مفتی عبدالسالم وردک ترجمان ادار ٔه روزنه ٔ رادیو
افغانستان همکاری بی شایبه نموده بودند .ازبارگاه رب العزت جای مفتی
صاحب مرحوم را فردوس برین میخواهم .اما واقعه ٔ بس اسف انگیز رخ داد
که نه تنها نتوانستم آنرا به چاپ برسانم ،بلکه تا امروزمفقود االثر گردید که
اینک چند سطر بعد ترآن واقعه خالصتا ً بعرض میرسد .ولی قبل ازآن چند
کلمه در طرز کار ،تحریر میگردد.
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درنوشتن لغتنامه سعی گردید که بدرجه ٔ اول جمع آوری های نگارنده به اثر
تماسها درطول سالهای متمادی ،با برادران همزبان ،چه عوام و چه خواص
– جمع آوری از کتاب ها ،مجالت ،از مصاحبه ها ،از دعوت ها ،ارتباط با
محیط های مختلف ،یاد داشتها از ارتباط با تورکی زبانان والیات مختلفه و
غیره صورت بگیرد.
در مراحل بعدی از مشوره ها و نظریات شخصیت های علمی چون استاد
غبار ،محمد صدیق فرهنگ ،مولوی محمد امین قربت ،استاد مولوی خال
محمد خسته ،داکتر روان فرهادی ،استاد نزیهی ،عبدالقادر سونمز،استاد
موالنا اسحاق انور ،استاد محمد اعظم حفی ،داکتر قیام الدین راعی برالس،
استاد کریم بهمن ،استاد محمد امین متین اندخویی ،داکتر عنایت هللا شهرانی،
محمد اکبر اندخویی ،و دیگر بزرگان علم و ادب ،استفاده های زیاد بدست
آمد.
آن مجموعه ٔ جمع آوری شده به پنج هزارلغت بالغ گردید .و این درست
زمانی بود که حکومت خلق و پرچم برسراقتدار آمده بودند و مشاورین روسی
درهردفتر ،گماشته می شدند.
از اتفاقات ،شخصی بنام عارف عثمانوف از تاشکند اوزبیکستان در
وزارت معارف و اکادمی علوم که زبان پشتو را خوب میدانست کارمیکرد.
بعد از شناسایی با وی ،لغتنامه ٔ تایپ شده ی دست داشت ٔه خود را که سالهای
زیاد برآن کارکرده بودم جهت نوشتن تقریظ برایش سپردم .چون مدتی از آن
سپری شد ،تقریظ را با لغتنامه از نزدش تقاضا کردم .او درجواب من گفت
که فرهنگ متذکره را به محترم آقای عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیرعدلیه
و لوی څارنوال وقت جهت نظر خواهی داده بود و از نزدش نگرفته است.
در آن ایامیکه نگارنده ،لغتنامه را ازآقای عثمانوف خواسته بودم ،جناب آقای
شرعی جوزجانی محبوس و زندانی شده بود .متا ٔسفانه ازآن به بعد به
هردریکه رفتم ،کتابم بدست نیامد و حاصل زحماتم به هدر رفت .نظر به
گفته ٔ آقای شرعی ،در زمان حبس ،خانه اش تالشی گردیده ،تمام کتب کتابخانه
اش غصب گردیده است.
اما در خصوص مجموعه ٔ حاضر:
123

فرهنگ تورکی اوزبیکی به فارسی /دری

به هر صورت با بدست نیاوردن کاپی لغتنامه ،مایوسیت ها گاهگاهی بر
من غلبه می یافت .افسوس که درآن وقت ها فوتو کاپی کردن ها نیز در
افغانستان مروج نشده بود و عکاسی پول گزافی ضرورت داشت .ولی بازهم
درتالش وجستجوی آن شدم که بعضی یاد داشت ها را در کتاب خانه ٔ شخصی
ام در باره ٔ آن فرهنگ بپالم .ازاتفاقات نیک یک تعداد اوراق نا منظم را
بدست آوردم که اینک درین فرهنگ شامل ساخته ام.
هم چنان درنوشتن و تکمیل این لغتنامه ،بطورعموم ازلغت نام ٔه دو جلدی
« اۉزبیک تیلی نینگ ایضاحلی لغتی» ( لغات مشرح زبان اوزبیکی ) که
در سال  ۱۹۸۱میالدی در شهر مسکو اتحاد شوروی سابق به خط سریلیک
چاپ شده بود ،استفاده گردید .بعضی ازلغات این فرهنگ که دربین اوزبیکان
افغانستان معمول و مورد استعمال نمی باشد ،از آن صرف نظر گردیده است.
لغتنام ٔه اوزبیکی استاد نورهللا آلتای ،تحت عنوان « اۉزبیک تیلی سۉزلیگی
»( فرهنگ زبان اوزبیکی) که ازطرف «جهانی همکارلیک اداره سی»
(اداره ٔهمکاریهای جهانی) درسال  ۱۳۸۶خورشیدی در کشور مالیزیا با قطع
و صحافت زیبا اقبال چاپ یافته است.
هکذا از( فرهنگ عامیانه ٔ تاجیکی بدخشان ) که ازطرف شخصیت فرهنگی
کشور عزیز ما محترم پروفیسور داکتر عنایت هللا شهرانی به تعداد یکهزار
جلد در سنبله ٔ سال  ۱۳۸۷خورشیدی از طرف کانون فرهنگی قزیل چوپان
در شهر پشاور پاکستان چاپ گردیده ،و کتاب امیر نظام الدین علیشیر نوایی
تحت عنوان« محاکمته اللغتین» و سایر لغتنامه ها و آثار دیگرمورد استفاده
قرارگرفته است.
محترم پوهاند صاحب محمد عمرزاهدی استاد پیشین دانشگاه کابل ،کاپی
ترجمه ٔ کتاب ( محاکمة اللغتین) امیر نظام الدین علیشیر نوایی را که در سال
« ۱۹۶۶م» از طرف"  ”Robert Devereuxبه زبان انگلیسی در
لیدین هالند اقبال چاپ یافته بود ،به من اهدأ کردند.
بدین منوال داکتراسد هللا شعور ،محقق و فولکلور شناس شهیر کشور ،کتاب
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محاکمة اللغتین حضرت نوایی را که در سال  ۱۳۶۳خورشیدی به کوشش
دکتور محمد یعقوب واحدی از طرف انتشارات دیپارتمنت اوزبیکی مرکز
زبانها و ادبیات اکادمی علوم ج .د.ا .در کابل چاپ گردیده بود ،جهت استفاده،
در اختیارم گذاشتند .وظیف ٔه خود میدانم از این همکاری های بی شایبه ٔ
دوستان نامبرده اظهار تشکر نمایم .
قابل یاد آوری میدانم که یکی ازعلت های مهمیکه دو باره به تکمیل این
فرهنگ دست داشته اقدام نمودم ،اصرار مکرر دانشمند عالیمقام واستاد
بزرگ و فرزانه ٔافغانستان محترم داکترعبدالغفورروان فرهادی می
باشد.جناب داکتر صاحب فرهادی در انتخاب عنوان لغتنامه و ترجمه ٔ آن به
زبان انگلیسی نیز نقش مهمی داشته اند.
محترم استاد فرهادی ،از روزهای اول آشنایی مان ،همواره مرا وادار به
نوشتن در بار ٔه عمومیات تورکان افغانستان مینمودند ،زمانیکه ایشان سفیر
دایمی افغانستان در ملل متحد بودند ،درآن وقت و بعد ازآن به مانند سابق
ازکارهای من درخصوص تورکان می پرسیدند .ولی از سه سال باینطرف به
صراحت تقاضا کردند که نوشته ها و یاد داشت ها را بزودی ترتیب و تنظیم
داده و کار های دیگری را بر آن عالوه نمایم.
همچنان استاد فرهادی در این روز ها تیلفونی به من چنین دستور دادند :
 -۱فرهنگ کوچک (تورکی اوزبیکی به فارسی /دری )
 -۲فرهنگ کوچک ( فارسی /دری به تورکی اوزبیکی)
 -۳فرهنگ مکالمه کوچک ( تورکی اوزبیکی به فارسی  /دری) برای حل
مشکالت روز مره ،قبل از چاپ دایرة المعارف پنج جلدی ام که آماده ٔ طبع
می باشد ،آماده نمایم.
باید گفت داکتر روان فرهادی به تمام اقوام و زبانهای مردم افغانستان احترام
داشته به خصوص به خاطر انکشاف و بلند بردن فرهنگ تورک زبانانان
افغانستان بذل مساعی نموده است.
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از خداوند (ج) بیش از پیش شکر گزارم که بنابر دستور استاد دانشمند جناب
فرهادی صاحب ،فرهنگ کوچک ( تورکی اوزبیکی به فارسی  /دری) را
آماده ٔ طبع نموده ،اینک در خدمت فرهنگ دوستان گرامی قرار می دهم.
کمینه ،این رهنمایی های فرهنگ دوستانه و هدایت عالمانه ٔ استاد گرامیرا به
جان و دل پذیرفته و ازخداوند الیزال به استاد فرهادی عمردراز آرزو مینمایم.
امید میکنم خداوند بیهمتا و مهربان در عملی ساختن هدایت و دستور سودمند
استاد فرهادی ،برایم صبر و طاقت مزید عنایت فرماید.
از آنجاییکه نگارنده نیز به فکر آن بودم که فرهنگ زبان تورکی اوزبیکی
را که در سابق برآن کار کرده بودم ،دو باره احیا ٔ نمایم ،ولی نه به آن زودی.
زیرا نوشتن فرهنگ ،کار آسان نیست ،فرصت و وقت زیاد میخواهد .نظر به
گفت ٔه استاد علی اکبر دهخدا :
« نوشتن فرهنگ ،کار خیلی مشکل بوده ،فرهنگ نویس بایست عمرهفت
کرگس را داشته باشد ،زیرا کرگس ها هر کدام دو صد سال عمر میکنند».
استاد دهخدا ،فرهنگ خود را نیز طی چهل سال تکمیل کرده بود.
چرا عمر کرکس دو صد سال و یک
نماند

فزونتر ز سالی

پرستو

باید خاطر نشان ساخت که طی سالیان ( ۲۰۱۵و ) ۲۰۱۶میالدی در جریان
تایپ و تحریر لغتنام ٔه هذا در صفحه ٔ کمپیوتر ،دو واقع ٔه دلخراش برایم
رخداد :
 -۱نخست باید اعتراف کرد که اینجانب متا ٔسفانه در تایپ کمپیوتری مهارت
کامل نداشته ،این فرهنگ را فقط با یک انگشت سبابه « شهادت ،اشاره»
تایپ نمودم.
اوایل سال  ۲۰۱۵بود که به تایپ این لغت نامه آغاز نموده ۶ -۵ ،ماه از
جزیی ،کمپیوترم ازکار افتید.
آغاز نوشته سپری گردیده بود که بنابر اشتباه ٔ
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پسر بزرگم الحاج محمد بابر جان ایماق کمپیوتر را جهت ترمیم نزد انجنیر
شرکت « اپل » که کمپیوتر را نیزازآن شرکت خریداری کرده بودیم ،برد.
مسوول تخنیکی بعد از چک و ارزیابی کمپیوتر اظهارداشت که به کمپیوتر
صدم ٔه شدیدی عاید گردیده و حافظه اش نیز به کلی از بین رفته است.
باالخره بین مسوولین شرکت مذکور و پسرم محمد بابر جان فیصله به عمل
آمد تا در بدل یک هزار دالر ،طی دو هفته ،کمپیوتر را صحیح و سالم با
احیا ٔ حافظه اش تسلیم او نماید .پسرم مجبورا ً این تصمیم شرکت را پذیرفت.
وقت موعود فرا رسید ،پسرم جهت تسلیمی کمپیوتر به آن شرکت رفت ،اما
مسوولین شرکت اظهار داشتند که مسایل تخنیکی کمپیوتر رفع گردیده ،ولی
نتوانسته اند حافظه آنرا دو باره احیا نمایند .بابر جان مجبورا ً با پرداخت ۴۸۰
دالر کمپیوتر را تسلیم شده به خانه برگشت .در نتیجه زحمات  ۶-۵ماهه ام
به هدر رفت و تایپ فرهنگ را از سر آغاز نمودم.
 -۲اوایل ماه جون سال  ۲۰۱۶بود که انگشت شهادتم که با آن لغتنامه را
تایپ میکردم ورم کرد و پندید و شدیدا ً درد میکرد .مجبور شدم
نزد«( »Dr.A.Jumaداکتر عظیم جمعه) داکتر فامیلی ام بروم .او مرا در
شفاخانه جنرال هاسپیتل شرقی تورنتو نزد « »Dr. Laura Tateداکتر و
متخصص جراح دست فرستاد .داکتر موصوف علت درد دستم را از من جویا
شد .من به جوابش گفتم که ازدو سال باینطرف ،روزانه بیش از ده ساعت
درکمپیوتر با یک انگشت کارکردم و لغتنامه نوشتم  .داکتر موصوف فورا ً به
انگشت شهادتم دوای (  )kenalog 10mg/mlرا پیچکاری کرد .بعداز
گذشت یک هفته درد انگشتم کمی تخفیف یافته ،ولی پندیده گی آن تا کنون پا
برجاست .داکتر گفت بعد از دو ماه دیگر ،باید نزد او رفته انگشتم را به
اونشان بدهم باالخر ،با سپری شدن دو ماه با داکتر موصوف دیدار کرده،
مشکالت انگشتم را برایش گفتم .او قسمتی از دوای باقی مانده را نیز به
انگشم تزریق کرد و گفت یکماه بعد نیز به نزد او بروم .
خدا کند این آخرین دیدارم با داکتر موصوف باشد .من در دل خود گفتم :
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« از بد بدترش توبه ! » .به هر حال از توجه و همکاری های بی شایب ٔه :
 Dr.A.Jumaداکتر فامیلی و  Dr.Laura Tateمتخصص جراح دست،
اظهار شکران نموده ،موفقیت های هرچه بیشتری در عالم طب از بارگاه رب
العزت برایشان خواهانم  .گفتنیست داکتر جمعه که به زبان فارسی نیز بلدیت
دارد از سال (  ۲۰۰۵م) به اینطرف ،دربرابر من و اعضای فامیلم از هیچ
گو نه همکاری طبی مضایقه نکرده است.
خواننده گان گرامی !
من به این عقیده هستم به خواست خدای الیزال ،زمانیکه این فرهنگ نا چیز
چاپ گردیده ،به دست خواننده گان گرامی برسد ،درد انگشت و سایر
مشکالت ،همه فراموشم خواهند شد.
امید میکنم اساتید گرامی و دانشمندان عالیقدر چون داکتر صاحب روان
فرهادی ،پروفیسور داکتر عنایت هللا شهرانی ،استاد روشنگر باختری ،استاد
محمد اسحاق ثنا ،همایون باختریانی ،محمد ناصر مسعود و فیض هللا جان
قرداش که با نوشتن تقریظ درین فرهنگ ،بامن همکاری نموده اند ،لطفا ً
مراتب سپاس و تشکرات صمیمان ٔه این بند ٔه حقیر را پذیرا شوند .همچنان از
ویراستاری برادران گرامی هر یک پروفیسورشهرانی و پیکار پامیر اظهار
ممنونیت نموده ،برایشان طول عمر از بارگاه رب العزت تمنا دارم.
بدین منوال به حضور خانم صداقت ایرگش اوه استاد انستیتوت شرق شناسی
تاشکند که در نوشتن دستور زبان اوزبیکی همت گماشتند ،و محترم داکتر
رحمن خواجه انعام خواجه یوف پروفیسر انیستیتوت مذکور ،که به ترجمه ٔ
این دستور به زبان فارسی  /دری همکاری بی شایبه نمودند ،مراتب تشکرات
صمیمان ٔه خویش را ابراز میدارم .
امید است دوستان بزرگوارم چون جناب روشنگر باختری ،همایون
باختریانی ،و رفیق زنده گیم انابت جان ایماق ،محمد هاشم احمدی ،محی الدین
جان محروم ،استاد شریف خان رحمانی ،دستگیرقل خان بیگزاد ،جوره داهی
و دیگران در ترجمه ٔ بعضی ازلغات و اصطالحات این فرهنگ که در
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لغتنامه ها موجود نبود ،با من ازهیچگونه همکاری وهمیاری مضایقه نفرموده
اند ،مراتب سپاس این دوست مخلص شان را بپذیرند.
خواننده گان ارجمند !
کار تحریراین فرهنگ ،به آرزوی وحدت ملی ،ایجاد همکاری و همبستگی
و بوجود آوردن فضای صمیمیت وهمدلی بین توده های کشورصورت گرفته
است؛ هدف اساسی این کار ،ساخت زمینۀ شناسائی بیشتر ملیت های ساکن
در کشور عزیز ما میباشد.
اهداف و مقاصد تحریر این کتاب:
 – ۱کمک به کسانیکه آرزوی تحصیل به زبان تورکی اوزبیکی را دارند.
 -۲امید وارم این کتاب ،دروازه ی باشد که دانشمندان وطن و هم زبانان،
کتابهای دیگر بنویسند وبه غنای فرهنگی بیفزایند.
یکی از ضرورت مبرم که فعال ً احساس می شود ،نوشتن گرامر زبان
تورکی اوزبیکی است ،و یقینا ً ممالک دوست و همسایه  ،در این باره اقدام
کرده اند که اگر کسی از وطنداران از آن استفاده نموده ،با مقابله و مقایسه،
آنرا ترجمه نموده ،با اصل آن به چاپ برسانند ،هدف به آسانی به دست
می آید .
 – ۴این فرهنگ به اشخاصیکه ،اندکی دسترسی به زبان تورکی اوزبیکی
دارند ،مفید واقع می شود و به کمک این می توانند ،درهای دیگری را بکشایند
و زبان خویشرا تقویه بخشند.
 -۵کمک به اطفال خانواده های تورک اوزبیک که در محیط غیر تورکان
اوزبیک نشین حیات به سر می برند .به خصوص پدران و مادرانیکه تدریس
زبان مادری را برای اطفال خود یک وجیبه میدانند.
 -۶استخراج بعضی از لغت های کار آمد و ضروری از این لغتنامه ،و
درج آن در کتب نو آموزان ،و مواد درسی شان ،سهولت هایی را برای
آموزش بهتر بوجود می آورد ،که کار استادان ومعلمین را آسانتر می سازد.
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 -۷وسیله ٔ کار برای نوشتن قاموس های ( تورکی اوزبیکی به فارسی )
و(تورکی  ( -اوزبیکی به پشتو) ،با ضخامت و محتویات زیاد تر .همچنان
عکس آن ( فارسی – تورکی اوزبیکی ) و ( پشتو – تورکی اوزبیکی ).
 – ۸کمک به شناخت لهجه های تورکی اوزبیکی و مقایسه ٔ لهجه های
تورکی اوزبیکی افغانستان با لهجه های که در آسیای مرکزی و دیگر مناطق
تورک نشین مروج است .
 – ۹از مطالع ٔه این فرهنگ ،که در بعضی کلمات شرح شده در بار ٔه وضع
و رسم و رواجها ذکر رفته ،میتوان به فرهنگ مردم که گوینده گان زبان
تورکی اوزبیکی می باشند ،آشنایی حاصل کرد.
 - ۱۰کمک بخواندن نسخ خطی و قلمی قدیمی تورکی و چاپهای حرفی
معمولی وسنگی.
 – ۱۱این فرهنگ ،زیاد تر از زبان مردم تورکی زبان افغانستان و فرهنگ
های مربوطه ٔ آن جمع و ترتیب شده ،از آن رو ،می توانند ،یک منبع برای
مستشرقین و تورک شناسان غربی باشد.
 -۱۲این لغتنامه می تواند ،به کسانیکه به تحقیق در باره ٔ لهجات مختلف
تورکی در افغانستان کار میکنند ،کمک کند .چونکه ،هر منطقه و هر محیط
و هر والیت و حتی هر قشالق دیگر از خود کلمات به خصوص و
اصطالحاتی دارند که با دیگران فرق می نماید.
 – ۱۳جلب توجه ٔ نویسنده گان تورک اوزبیک وطن به استعمال لغات
ساده ،اساسی متداول تورکی اوزبیکی و تشویق اوشان ،که این شیوه ٔ کار
را در نوشتن کتب و رساالت مورد توجه و عالقه ٔ خواننده ،درنظربگیرند .
امیدوارم که عالقه مندان و نویسنده گان گرامی ازهیچ نوع همکاری با
مؤلف دریغ نورزند تا چاپ دوم این اثر مکمل تر گردد و موادیکه شایستۀ
یک قاموس باشد در آن کتاب گنجانیده شود؛ ازآنجائیکه این کتاب خالی از
اشتباهات نیست ،بایست در اصالح بیشتر آن کوشید .البته تدوین قاموس های
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بزرگ علمی و فرهنگهای اختصاصی ،کار استادان زبان و دانشمندان و
دانشگاهیان است که وقت و بودجۀ زیاد الزم دارد .به همین خاطر از
صاحبنظران خواهشمندیم که این کتاب کوچک را ،منحیث یک اثرعلمی مفید
قبول نموده و در تکمیل و رفع نقایص آن در چاپ های بعدی کمک کنند.
َو ِمنَ هللاِ ت َّوفِیٌق
داکتر فیض هللا ایماق
تورنتو – کانادا
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فرهنگ
تورکی اوزبیکی به فارسی /دری
آ
آ  - ä -حرف اول الفبای تورکی اوزبیکی ،الف ممدود ،الف مد دار.
آباد  { äbädفا }.با صفا ،با رونق ،جایی که آب و گیاه دارد ،خالف
ویران.
مثال  :آباد باغ ( باغ آباد و سرسبز) ،آباد قوی (گوسفند چاق).
آباد لشماق  äbadlashmäqبه مرور زمان آباد شدن.
آبادان {äbädänفا } .آباد ،با صفا ،خالف ویران.
^ آبادانلیک  äbädänlikده ،قریه ،هر جای آباد و دارای آب و سبزه.
آب حیات  { äb-i-häyatفا + .عر }.آب زنده گی ،میگویند چشمه ای است
در ظلمات که هر کس از آن بیاشامد هر گز نمی میرد و حضرت خضر
« ع » از آن آب نوشیده است ،آب خضر و آب حیوان هم گفته شده ،و نیز
کنایه از دهان معشوق .خضر « سبز» معنی میدهد.
نو روز و نو بهار و خزانت خجسته باد
چنگ اجل ز دامن عمرت گسسته باد
آبی که خضر میخورد از چشم ٔه حیات
روی مبارک تو بدان آب شسته باد
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آبرو  { äbruفا } .نیکنامی ،اعتبار ،شرف ،ارج و قدر مایه ٔ سر افرازی .
^ آبرو سیز  äbrusizبی آبرو ،بی عزت .
^ آبرولی  äbruliبا آبرو ،با شرف ،با وقار ،با ناموس.
آب و هوا  { äb-u- hawäفا + .عر } .شرایط خاص اقلیم ،اوضاع جوی.
آبیسین – آویسین äbisin-äwisin -زن ایور ،زن برادر شوهر .مثال :
کونداش -کونداشگه تاش آتر ،آویسین – آویسینگه پخته(.انباقها موی به موی،
زنهای ایور رو بروی) « ضرب المثل ».
آپاّق  äppäqبسیار سفید.
آپه  äpaخواهر کالن.در زبان بنگالی نیز خواهر کالن را « اپه » گویند
(مؤلف) .
آت  ätاسب  -چارپائی از جانوران ذو حافر که سواری و بار را بکار آید.
بدو گفت شاها انوشه بدی
روان را بدیدار توشه بدی
بفرمای تا اسب و زین آورند
کمان و کمند گزین آورند
آت  ätاسم ،نام ،شهرت ،اسما ٔ و اسامی جمع .
^ آتداش  ätdäshهمنام ،دو نفر که دارای یک اسم باشند.
آت  ätبینداز .آت «نام» ،آت «اسب» ،اسم تجنیس بوده ،حضرت امیر شیر
نوایی ،در این بیت چنین گفته است :
چون پری و حور دور آتینگ بیگیم
سرعت ایچره دیو ایرور آتینگ بیگیم
هر خدنگی کیم اولوس آندین قاچار
نا توان جانیم ساری آتینگ بیگیم
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«محاکمته اللغتین»
ترجمه  :ای بیگم « »۱تو چون حور و پری استی ،و در سرعت و تیزی،
اسب تو چون دیو شهرت دارد ،هر خدنگی که مردم از آن در گریز اند ،آنرا
بسوی من نا توان بینداز.
" "۱بیگم  -کلمه تورکی اوزبیکی بوده ،خانم ،بانو ،خاتون معنی میدهد.
آت باقر ätbäqarاسپ نگهبان ،کسیکه اسب ها را نگهداری میکند.
آتش  ätashآت ( آتماق – انداختن)  +ش ( پرتاب دو طرفه ) آالوو و
اۉت هم گویند.
آتش کیسین  ätash kisinآتش بس ،اصطالح نظامی ،امر بخود داری از
جنگ ،توقف دادن تیر اندازی  .ایجاد فضای صلح و پایان جنگ.
آتقوالق  ätquläqنباتیکه به گوش اسب میماند ،سبزی پالک ،پالک ،به
کسیکه گوش شنوا داشته باشد ،اطالق میشود .
آتلنماق  ätlanmäqآماده گی ،برای سفر تیاری گرفتن.
آتماق  ätmäqانداختن ،پرتاب کردن ،دور انداختن ،فیر نمودن .
آته  ätaپدر ،قبله گاه .مثال :آتم نینگ آتی شاه مردانقل (نام پدرم شاه مردانقل
است).
پدر کشتی و تخم کین کاشتی

پدر کشته را کی بود آشتی

^ آته لیق  ätaliqاداره ٔ کمک کننده بر محتاجین.
^ آته لیک  ätalikصفت ،وظیفه ای که پدر در برابر فرزندانش دارد.
مثال  :آته لیک بورچی ( وظیف ٔه پدری).
آتلی  ätliصاحب اسب ،صاحب نام و نشان ،مشهور ،به شهرت رسیده.
آچ  ächگرسنه .مثال :آچ قالدیم (گرسنه شدم) ،انسان یا حیوانیکه معده اش
خالی و محتاج غذا باشد.آچ قیزیل (سرخ روشن).
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^ آچ قالماق  ächqälmäqگرسنه شدن.
^ آچ کۉز  ächközحریص ،گرسنه ،کسیکه نفس اماره داشته باشد ،آز .
^ آچرچیلیک  ächarchilikقحطی ،گرسنگی.
^ آچلیک  ächlikگرسنگی ،قحطی .مثال :اۉتگن ییل ،آچلیک ییلی بۉلدی
( سالیکه گذشت ،سال قحطی بشمار میرود).
^ آچتیرماق  ächtirmäqباز کردن ( متعدی).
^ آچقیچ  ächqichآله ای که سر پوش قطی های کنسرو را باز کند ،به
انگلیسی آنرا «اوپنر » گویند .
آچماق  ächmäqباز کردن،افتتاح کردن ،گشودن .مثال :او– کنفرانس نی
آچیق دیب ،اعالن قیلدی (اوکنفرانس را افتتاح کرد(.
^ آچمز  ächmazباز نمیکند.
آچیتماق  ächit mäqگرسنه نگهداشتن ،رساندن خمیر توسط خمیر مایه.
آچیغی  ächighiگپ راست.
آچیق  ächiqباز .مثال  :اوستی آچیق اوی ( خانه ای که سرش باز باشد)،
قۉلی آچیق شخص (مردیکه دست باز داشته باشد) ،سخی ،خوش خوی ،خوش
صحبت .آچیق کونگل ( کسیکه قلب پاک و بی غل و غش داشته باشد).
^ آچیقچه  ächiqchaروی راست ،آشکار.
آچیلیب – ساچیلیب  ächilib – sächilibبا خرسندی ،با پیشانی باز.
آدم { ädamعر }.انسان ،نخستین انسان ،شوهرحوا  ،ابوالبشر ،بوالبشر
بمعنی مردم ،و کس ،آدمی  :منسوب به آدم ،یک تن از أوالد آدم ،مردم،
مردمی.
^ آدمگرچیلک ( ädamgarchilikاسم صفت ) انسانیت ،آدمیت ،آدمگری.
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آدیم  ädimقدم ،خطوه ،گام ،مرحله .
آذوقه { äzuqaعر }.آزوقه غذای کم خوار و بارکه در خانه نگهدارند،
توشه ٔ راه .
آرال  äralاز چهارطرف محاط به خشکه باشد ،جزیره.
آرت  ärtعقب .مثال  :آرتگه قیتماق ( به عقب برگشتن) ،پشت سر.
آرتماق  ärtmäqزیاد شدن ،اضافه گردیدن.مثال :محنتدن دۉست آرتر،
غیبتدن دشمن (ازمحنت دوست اضافه گردد ،ازغیبت دشمن) «ضرب المثل».
بارکردن ،جا به جا کردن بار در بین موتر.
آرتیرماق  ärtirmäqاضافه کردن ،رسیدن ،نایل شدن .مثال :آبرو آرتیرماق
( آبرومند شدن) ،د ۉست آرتیرماق ( پیدا کردن دوست).
^ آرتیق  ärtiqزیاد ،اضافه .مثال  :ییغیلیشگه یوزدن آرتیق کیشی کېلدی
(در گردهمایی بیش از صد نفر اشتراک کرده بودند).
^ آرتیقچه  ärtiqchaاسم اضافت ،بیحد ،بی انتها .مثال :آرتیقچه یوک (بار
سنگین).
آرزیقماق  ärziqmäqانتظار کشیدن با امید و آرزو.
آرقه  ärqaعقب ،پشت سر ،معکوس .مثال  :بیراونی اۉزیگه آرقه قیلماق
( دیگران را بخود واسطه و طرفدار ساختن) ،پشتیبان.
^ آرقمه – آرقه  ärqama–ärqaپشت به پشت ،با نوبت.
^ آرقه داش  ärqadäshکمک و یاری رسان ،رفیق ،همدم ،دوست.
^آرقه له ماق  ärqalamäqباری را پشت باال کردن.
آریق  äriqکم گوشت ،الغر.
آره  äraفاصله بین دوشخص ،مسافه ،فرصت.مثال :انسانلر اۉرته سیده
گی اۉز آره مناسبت (مناسبت بین انسانها) عالقه .مثال:آره لری بوزیلیب
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قالدی (مناسبات بین شان دگرگون گردیده ).
^ آره – سیره  ära – siraبعضا ً  ،گاه گاه .
^ آره له ماق  äralamäqگذشتن از بین چیزی .مثال :بوغدای نی آره لب
اۉتماق (گذشتن از بین گندمزار).
آز  äzکم ،نا چیز .مثال :بهارفصلیگه آز قالدی( به فصل بهارکم وقت
باقیمانده( ،بیلیمی آز ( کسیکه درج ٔه تحصیلش کم باشد).
^ آز چیلیک  äzchiikکم ،اقلیت.
^ آزغین  äzghinالغر ،کم گوشت.
^ آزلیک  äzlikکم بودن  .مثال  :بو سوو ایکینیمیزگه آزلیک قیله دی ( این
آب به کشتزار ما کمبودی میکند ).
آزماق  äzmäqالغر شدن « اسم مفعول» وزن باختن ،ازراه راست منحرف
شدن ،گمراه شدن .
آزه یماق  äzaymäqاز نگاه حجم یا مقدارکم شدن .مثال :اریق نینگ سووی
آزه یدی (آب جوی کم شده است).
آستانه { ästänaفا }.درگاه ،در گه  ،جلو درب ،کفشکن ،مجازا ً به معنی
در بار و بارگاه.
آستر -استر ästar – astarپارچه ای که زیر لباس یا پارچه ٔ دیگر بدوزند،
مقابل رویه .
آستین – اوستین  ästin- ustinتباهی ،ویرانی ،زیر و رو شدن .
آسماق  äsmäqآویزان کردن ،پختن غذا .مثال  :قزان آسماق (آشپزی کردن،
دیگ پختن).
آسمان  äsmänفضای الیتناهی که باالی سرما قرار دارد.
^ آسمان اۉ پر  äsmän öparبی نهایت بلند .مثال :آسمان اۉپر تاغلر
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(کوه های سربه فلک کشیده ).
آسیلماق  äsilmäqچسبیدن به ،تمایل داشتن ،آویخته شدن .
آش  äshغذای گرمی که در دیگ پخته شده باشد ،مکرونی ،آش دادن
پوست حیوانات .مردم اوزبیکستان پلو – قابلی را آش گویند .
^ آشه ماق  äshamäqخوردن.
آشپیچاق  äshpichäqکارد بزرگ ،کاردیکه توسط آن گوشت استخواندار
را میده کنند.
آش تخته  äshtakhtaتخته ای که در آن خمیر را هموار کنند.
آش قواق  äshqawäqکدو.
آشیق  äshiqزیاد ،اضافه .مثال  :گونگی محفل گه یوز دن آشیق نفر کیلدی
(در محفل امروزه بیش از صد نفر اشتراک کرده بودند) .
آشیقماق  äshimäqعجله کردن به خاطر انجام کاری ،حرکت کردن .
آغریق  äghriqدرد ،رنج ،بیماری ،جراحت.
^ آغریماق  äghrimäqدرد کردن ،عضوی ازبدن درد داشته باشد.
^ آغرینماق  äghrinmäqاحساس نا رضایتی کردن ،خفه شدن.
آغزه کی  äghzakiشفاهی ،امتحان تقریری ،ادبیات شفاهی مردم ،جنگ
زبانی.
آغماق  äghmäqخم گشتن ،کج ،پیچ و تاب .مثال :کیمه چپ تمانگه آغدی
(کشتی به طرف چپ خم گشت).
آغو  äghuزهر ،سم .
^ آغولی  äghuliداروی کشنده ،هرداروی که جانداری را هالک کند ،سم،
ماده ای که از نیش برخی حشرات تراوش کند.
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آغیر  äghirسنگین .مثال  :آغیر یوک (وزن سنگین).
^ آغیرلیک  äghirlikسنگینی  .مثال :کیره کلی تاش نینگ آغیرلیگی یۉق
(سنگینی سنگ کارآمد  ،احساس نمیشود)«ضرب المثل» ،تشویش ،مشکالت،
دبدبه ،موقف.
آغیز  äghizدهن ،دهان .مثال :آغیزینی ییغالمه ی:بی صبرانه ،بیدرنگ .
آغیل  äghilجای مخصوص برای نگهداری گاو و گوسفند ،مالخانه  ،طویله
آق  äqسفید ،برنگ برف ،شیروپنبه باش ،تازه ،پاکیزه.مثال :ساچیگه آق
تۉشگن ( مویش به سفیدی گراییده ).
^ آقرماق  äqarmäqسفید شدن ،به سفیدی گراییدن  .مثال  :رنگی آقرگن
( رنگ و رویش سفید شده ).
آقچه  äqchaسکه یا پولیکه با طال و یا نقره ضرب خورده باشد ،نام یکی
از شهر های والیت جوزجان افغانستان.
آق ساچ  äqsächکسیکه موی سفید داشته باشد ،زن خدمتکار ،خدمه .
آق سقال  äqsaqälآدم پیر ،ریش سفید ،بزرگ قوم و محله.
آقسه ماق  äqsamäqلنگیدن ،کسیکه مشکل پا داشته ،لنگ لنگان راه برود،
عقب ماندن ،عدم پیشرفت .مثال :قیته قوریش ایشلری آقسه ماقده (امورباز
سازی به تعویق افتاده و به کندی پیش میرود).
آقشام  äqshämاول شب ،سرشب ،تازه هوا تاریک شده باشد ،وقت شام.
آق قوش  äqqushپرنده ای که پت سفید و گردن دراز داشته باشد ،مرغابی.
آقالوچی  äqläwchiوکیل دعوا ،کسی که برأت میدهد.
آقله ماق  äqlamäqرنگ کردن با چونه ،آهک و غیره ،برأت دادن،
تصدیق بیگناهی.
آقسیل  äqsilنوع مرض ساری که حیوانات به آن مبتال شوند.
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آقماق  äqmäqجریان آب ،توده و گروهیکه به سویی درحرکت باشند.
مثال  :دریاده آقماق ( دردریا آببازی کردن).
^ آقیم - äqimجریان آب،جنبش وفعالیت های اجتماعی سیاسی.مثال :سیاسی
آقیم (جنبش سیاسی).
آقیزمی– تاقیزمی  äqizmay-täqizmayمفصل ،بدون کم وکاست.
مثال  :مینینگ گپیمنی آقیزمی – تاقیزمی ایرکین گه ییتقیز ! سخنان مرا بدون
کم و کاست به ایرکین نام برسان !
آگاهلنتیرماق  ägahlantirmäqخبر دادن ،خبر دار ساختن ،تنبیه ،اخطار.
آالمان  älämänگروه از مردم آگاهانه گردهم جمع شده باشند ،اعتراض
کننده گان ،تحصن کننده گان .
آالو  äläwآتش .اؤت « آتش » .در اصطالح «الو» هم گویند.
^ آالولی  äläwliآتشزا ،جاییکه آتش انداخته شده باشد.
آلتمیش  ältmishعدد «  »۶۰شصت.
آلتی  ältiعدد « » ۶شش.
آلتین  ältinفلز کمیاب ،طال.
آلچی  älchiوقتی بجل کسی ایستاده شود .مثال :آشیغی آلچی توردی (چانس
برایش یاری کرد).
آلد  äldپیش ،پیشرو .
آلدی – ساتدی  äldi-sätdiخرید و فروش ،تجارت .
آلدی – قاچدی qächdiäldi -پروپاگند ،ایجاد سراسیمگی.
آلدین  äldinپیش ،اول .مثال :همه دن آلدین بارماق ( پیش از دیگران
رسیدن).
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^ آلدیندن  äldindanقبل از وقوع کار و حادثه.
آلماق { älmäqفعل} خریدن ،گرفتن ،ابتیاع کردن ،دریافت کردن ،بدست
آوردن.
آلمه  älmaسیب ،میوه ٔ خوشبو .
سیب و بهی و انار به ترتیب لف و نشر
دل را و معده را و جگر را مقوی اند
آلمه خان  älmakhänحیوان وحشی که دُم درازداشته درجنگل زنده گی
کند ،سنجاب.
آلیب ساتر älib sätarکسیکه ارزان بخرد و قیمت بفروشد ،فروشنده .
آله  älaرنگ سفید و سیاه ،ابلق .
آلیس  älisدور و دراز .مثال :آلیس سفرگه چیقماق (رفتن به سفردور و
دراز).
^ آلیسله ماق  älislamäqرفتن به جای دور ،فاصله گرفتن ،مسافرت.
آلیشماق  älishmäqجنگ و نزاع ،ستیزه ،گفتگو و کشمکش.
^ آلیشوو älishuwجنگ ،نزاع.
آماچ  ämächگاو آهن و آلت آهنی که دهاقین با آن زمین را قلبه کنند.
آن  änلحظه ،زمان ،مدت کوتاه .مثال :بیر آنده بجرماق ( در آن واحد انجام
دادن ،فورا ً ).
آنت  äntقسم ،وعده ٔ قطعی .مثال  :آنت ایچماق ( قسم خوردن).
آنده – سانده  ända-sändaگاه گاه ،گاهی .مثال :آنده – سانده کیلماق (گاه
گاهی آمدن ).
آنگ  ängتعقل ،هوش و خرد پیدا کردن ،از روی فکر و خرد بکاری
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اندیشیدن.
^ آنگ سیز  ängsizبی عقل ،بدون ادراک ،نا فهم ،الشعور.
آنه  änaمادر .مثال :من آنم نی سېوه من (من مادرم را دوست دارم).
^ آنه لیک  änalikخصایل مادری ،موقعیت مادری ،مهرمادری.
آو  äwنخجیر ،شکار ،آنچه شکار کنند ،هر حیوانیکه آنرا با تیر بزنند.
^ آوچی  äwchiکسیکه پیشه اش شکار کردن جانوران است ،شکارگر،
شکارگیر.
آواره  - äwäraدر به در ،سرگردان ،وطن گدا ،مصروف شدن .مثال :اوی
قوریش ایشلری بیلن آواره بۉ لماق (با کارخانه سازی مشغول شدن).
آوازه  { äwäzaفا }.آواز ،بانگ ،صدا ،به معنی صیت و شهرت نیز گفته
شده.
آوسر äwsarکم عقل ،نادان .
آوالق  äwläqجای که در آنجا شکار و صید صورت گیرد ،جای شکار و
صید پرنده گان و حیوانات.
^ آوله ماق  äwlamäqتوسط شکار بدست آوردن ،در فکر صید و شکار
بودن .مثال :آدملرنینگ قلبی نی آوله ماق ( قلب مردم را شکار کردن و
بدست آوردن ).
آوول  äwulاقامتگاه مالداران کوچی.آوونماق  äwinmäqمصروف شدن،
سرگرم کاری شدن ،احساس آرامی کردن.
آیدین  äydinآشکار  ،روشن .
^ آیدینلشم  – äydinlashmäqبا نورمهتاب روشن شدن ،قابل درک.
مثال  :گپ کیم حقیده ایکنلیگی آیدینلشدی (معلوم شد که گپ در باره ٔ کیست).
***
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الف
ا  alif -دومین حرف زبان تورکی اوزبیکی است.
ابا ٔ { ibäعر }.امتناع ،بازایستادن ازکاری ،خود داری و سرپیچی کردن.
ابجق – ابجق بۉلماق  abjaq – abjaq bölmäqپاره شدن ،توته شدن،
پار ٔه از چیزی .مثال :ابجغی چیقدی ،دبدله سی چیقدی (تکه و پارچه شد).
ابجیر – ایپچیل  abjir –ipchilچست و چاالک ،تیز ،زرنگ .
ابداالباد { abadulabadعر }.جاویدان ،همیشه .
^ ابدی { abadiعر }.همیشگی  ،جاوید ،دایمی  ،زمانیکه نهایت ندارد و
نیزبه معنی دهر ،روزگار.ابدا ً :ظرف زمان برای تا ٔکید درمستقبل نفیا ً یا اثباتا ً
به معنی هرگز ،هیچگاه ،همیشه ،جاویدانه ،برای همیشه.
^ ابدیلش  abadilashابدیت ،دایمی ،همیشگی و دوام ،جاویدان ،پاینده گی
و نیز به معنی آخرت.
^ ابدیلشتیرماق  abadilashtirmäqپاینده نگاهداشتن .مثال :یازوچی
نینگ خاطره سینی ابدیلشتیرماق(زنده نگاهداشتن خاطره ٔ نویسنده).
ابله {ablaعر }.نادان ،احمق ،بی عقل .
^ ابله لرچه  ablahlarchaابلهانه ،احمقانه.
^ ابله لیک  ablahlikحماقت ،کم ِخ َردی.
ابلیس { iblisعر }.نا امید شده از رحمت خدا ،نام شیطان ،ابالیس و ابالسه
جمع .
^ ابلیسلیک  iblislikشیطنت ،اعمال شیطانی .
ابو { abuعر }.اب  ،پدر .ضح  -در عربی در حالت رفعی این کلمه را به
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صورت «ابو» و در حالت نصبی «ابا» و در حالت جری «ابی» گویند
وغالبا ً در آغاز کنیة مردان درآید مانند «ابن» و گاه در آغاز بعضی اسم های
جنس  .فارسی زبانان رعایت حالت های سه گانة نحو عربی را نکنند و نیز
گاه در هنگام ضرورت و یا غیر ضرورت همزة آغاز این کلمه را بیندازند:
بوتراب ،بوعلی .و گاه همزه و واو هردورا بیندازند :بلقاسم = ابوالقاسم ،
بسحق = ابواسحق و گاه به صورت « با» به کار برند چون  :بایزید.
اپاق – چپاق  apäq-chapäqهمجهت  ،همسو .
اتاقلی  atäqliمشهور ،با نام و نشان .مثال :اتاقلی دولت اربابی (کارمند
شهیر دولتی).
اتفاق {ittifäqعر }.با هم شدن ،همراه شدن ،بهم پیوستن و سازگارشدن،
همراهی.
^ اتفاقا  ittifäqanتصادفا ً.
^ اتفاقچی  ittifäqchiمتحده .
اتنّگ  attangپیشیمان ،افسوس.
اته ماق  atamäqنام ماندن ،اسم گذاشتن ،تقدیم کردن .مثال :وطن وصفیگه
اتب ایتیلگن شعر (شعر میهنی).
^ اَتمه  atamaاتفاق  ،طایفه یا جماعتی برای وضع کلمه ای  ،مقرر داشتن
یک معنی برای لفظی سوای معنی اصلی آن  ،لغتی که جمعی برای خود
وضع کنند ،اصطالح.
اته یین  atayinبرگزیده ،یگانه ،ویژه ،منفرد ،ضد عام.مثال :بونی اته یین
سیزگه اسره ب قۉیگن ایدیم (اینرا به طور خاص به نام شما نگاه کرده بودم).
اتیگی  atigiکالً ،کامالً ،هست و نیست ،به طور خاص.
اثبات { isbätعر }.سند ،حجت ،ثابت کردن ،پا برجا کردن ،به ثبوت
رساندن.
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^ اثباتله ماق  isbätlamäqاثبات کردن ،به ثبوت رساندن .
اثر { asarعر}.نشان ،عالمت ،جای پا ،آنچه از کسی یا چیزی باقی و برجا
بماند.
مثال  :امیرعلیشیر نواییدن بیزگه  ۳۵اثر یادگار قالگن( .برای ما از امیر
لیشیر نوایی  ۳۵اثر به یادگار مانده است) .
اثنا { asnäعر }.میانه ها ،جمع ثنی به معنی طی و میانه و تا و الی چیزی.
مثال  :درس اثنا ٔ سیده ( در وقت درس).
اجابت { ijäbatعر }.پاسخ دادن ،قبول کردن  ،بر آوردن حاجت.
اجاره { ijäraعر }.مزد و کرایه  ،اجرت ،کرایه دادن ،ملکی را در مدت
معینی در اختیار کسی گذاشتن در برابردریافت اجاره بها.
^ اجاره چی  ijärachiکسی که شغلش اجاره دادن ملک و خانه است ،کسی
که امالک اجاره کند و یا اجاره بهای بیشتر بکسان دیگر اجاره بدهد.
اجازه { ijäzaعر }.اجازت ،جواز دان ،دستور ،رخصت ،اذن .
اجبار { ijbärعر }.جبر و زور کردن ،مجبورکردن .
اجتماع { ijtimäعر }.جمع شدن ،دور هم گرد آمدن ،فراهم آمدن.
اجداد { ajdädعر }.نیاکان ،جمع جد.
اجر  { ajrعر }.مزد ،پاداش ،مزد کار ،پاداش عمل ،مکافات.
اجرا  { ijräعر }.راندن ،روان ساختن ،جاری کردن .
^ اجرا چی  ijrächiاسم فاعل ،کسی که اجرا میکند.
اجراییه { jräiyaعر }.ارگانیکه قانون و دستور العمل را در عمل پیاده کند
اجرلماق  ajralmäqترشح کردن ،پارچه شدن ،سوا ،دور از هم ،تنها،
منفصل ،ممتاز .
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^ اجرلمس  ajralmasمتحد ،باهم یکجا شدن .
اجریق  ajriqعلف هرزه ،علف بیکاره ،گیاه ،آنچه چهارپایان بخورند.
اجریم  ajrimقرارداد ،عهد و پیمان ،و نیز به معنی راه و حکمی که در
باره ٔ مساله یا امری صادر شود .
اجل { ajalعر }.مهلت ،نهایت مدت چیزی ،نهایت زمان عمر .مثال :قیرق
ییل قیرغین بۉ لسه ،اجل ېیتگن اۉله دی (اگر چهل سال مرگ و میرباشد،
بازهم اجل رسیده بمیرد) « .ضرب المثل»
هر آنکس که زاد او ز مادر بمرد
ز دست اجل هیچ کس جان نبرد
فردوسی
^ ضرب االجل { zarb-ul-ajalعر }.وقت معین ،وقت تعیین شده .
اجنبی  {ajnabiعر }.بیگانه ،غریب ،از ملک دیگری آمده باشد.
اچّه  achchaچوبی است ساختمان عدد هفت ( )۷را داشته ،تکیه ای بر
شاخ ٔه درختی باشد .این چوب شاخه را از کجی و افتیدن بر زمین نگهمیدارد
اچیتقی  achitqiخمیر مایه ،خمیر ترش ،ماده ای که برای تخمیر بکار
ببرند.
اچّیق  achchiqمز ٔه ناگوار ،ضد شیرین .مثال :اچیقنی ،ا ّچیق کیسه دی
( تلخی را تلخی می بردارد) « ضرب المثل» ،قهر ،غضب ،مشقت ،درد،
رنج ،عذاب ،غم ،حسرت .مثال :حق سۉز -اچیق سۉز (گپ حق ،تلخ است،
حقیقت تلخ است)« ضرب المثل » .
^ اچّیقله ماق  achchiqlamäqخفه شدن ،قهر شدن .
^ اچّیق – چوچوک  achchiq-chuchukپیروزیها و ناکامی های حیات،
شیرینی ها و تلخی های روزگار.
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اچینماق  achinmäqترحم کردن ،دلسوزی ،افسوس ،رنجیدن.
^ اچینرلی  achinarliاحساس خفگی کردن ،رقت بار ،رقت انگیز ،مای ٔه
دلسوزی ،اسفناک.
احتیاج { ehtiyäjعر }.نیازمند شدن ،نیازمندی .
آنچه شیران را کند روبه مزاج
احتیاج است احتیاج است احتیاج
«موالنا جالل الدین بلخی»
احتیاط { ehtiyätعر }.حزم ،استوار کردن و محکم کردن کاری ،هوشیاری
و آگاهی و دوراندیشی در امری ،پرهیز کردن ،عاقبت اندیشی.
^ احتیاط بؤلماق  ehtiyat bölmäqاحتیاط کردن ،محتاط بودن .
^ احتیاط سیز  ehtiyätsizبی پروا ،بی احتیاط .
احساس { ehsäsعر }.حس کردن ،در یافتن ،درک کردن ،دریافت.
احسان {ehsänعر }.نیکی کردن ،نیکویی کردن در باره ٔ کسی ،بخشش.
احمق { ahmaqعر }.بی عقل ،کم خرد ،ساده لوح ،کودن ،گول ،دبنگ.
احوال {ahwälعر }.جمع حال و حول ،حالت ،وضیعت.
اخبار{akhbärعر }.خبر دادن ،آگاه کردن ،خبردار کردن ،جمع خبر .
اختراع { ikhtiräعر }.پدید آوردن چیز نو ،ساختن چیزیکه پیشتر مانند آن
دیده نشده باشد ،ساختن دستگاه یاماشین یا چیز دیگر که قبالً نظیر آنرا نساخته
باشند.
اخترماق  akhtarmäqصاف کردن ،کاوش کردن ،جستجو کردن ،پال پال
کردن ،پرس پال نمودن ،تراویدن ،تفحص  ،تصفیه.
اختصاص { ikhtisäsعر }.خاص شدن ،ویژه شدن ،خاص گردانیدن .
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اختالس { ikhtiläsعر }.ربودن ،پولی را پنهانی و بدون حق از صندوق
دولتی یا اداره برداشتن.
اختالف { ikhtiläfعر }.ضدیت ،مخالف شدن ،نا ساز گاری داشتن ،ناجور
بودن ،نا سازگاری.
اخته  akhtaخایه کشیده ،مردی که بیضتین او را کشیده باشند ،و نیز حیوان
نر ،مانند اسب و گوسفند که خای ٔه او را کشیده باشند.
اختیار{ ikhtiyärعر }.برگزیدن ،پسندیدن ،در کاری یا امری آزادی و
تسلط داشتن و نام مسلکی که طرفداران آن مفوضه نامیده میشوند ،به عقیده ٔ
آنان خداوند به انسان آزادی و قدرت داده و اختیار را باو تفویض کرده و
هرکسی در اعمال و افعال خود قادر و مختار می باشد ،ضد جبریه.
اخطار { ikhtärعر « }.به کسر همزه » آگاه کردن ،امری را که فراموش
شده به یاد کسی آوردن ،جمع خطر.
اخالص { ikhläsعر }.پاک و خالص کردن ،دوستی پاک و بی ریا داشتن،
خلوص نیت و عقیده ٔ پاک داشتن.
اخالق  { akhläqعر}.خوبیها ،جمع خلق ،تربیه ،ادب.
^ اخالق سیز  akhläqsizبد اخالق ،بد خلق.
اخالل { ikhlälعر }.تباهی و زیان رساندن ،رخنه و فساد کردن ،درهم
کردن ،و بهم زدن کاری.
اخوت { ukhuwwatعر }.برادری ،دوستی برادرانه .
ادا  adäناز ،کرشمه ،غمزه ،تقلید ،بجا آوردن ،انجام دادن ،بیان کردن .
اداره {idäraعر }.گرداندن ،چرخاندن ،دور دادن ،و نیز محلی که در آنجا
کارهای دولتی انجام داده میشود وشامل چند دایره و شعبه و تابع یک
وزارتخانه می باشد.
^ اداره قیلماق  idära qilmäqاداره کردن ،رهبری کردن .
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ادامه { idämaعر }.دوام دادن ،پاینده داشتن ،پایداری و همیشگی.
ادب { adabعر }.معرفت ،فرهنگ ،اخالق ،تربیه ،دانش ،روش پسندیده،
خوش خوی ،علومی که انسان با دانستن آن ها می تواند درست شعر بگوید
و خوب چیز بنویسد و عبارت است از:علم لغت ،صرف و نحو ،اشتقاق،
معانی ،بیان ،بدیع ،عروض و قافیه.
^ ادب سیزلیک  adabsizlikبی ادبی ،بد اخالقی ،اعمال بد.
ادبیاتچی  adabiyätchiادبیاتشناس ،ادیب ،نویسنده.
ادشماق  adashmäqراه گم ،خطا کردن ،غلط کردن .
ادیر  adirتپه ،بلندی .
اراده -ارادت { iräda-irädatعر}.خواستن ،طلب کردن ،قصد ،آهنگ،
ارادت دلبستگی و اعتماد و اخالص ودوستی بی ریا.
^ اراده سیز  irädasizبی اراده  ،کسیکه به گپ خود ایستاد نشود.
^ اراده لی  irädaliبا اراده ،کسیکه با قاطعیت کاری را انجام میدهد.
ارباب { arbäbعر }.بای ،پولدار ،صاحب ،قریه دار ،کالن قریه و قشالق
این هم ضرب المثل منظوم راجع به ارباب :
اۉ ینه مه گین ارباب بیلن
ارباب اورر ،هر باب بیلن
ترجمه :
ارباب را با چشم حقارت منگر ،ارباب میتواند ازهر راه بر توغلبه حاصل
کند.
ارپه  arpaجو ،از آن یکی ازغالت که به حیوانات داده میشود ،بوت ٔه آن
کوچک و دارای ساقه های کوتاه و نازک و دانه های آن ریزه و خورد است،
گاهی از آن نان می پزند .نظر به گندم پیشتر میرسد «.جو پز» یک اصطالح
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است که به وقت معین استعمال میگردد .مث ً
ال « :وقت جو پزبود» جو را
عالوه از اینکه انسانها میخورند ،خوراک اسب و مرکب هم می باشد ،که به
نام « ییم» ( خوراک حیوانات) بر آنها داده میشود.
ارتماق  aritmäqتازه کردن ،پاک کردن ،نظیف ساختن.
ارچه  { archaفا}.درخت ناجو ،نوع درخت .
ارچیماق  archimäqپوست کردن ،جدا کردن .
ارداق  ardäqعزت ،حرمت ،اعتبار.
^ ارداقله ماق  ardäqlamäqحرمت کردن ،احترام گذاشتن ،احتیاط کردن
^ ارداقلی  ardäqliمحترم ،معزز ،گرامی ،ارجمند.
ارزان  arzänچیزیکه به قیمتش بیارزد ،کم بها ،ضد گران .مثال :ارزان
بی علت نیست ،قیمت بی حکمت « ضرب المثل».
^ ارزانچیلیک  arzänchilikارزانی ،ضد گرانی ،حالت ارزان بودن.
ارزیمه گن  arzimaganبی اهمیت ،غیر مهم ،عادی.
ارسالن  arslänشیر ،حیوانی است قوی جثه و درنده ،رنگش زرد ،دارای
بازو ها و چنگالهای قوی ،نر آن بال دارد ،در بیشه ها و نیزارها بسر میبرد،
بهادر.
ارغمچی  arghamchiریسمان ،رسن ،رشته ،طناب که از موی یا پنبه
تابیده باشند .
ارغیمچاق  arghimchäqگاز ،طنابیست که در بین دو شاخه ٔ درخت بسته،
با آن اطفال را گاز دهند.
ارقان  arqänریسمان .
ارکانی  arkäniنام خربوزه است که بسیار شیرین بوده ،تخم آن درصفحات
شمالی کشور کاشته میشود.
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ارمان  {armänفا }.آرمان ،آرزو ،امید ،کمال مطلوب ،حسرت ،رنج و
زحمت.
ارمغان{ armaghänفا }.هدیه ،تحفه ،سوغات ،ره آور ،یرمغان هم گفته
شده.
آن را که تو از سفر بیایی
حاجت نبود به ارمغانی
« سعدی »
اره  {arraفا }.ابزار نجاری که تیغه ٔ بلند دندانه دار و دسته ٔ چوبی یا فلزی
دارد و برای بریدن چوب بکار میرود .
^ اره له ماق  arralamäqبریدن چوب ،اره کردن .
چون تیشه مباش و جمله بر خود متراش
چون رنده ز کار خویش بی بهره مباش
تعلیم ز اره گیر در

معاش

امر

نیمی سوی خود میکش و نیمی می پاش
اره لشماق  aralashmäqمداخله به کار دیگران .مثال :براونینگ ایشیگه
اره لشماق (مداخله در امور دیگران) با مردم عالقه گرفتن ،با مردم یکجا
شدن .
^ اره لش  aralashمختلط ،یکجا ،یکجایی ،گد ود.
^ اره لش – قوره لش  aralash-quralashنا منظم ،بدون ترتیب و
تنظیم.
اری  ariزنبور ،حشر ٔه کوچک بالدار و زرد رنگ که نیش میزند و نیش او
زهر آلود است و بر چند قسم است ،معروفتر از همه زنبورعسل است .
اریق  ariqنهر کوچک ،جو – جوی .
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اریلله ماق  arillamäqگریستن به آواز بلند ،صدا کردن ،داد و فریاد.
اریماق  arimäqرفتن ،پاک شدن ،تمام شدن ،انجام یافتن .مثال :لبلرینگدن
کولگی اریمه سین ( لبانت همواره خندان باد !).
ازل {azalعر }.آنچه اول و ابتدا نداشته باشد ،زمانیکه ابتدا ندارد ،مقابل
ابد ،قدیم ،دایم الوجود.
^ ازلگی  azalgiقدیمی ،ابتدا نداشته باشد ،ازلی.
اژدها  azhdahäدر افسانه های قدیم نام مار بسیار بزرگی بوده که از
دهانش آتش بیرون می آمده و آنرا اژدها ،اژدرهار نیز میگفتند.
اسارت { asäratعر }.در بند افتاد ،گرفتار شدن ،اسیری ،بنده گی.
اساس { asäsعر }.پی ،بنیاد ،پایه.
^ اساسنامه {عر asäsnäma }.مواد و شرایطی که برای تشکیل شرکت
یا حزب یا انجمنی تنظیم و بر روی کاغذ نوشته شده باشد.
موسس.
^ اساسچی  asäschiاساسگذارٔ ،
^ اساس سیز  asässizبی اساس ،بی دلیل ،بی بنیاد .
استعداد { iste’däعر }.قابلیت ،لیاقت.
استعفا { iste’fäعر {.طلب عفو کردن ،عفو خواستن ،خواهش رهایی و
آزادی از کار و خدمت کردن .
اسره ماق  asramäqنگهبانی ،پرورش ،احتیاط.
^ اسرندی  asrandiپسر یا دختری که از زن دیگر یا شوهر دیگر باشد،
بچه اندر ،دختر اندر.
اسقالنی  asqaläniنوع خربوزه است که در قصبه ٔ اسقالن والیت قندوز
نشو و نمو میکند .اسقالن – عسقالن جایی است در والیت قندز که عموما ً
تورکمن ها در آنجا حیات بسر میبرند.
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اسکنه  iskanaآلتی که نجاران با آن چوب را سوراخ میکنند ،اسکنک هم
گفته شده .
اشتراک { ishtiräkعر }.شریک شدن ،شرکت کردن ،انبازی.
^ اشتراکچی ( ishtiräkchiاسم فاعل) ،اشتراک کننده.
اشتها ٔ { ishtihäعر }.آرزو داشتن ،آرزو کردن ،میل غذا داشتن ،آرزوی
طعام.
^ اشتها ٔ سیز ishtihäsizبی اشتها ٔ ،به خوردن طعام عالقمند نباشد .
^ اشتها ٔ لی  ishtihäliکسیکه به خوردن غذا عالقمند باشد ،میل به خوردن
طعام داشته باشد .
اشتیاق  { ishtiyäqفا  } .آرزومند شدن ،مشوق داشتن.
^ اشتیاق سیز  ishtiyäqsizبی میل ،بی اشتیاق ،بی شوق.
^ اشتیاقلی  ishtiyäqliعالقه مند ،با اشتیاق ،با شوق و ذوق.
اشدی { ashaddiعر}.افراطی ،بی نهایت .مثال :اشدی دشمن (دشمن
واقعی).
اشغال { ishghälعر}.مشغول ساختن ،بکار وا داشتن ،و در اصطالح :جا
گرفتن و جایی را تصرف کردن ،پیاده کردن نیرو ،در اراضی کشور دیگر
به مقصد تصرف دایم یا موقت.
اشوله  ashulaآهنگ ،آواز خوانی .
^ اشوله چی  ashulachiآهنگ خوان ،هنرمند ،غزلسرا ،خواننده .
اصال { asläعر }.هیچ ،هر گز ،زنهار .
^ اصالحاتچی { islähätchiعر + .تور }.ریفورمیست ،طرفدار اصالحات،
اصالح طلب.
اصول  {usulعر }.قاعده و قانون .
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اصیل {asilعر }.اصل دار ،ریشه دار ،پاک نژاد ،محکم و استوار.
اضافه { izäfaعر }.افزودن ،زیاد کردن ،افزایش ،افزودگی.
اضطراب { iztiräbعر }.لرزیدن ،تپیدن ،آشفتگی ،بی تابی ،نا آرامی ،تلواسه.
اضطرار { iztirärعر}.بیچاره شدن ،نا چار شدن ،بیچاره گی ،درمانده گی
اطاعت  { itäa’tعر }.فرمانبرداری کردن ،فرمانبرداری.
^ اطاعت سیز  itäa’tsizگردنکش ،سرکش ،یاغی ،نا فرمان .
اطراف { aträfعر }.کناره ها ،کرانه ها ،سویها ،جمع طرف .
اطلس {atlasعر }.تکه ای که از ابریشم بافته شده باشد.
اطلس ATLASمجموعه ای از نقشه است؛ معموالً نقشه هایی از کره زمین،
اما اطلسهایی از سیاره های دیگردرمنظومه شمسی نیز وجود دارند .اطلسها
به طورسنتی به صورت کتابی بودند ،ولی امروزه اطلسهای فراوانی به
شکل چند رسانه ای دردسترس هستند .همچنین دربعضی ازاطلسها میتوان
فهرست تمام کشورها و تمام اطالعات مربوط به آن را مانند جمعیت ،پرچم،
واحد پول و ...را یافت.
اطمینا ن {itminänعر }.آرام گرفتن ،آسایش ،خاطر داشتن ،آسوده گی
خاطر .
اظهار{izhärعر}.آشکار کردن ،پدیدار کردن ،بیان کردن .
اعاده { iä’daعر }.باز گردانیدن ،برگردانید ،دو باره گفتن سخن ،جلب
اعتماد ،پروا ،پسند ،اهمیت ،نام ،آبرو.
اعتبار { e’tibärعر }.غیرت گرفتن ،پند گرفتن ،چیزی را نیک انگاشتن،
اعتماد ،آبرو ،قدر و منزلت ،دقت ،فکر ،نظر.
^ اعتبارسیز  e’tibärsizبی اعتبار ،بی آبرو ،بی نفوذ ،بی باور.
^ اعتبارلی  e’tibärliبا اعتبار ،معتبر.مثال :اعتبارلی منبع (منبع با
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اعتبار) ،با آبرو ،با حرمت.
اعتراض {e’tiräzعر }.ایراد کردن ،عیب گرفتن ،نکته گیری ،واخواهی،
واخواست.
اعتراف { e’tiräfعر }.شناختن  ،اقرار کردن ،تصدیق کردن ،تصدیق.
اعتصاب  { e’tisäbعر }.گروه شدن مردم و متحد شدن بر آمری ،دست از
کارکشیدن کارگران برای کم کردن ساعت کار ،یا زیاد کردن دستمزد خود.
اعتقاد {e’tiqädعر }.عقیده داشتن ،گرویدن ،یقین کردن ،باور کردن ،ایمان.
^ اعتقاد سیز  e’tiqädsizبی ایمان ،بدون اعتقاد و عقیده .
اعتماد { e’timädعر }.تکیه کردن ،واگذاشتن کار به کسی ،آهنگ کردن،
باور داشتن اعزاز { e’zäzعر }.عزت دادن ،گرامی داشتن ،ارجمند دانستن،
حرمت ،قدر ،احترام .
اعضا { a’zäعر }.جمع عضو .
اعالم { e’lämعر }.آگاه ساختن ،آگاهی دادن .
^ اعالمیه { e’lämiyaعر }.ورقه ای که از طرف دولت یا حزبی و جمعیتی
منتشر شود و مطلبی را به اطالع عموم برساند .
اعالن { e’länعر }.آشکار کردن ،ظاهر ساختن ،علنی کردن  ،و نیز به
معنی نوشته یا ورق ٔه چاپی که بوسیل ٔه آن مطلبی را به اطالع مردم برسانند،
آگاهی .
اعلی  /اعال { a’läعر }.بلند تر ،باال تر ،برتر ،نقیض اسفل.
اغدرماق  aghdarmäqچپه کردن ،خواب دادن .مثال :کاسه ده گی سوتنی
تغاره گه اغدرماق (شیر کاسه را درتغاره خالی کردن) ،زمینی که آنرا شدیار
کرده و تخم پاشیده باشند ،گم کردن.مثال  :استبداد حاکمیتی نی اغدرماق
(سقوط حکومت مستبد).
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اغنه ماق  aghanamäqلول خوردن ،چپه شدن .مثال :زینه دن اغه نب
توشماق (از زینه لول خوردن).
اغوأ { ighwäعر }.گمراه ساختن ،گول زدن ،از راه بدر بردن ،بهتان ،به
خاطر نزاع نفاق انداختن ،از راه زدن ،فریب ،نیرنگ .
^ اغواچی  ighwächiاغواگر.
افاده { ifädaعر }.فایده دان ،فایده رساندن ،و نیز افاده در فارسی به معنی
تکبر و خود بینی گفته میشود «.فرهنگ عمید ».
افتخار{ iftikhärعر }.فخر کردن ،سر افرازی ،شان و شرف.
افترأ { iftiräعر}.بهتان  ،تهمت زدن ،به دروغ نسبت خیانت بکس دادن .
افراط {ifrätعر }.زیاده روی کردن ،از حد در گذشتن ،زیاده روی ،بیش
از حد .
افسانه  { afsänaفا } .سرگذشت ،قصه ،حکایت ،داستان ،اسطوره.
^ افسانوی  afsänawiخیالی ،به شکل افسانه .
افسر { afsarفا }.تاج ،کاله پادشاهی و نیز کسی در ارتش دارای درجه
باشد ( صاحب منصب) ،منصبدار.
افسوس  { afsusفا }.فسوس  .حسرت  .دریغ .کلمه ایست که در وقت
حسرت گویند.
آخر افسوس مان بیاید از آنک
ملک در دست مشتی افسوسی است
انوری
افسون  {afsunفا}.حیله ،مکر ،نیرنگ ،دمدمه ،و کلماتی که جادوگران و
عزایم خوانان هنگام افسون کردنمیخوانند.
^ افسونگر{ afsungarفا }.حیله ،مکر ،نیرنگ ،جادوگر ،کسیکه افسون
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میخواند ،کسیکه پیشه اش افسون کردن و افسون خواندن است .
افطار{ iftärعر }.روزه کشادن ،باز کردن روزه با خوردن غذا.
^ افطارلیک  iftärlikضیافتی که در وقت بازکردن روزه داده میشود،
میهمانی ،افطاری.
افغانستان ( afghanistanسرزمین افغانها) یک کشور کوهستانى و محاط
به خشکه است که در آسیاى مرکزى موقعیت دارد.
این کشور که تاریخ پنج هزار ساله دارد ،نخست به نام آریانا و بعدا ً به نام
خراسان یاد گردیده ،اما در سال  ۱۱۲٦خورشیدى در زمان حاکمیت احمد
شاه بابا ،افغانستان جاى تمام آریانا و خراسان را گرفت .در حال حاضر
جاللتمآب داکتر محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان است.
افق {ufuqعر }.ناحیه ،کرانه ،کران ٔه آسمان.
افالس { ifläsعر }.نادار شدن ،تنگدستی و بینوایی ،ورشکستگی.
افندی  afandiآقا  ،صاحب ،مالک .این کلمه درزبان ترکی بطریق احترام
بجای کلمه ٔ آقا به علما و نویسنده گان و سایر اشخاص اطالق میشود .
اقبال { iqbälعر }.پیش آمدن و روی آوردن به چیزی ،رو آوردن دولت،
بخت ،سعادت ،طالع.
اقتباس { iqtibäsعر }.نقل کردن و گرفتن مطلبی از کتاب یا روز نامه .
اقتدار{iqtidärعر }.قدرت یافتن ،قدرت داشتن ،توانا شدن ،توانایی.
اقتصاد { iqtisädعر }.میانه روی کردن ،میانه روی در هر کار ،به اندازه،
خرج کردن ،تعادل دخل و خرچ رانگاهداشتن.
اقرار { iqrärعر }.اعتراف کردن ،به گردن گرفتن.
اقل { aqalعر }.کمتر ،اندکتر.
اقلیت { aqalliyatعر }.ضد اکثریت ،کم بودن ،به تعداد کم و ناچیز.
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اقلیم  { iqlimیو }.ما ٔخوذ از یونانی ،مملکت ،کشور ،ناحیه ،قطعه ای ازعالم
که از لحاظ آب و هوا و سایر اوضاعو احوال طبیعی از منطقه و قطعه ٔ دیگر
جدا باشد .
اقیانوس { uqyänusیؤ }.ماخوذ ازیونانی ،بحر محیط ،دریای بسیار بزرگ،
مجموع آبهای که سه ربع کره ٔزمین را احاطه کرده و به پنج قسمت تقسیم
شده ،اقیانوس کبیر ،اقیانوس اطلس ،اقیانوس هند ،اقیانوس منجمد شمال،
اقیانوس منجمد جنوبی.
اکادمی  { akädimiیو }.موسسه ٔ علمی که در چند ساحه ٔ علمی تحقیقات
انجام بدهد .مثال  :افغانستان بیلیملر اکادمیسی (اکادمی علوم افغانستان).
اکادمیسین  akädemisianعضو اکادمی علوم .
اکسه – عطسه {aksa-atsaعر }.باد یا هوا که در سر یا بینی پیدا شود و
با صدا خارج گردد.
اکسیرماق  aksirmaqعطسه زدن .
اکه  akaبرادر کالن  ،پسری که با دختر یا پسر دیگر از یک پدر و مادر
باشد ،نسبت به آن پسر یا دختر برادر است.این کلمه به کالن سالها ،نیز
استعمال میشود ،همچنان شکل اعزازی دارد.
البته { albattaعر }.کلمه ای است که برای تا ٔ کید استعمال میشود به طور
قطع و یقین .
البستی  albastiموجود موهومی وخیالی ،شیشک ،مخلوقیکه درافسانه های
مشرق زمین به انسانها بدی میرساند.
البوم  { albumفر }.دفتری که در آن عکس گذاشته میشود .
الپ  alpپهلوان  ،بهادر.
التماس { iltimäsعر }.طلب کردن چیزی ،از کسی چیزی خواستن با زاری
و فرو تنی.
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الجیماق  aljimaqگپ زدن بی معنی .
الده ماق  aldamäqبه خاطر رسیدن به یک مقصد کسی را فریب دادن،
نیرنگ ،از راه زدن ،بی راه ساختن  .مثال :اونی الده ب اویگه آلیب باردی
( او را با فریب و نیرنگ به خانه برد).
^ الدمچی  aldamchiفریب گر ،درغگو ،حیله گر .
^ الداو aldäwفریب ،دروغ.
الغا ٔ { ilghäعر }.لغو کردن ،باطل کردن ،از شمار افکندن.
الغبیگ  ulughbegاولوغبیک ( ۱۳۹۳تا  ۱۴۴۹میالدی) فرزند شاهرخ و
نوه تیمور از پادشاهان تیموریان بود .
القیندی  alqindiباقی مانده ٔ صابون.
هللا { allähعر }.خدا(ج) ،خداوند کریم ،معبود ،پرستیده شده  .به اوزبیکی
( تینگری) گویند .معنی کلمه خدا را در ردیف « خ – خدا» بخوانید.
الم  { alamعر }.درد ،رنج ،عذاب.
الماس  almäsیکی ازسنگهای گرانبهای که عبارتست از کاربن خالص
متبلور ،درهندوستان و برازیل و برخی کشور های دیگر به شکل کریستال
در کانها و معادن پیدا میشود ،گاهی بیرنگ و گاهی برنگ سبز ،سرخ ،
آبی ،سیاه ،نوع بی رنگ آن در ردیف گوهر ها و سنگهای گرانبها میباشد.
درجواهرسازی برای ساختن زینت آالت و درشیشه بری برای بریدن شیشه
بکار میرود ،در عربی نیز الماس میگویند .واژه ی «  » masبه معنی
« درخشنده » از یونانی وارد زبان فارسی شده است و سپس از فارسی به
زبان عربی راه یافته و به شکل « الماس » در آمده است .نوعی سنگ
گرانبها.
المشماق  almashmäqتغییر خوردن ،تبدیل شدن .مثال :فصل لر المشدی
( فصل ها تبدیل شدند).
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النگه  alangaزبانه ،زبانه ٔ آتش  ،شعله .
^ النگه لنماق  alangalanmäqشعله ور شدن ،شعاع انداختن،
پرتوافکندن ،تشعشع ،درگرفتن .
الوان { alwänعر }.جمع لون ،رنگ برنگ ،رنگ های قسما قسم.
الوداع { alwidäعر }.خدا حافظی ابدی .
ا ّله  allaسرود فولکلوریک که به خاطر خواب دان اطفال از طرف مادران
خوانده میشود ،الالیی ،للو.
نمونه ٔ از للوی اوزبیکی با ترجم ٔه دری
( الّه )
الّه الّه جانیم باله م
یاتیب قالگین جانیم باله م
الّه بۉلگین کۉزیم نوری قربان بۉلسین جانیم بریی
یاتیب قالگین ناز اویقیگه یاتیب قالگین ساز اویقیگه
الّه الّه جانیم باله م
یاتیب قالگین جانیم باله م
الّه قیلیب باقه ی سېنگه طومار آلیب تاقه ی سېنگه
قیغولرنی یوته ی سېنگه قربان بۉلیب کېته ی سېنگه
الّه الّه جانیم باله م
یاتیب قالگین جانیم باله م
اّله دېه ی یاتیب قالسنگ گل یستیققه باتیب قالسنگ
گل یستیق نی کۉتر گنده گللرنی سېن سیتیب قالسنگ
الّه الّه جانیم باله م
یاتیب قالگین جانیم باله م
جانیم قیلسم سېنگه فدا ،رحمت قیلسین سېنگه خدا
یککه لیک ده بۉلگین دوا ،یالغیز لیکده سېندیر شفا ٔ
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الّه الّه جانیم باله م
یاتیب قالگین جانیم باله م
مکتب کېتیب سبق اۉقی ،اویگه کیلیب ینه اۉقی
اۉقیب بۉلیب منصب آلسنگ ،ینه خلققه خذمت قیلسنگ
الّه الّه جانیم باله م
یاتیب قالگین جانیم باله م
وطنگه صداقت قیلسنگ ،زار آنگگه راحت بۉلسنگ
خدا دن امید وار بۉلسنگ ،ایل و خلققه خذمت قیلسنگ
الّه الّه جانیم باله م
یاتیب قالگین جانیم باله
ترجمه:
( للو )
للو للو پسر جانم
خوابد برد پسر جانم
برو به خواب نور چشمم ،جانم قربان تو شوم
خوابت برد نازنیم ،خواب ناز و خواب شیرین
للو للو پسر جانم
خوابد برد پسر جانم
للو گویان سیلت کنم بگردنت طومار دوزم
از خاطرت غمها رود ،قربان تو شوم جانم
للو للو پسر جانم
خوابد برد پسر جانم
للو میگم خوابد برد ،گل بالشت ترا خورد
گل بالشت بردارمت  ،گل را گلم پاشان کند
للو للو پسر جانم
خوابد برد پسر جانم
جانم شود بر تو فدا  ،رحمت کند بر تو خدا
در تنهایی شوی دوا  ،در جدایی باشی شفا ٔ
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للو للو پسر جانم
خوابد برد پسر جانم
مکتب برو سبق بخوان ،در کلبه ات تکرار بخوان
منصب بگیر بعد از تحصیل ،باری کنی خدمت به خلق
للو للو پسر جانم
خوابد برد پسر جانم
به وطنت صداقت کن  ،به مادرت کرامت کن
امید وار باش از خدایت ،خدمت بکن به مردمت
للو للو پسر جانم
خوابد برد پسر جانم
متن این للو را از زبان دختری به نام فوزیه صفا که در بیش کپه اولسوالی
قیصار والیت فاریاب زنده گی داشت ،در سال ۱۳۴۱خورشیدی ثبت کرده
شامل کتاب خلق در دانه لری ( در دانه های خلق) نموده بودم « .ایماق»
منبع :خلق در دانه لری (دردانه های خلق) مؤلف و مترجم :فیض هللا
ایماق،اسد  ،۱۳۵۹مطبعه دولتی  ،کابل .
^ الّه له ماق  allalamäqبه خاطر خواب دادن اطفال للو خواندن .
الهام { ilhämعر }.تلقین کردن ،دردل افکندن امری یا مطلبی ،القا ٔ امری
از جانب خداوند در دل انسان .
اله تسیر alatasirبدون ترتیب ،بی قاعده ،سر و صدا ،قال و قیل ،درهم و
برهم.
الّه قچان  allaqachänقبالً ،پیش از پیش.
اله قرغه  alaqarghaپرنده ٔ سیاه.
الّه قنچه  allaqanchaزیاد  ،بسیار ،اضافه .
الّه قه ییر allaqayerجای نا معلوم .
اله مان  alamänگروه ازمردم آگاهانه گرد هم جمع شده باشند ،اعتراض
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کننده گان.
الّه نیمه  allanimaچیز نامعلوم.
الیزابت  alizäbitالیزابت الکساندرا مری ویندزور ملکه بریتانیا در۲۱
آوریل سال  ۱۹۲۶به دنیا آمد ،پدرش آلبرت دوک یوک که بعد ها لقب پادشاه
جرج ششم را ازآن خود کرده بود و مادرش لیدی الیزابت پرنس یورک که
به مادر ملکه مشهورشد .وی شانزده ماه بعد ازفوت پدرش طی یک مراسم
رسمی در کلیسای وست مینستر واقع در لندن رسما تاجگذاری کرد .با این
که  ۸۱سال سن دارد اما در سالمتی کامل به سر می َبرد.
الیشماق  alishmäqبا کسی چیزی را بدل کردن ،چیزی عوض چیزی
دیگر گرفتن ،تبادله.
امام {imamعر }.پیشوا ،پیشرو ،پیش نماز ،ایمه جمع ،پیش نمازی که نماز
جمعه میخواند.
^ اماملیک  imämlikامامت.
امان { amänعر }.پناه ،سالمت ،آسایش.مثال :باشینگ امان بۉلسین !
( سرت در امان باشد !).
امانت { amänatعر }.امین بودن ،راستی و درستکاری ،ضد خیانت ،و
نیز به معنی ودیعه و چیز یکه بکسی بسپارند که ازآن نگاهداری کند .امانات
جمع.
امپراتور{ apparäturال }.لقب سرداران روم قدیم ،امروزه به برخی
پادشاهان اطالق میشود ،به معنی پادشاه مقتدر و توانا ،شاهنشاه.
امت { ummatعر }.گروهی از مردم ،جماعت ،پیروان یک پیغمبر ،امم
جمع.
امتحان { imtihänعر }.آزمودن ،آزمایش ،ارزیابی .
امتیاز { imtiyäzعر }.جدا شدن ،برتری داشتن ،و نیز به معنی اجازه که
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دولت برای احداث کارخانه یا استخراج معدن یا انتشار روز نامه یا برخی
کارهای دیگر بکسی میدهد.
امداد { imdädعر}.مدد کردن  ،یاری دادن  ،کمک کردن .
امر { amrعر }.فرمان ،حکم ،اوامر جمع ،و به معنی شا ٔن و شی ،و کار
و حادثه ،امور جمع .
امریکا  amrikäکشور پیشرفته جهان است .
این کشور از  ۴۸ایالت همجوار  ،و دو ایالت جدا از دیگران (شبه جزیره
آالسکا در شمال شرق قار ٔه آمریکا و مجمع الجزایر هاوایی در اقیانوس آرام)
تشکیل شدهاست .حوز ٔه دریای کارائیب ،و نیز بخشهایی از اقیانوس آرام،
جزایر کوچک و پراکنده ای وجود دارند که قلمرو امریکا محسوب گردیده،
ولی به گونهای خود گردان اداره میشوند (مانند پورتو ریکو) .آالسکا
بزرگترین ورود آیلند کوچکترین ایالت در آمریکا میباشند.
مقایسه وسعت آالسکا بزرگترین ایالت آمریکا با وسعت  ۴۸ایالت این کشور
(به جز هاوایی و آالسکا) .قسمتی از رشته کوه های راکی در غرب آمریکا
قرارگرفته است که بزرگترین قله آن درایالت کلرادو قرار دارد .مرتفعترین
نقطه درآمریکا قله کوه مک کینلی ( ۶۱۹۴متر) آالسکا میباشد .در  ۴۸ایالت
پایین نیز مرتفع ترین قله بر فرازکوه ویتنی ( ۴۴۲۱متر) درکالیفرنیا
قراردارد .رودخانه می سی سی پی ،بزرگترین و مهم ترین رود خانه
آمریکای شمالی و چهارمین رود خانه طوالنی جهان در آمریکا قراردارد.
این رود خانه که به رودخانه میسوری میپیوندد ،نقش تجاری و اقتصادی
مهمی برای آمریکا دارد.
قسمتی از آبشار نیاگارا در مرز بین آمریکا و کانادا قرار دارد و از
جاذبه ها طبیعی توریستی در آمریکا به شمار می رود .جاللتمآب دونالد
ترامپ رییس جمهور امریکاست .
امضا { imzäعر }.گذراندن ،روان کردن  ،عالمت یا اسمی که پای نامه یا
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سند می گذارند
انابه – انابت { inäba-inäbatعر }.بازگشتن به سوی خدا ،توبه کردن،
دست برداشتن از گناه ،توبه و زاری و پشیمانی.
انبار { anbärفا }.جای ریختن و انباشتن غله یا چیز های دیگر ،جای
ریختن و نگاهداشتن کاال های تجارتی ،و نیزبه معنی خس و خاشاک و سرگین
چهارپایان که رویهم انباشته کرده باشند.
انبر { anburفا }.آلت دو شاخه که با آن دندان ،و میخ را میکشند.
انجیل  { injilیو }.ما ٔ خوذ از یونانی به معنی مژده و بشارت ،و نام چند کتاب
و رساله که درشرح ز نده گانی حضرت عیسی و تعلیمات اونوشته شده و
مهمترین آنها چهار انجیل قانونی :متی و مرقس و لوفا و یوحنا می باشد،
اناجیل جمع .
انچه دن بیری  anchadan beriازدیرزمان ،از بسیار وقت به این
طرف.
اندخوی  andkhhuyشهریست از مربوطات والیت فاریاب .
انتساب اولین سنگبنای حصارتاریخی اندخوی در( )۳۲۸قبل ازمیالد به
اسکندر مقدونی داده شده است .پس ازآن اندخوی به تدریج مورد عطف توجه
قرارگرفته ،در تمادی سالیان دراز مردم ازمناطق دور و نزدیک به خاطر
سکنی در اندخوی روی آورده در هفت قریه که مرکز آن موسوم به (اشترج)
بود ه است ،به شغل مالداری پرداخته اند .در برخی ازمآخذ تاریخی سده های
چهارم و ششم هجری قمری نام این شهر را به اشکال مختلف انخذ ،الخد،
انتخذ ،نخذو و … قید کرده اند .افزون بر آن ،نام این شهر را بیشتر به گون ٔه
اندخود هم نوشته اند .برویت آثار خطی سد ٔه هفتم هجری قمری و لهجه های
معمول وقت شکل نوشتاری و گفتاری نام این شهربه گون ٔه اندخوی پذیرفته
شده که وریانت اخیرالذکر(اندخوی) فعالً معمول است.
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اندخوی در دور ٔه میر غضنفر خان
اندخوی تا تاریخ  ۱۲۶۷هجری قمری توسط شاه ولیخان فرزند رحمت هللا
خان اندخودی اداره میگردید .بعد ازشاه ولیخان ،پسر ارشد او غضنفر خان
بر اریک ٔه حکومت اندخوی نشست .موصوف در گسترش امنیت ،انکشاف
تجارت ،پیوند و نزدیکی با امرأ و زمامداران بخارا ،بلخ و کابل درخشش
طلیع ٔه فرهنگ و دانش توجه فراوان مبذول داشت .او درعمران و آبادی
اندخوی سعی مینمود چنانچه اعمار ساختمان اسبق مدرس ٔه بابا ولی «ع»،
ترمیم مسجد باالحصار از کارهای برازند ٔه او محسوب میگردد.
همچنان اعمار ینگی مسجد اندخوی به همت خانمش پادشاه خان صورت
گرفته است .پرورش استعداد های جوان ،توجه بر امورفرهنگی ،مردان خرد
و اندیشه ،بیانگر نهضت فرهنگی در دور ٔه حکومت میرغضنفرخان میباشد.
بر اساس قول وامبری ،اندخوی درزمان زمامداری میر غضنفر خان به ویژه
در سال (  ۱۸۴۰میالدی مطابق  ۱۲۶۰هجری قمری ) به مثاب ٔه مسند نشین
امارت محلی ازانتظام و آرامش خوبی برخوردار بود .نفوس اندخوی دراین
روزگار بر پنجاه هزار نفر میرسید .در داخل شهر پانزده هزار نفر متشکل
از اوزبیکها و تورکمنهای ایل و چند خانواده ٔ محدود تاجیک ،دو هزار منزل
زنده گی میکرد ،هشت هزار چادر نشین در بیرون از شهر بسر می بردند.
اندخوی با این ساختار اجتماعی مانند قوندوز ،خوارزم  ،به گون ٔه مستقل آنهم
در سطح امارت محلی توسط زمامدارانی چون میرغضنفرخان اداره میشد و
مالیات اراضی آن به امارت اندخوی تعلق داشت.
اندخوی چون درمسیر خطوط مواصالتی بین بالد بلخ و بخارا و هرات
صون نماند.
موقعیت داشت دراین روزگار نیز ازگزند مصایب مهاجمین م ٔ
چنانچه بنابر نبشت ٔه جاناتان لی در  ۱۸۴۴میالدی رستم خان افشار از شبرغان
جهت تصرف اندخوی فوج زیادی را تدارک دیده حمله ورگردید .اما مدافعین
دلیراندخوی ضربات قاطعی را برمهاجمین وارد آورده زادگاهشان را از
دستبرد نجات دادند.
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درهمین دوره میان غضنفر خان و صوفی خان ( به گمان اغلب یکی ازخوانین
محلی وقت) آزرده گی و کشیده گی روی میدهد .حکومت خان والی میمنه و
یار محمد خان والی هرات درخیر آباد فاریاب (دولت آباد کنونی) طی جلس ٔه
به خاطر رفع کشیده گی و مخالفت شان میانجگری نمودند .در نتیج ٔه امر،
حکومت خان و یارمحمد خان ازغضنفرخان جانبداری نموده موصوف را
مستحق امارت اندخوی دانسته اند.
بدین مبنا میرغضنفر خان مخاصمتی را که با صوفی خان داشت خاتمه داده
با قبول پرداخت خراجی به یار محمد خان والی هرات کماکان به امارت
خویش ادامه میدهد.
پس از انقضای مدتی یار محمد خان والی هرات به مقصد تصرف بلخ به
آنسو درحرکت میشود ،با رسیدن موصوف و لشکریانش به اندخوی قشون او
دست به تاراج دارایی مردم درازمیکنند در نتیجه ،آتش نزاع بین افواج یار
محمد خان و غضنفر خان شعله ورمیگردد و شهر اندخوی در جریان مصاف
توسط مهاجمین به محاصره گرفته میشود .خطوط دفاعی مدافعین با وجود
شجاعت و پایداری دالوران اندخوی پس از سپری شدن مدت چهار ماه
میشکند ،مهاجمین مردم را بار دیگر تاراج میکنند در این فرصت حساس
میرغضنفر خان از درایت و هوشیاری کامل کارگرفته تصمیم میگیرد تا
موضوع را از طریق مذاکره و مصالحه حل و فصل نموده سد راه تلفات
شود.
این تدبیر میرغضنفر خان کاری افتاده ،دربین دو جناح متخاصم مصالحه نافذ
گردید .خبره گان آگاه این دور اندیشی غضنفر خان را به ستایش گرفته اند،
زیرا با در نظر داشت عدم توازن نیروی متقابل ،ادام ٔه جنگ به مردم اندخوی
خسارات بیشتر میرساند .پس ازاین تاریخ روابط امارت اندخوی با حکومت
کابل بر بنیاد اقدامات منصفانه هر دو جانب استحکام یافت .چنانچه در بار ٔه
کار روایی ها و مورد التفات قرارگرفتن غضنفر خان از جانب امیر دوست
محمد خان در کتاب سراج التواریخ آمده است:
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…)امیر کبیر «امیر دوست محمد خان» ازعرض مژده رسانی فتح افضل
خان که در ذیل آن از صداقت و اخالص شعاری میر حکیم خان شبرغانی و
میر غضنفر خان اندخودی نیز معروض داشته بوده ،خدمت ایشان را ضایع
نساخته نیک بنواخت ،چنانچه خلعت و خطاب نظام الملکی و منشورحکومت
شبرغان را به نام میر حکیم خان و خلعت و لقب امین الدوله و فرمان حکومت
اندخود را اسمی غضنفر خان به پاس خدمتی که کرده بودند ،از راه اعطا ٔ به
ترکستان به ایشان فرستاد و هم ازحضور ،نگین خاتم غضنفر خان را بدین
سجع مزین و منقور فرموده روانه نمود).
ز الطاف امیر داد گستر

امین الدوله شد میر غضنفر...

بدینگونه غضنفرخان در موارد الزم به کلمات حکومت مرکزی میرسید به
ویژه سهم گیری فعال امارت اندخوی در ردیف سایر خان نشین های محلی
ترکستان افغانی دردفاع جانبازانه ازوطن وحراست ازتمامیت ارضی علیه
قشون معترض انگلیس در برگهای تاریخ باز تاب گسترده یافته است .چنانکه
حسین علی یزدان ( حاج کاظم) دراثرگران ارج خود موسوم به (صحنه های
خونین از تاریخ تشیع در افغانستان از ( )۱۳۲۰ – ۱۲۵۰تحت عنوان اوضاع
ترکستان (ترکستان افغانی) اینطور نوشته است:
« … ترکستان از زمان ظهور محمد خان شیبانی به بعد در اختیار اوزبیکان
قرارداشت و شاهان متعدد اوزبیک بر این سامان فرمان روایی میکردند و
پایتخت شان گاهی بخارا ،گاهی بلخ بود ،اما از آنجا که دنیا برای ابد در
اختیار هیچ سلسله باقی نمی ماند ،اوزبیکان نیز روی عوامل گوناگون دچار
ضعف و انحطاط گردیدند .به قسمی که در زمان مورد بحث ترکستان عم ً
ال
در تحت ادار ٔه خوانین محلی اداره میشد و مردم آن به خاطر پیوند اسالمی و
فرهنگی ب ا افغانستان خود را درغم و شادی شریک مسلمانان میدانستند .به
همین جهت در راه آزادی این کشور از زیر سلط ٔه انگلیس فداکاریها نمودند
و هزاران مجاهد ترکستان در جهاد مقدس ملی سهم گرفتند».اسامی خوانینیکه
دراین زمان درترکستان صاحب اقتدار بودند ازاین قرار است:

168

فرهنگ تورکی اوزبیکی به فارسی /دری

 -۱شاهمراد خان امیر تخارستان ( قطغن)
- ۲ایشان اوراق خان بزرگ بلخ و توابع آن
 - ۳ایشان صدور رییس آقچه
 -۴میر حکیم خان فرمانروای شبرغان
 – ۵بابه بیک خان بزرگ آیبیک (سمنگان)
 - ۶غضنفر خان ساالر اندخوی.
 – ۷گنج علی خان حکمران تاشقرغان
 - ۸محمود خان داور سرپل …»
بدین منوال مردم و خوانین صفحات شمال در زمان امارت امیر دوست محمد
خان و دیگر حکمداران کابل به خاطر دفاع از تمامیت ارضی کشور در
جبهات خونین ،قربانیها را متحمل شده درحفاظت از نوامیس ملی و از
تعرضات اجنبی سهم فعال گرفتند .اما امیر دوست محمد خان این ایثار و
فداکاری ها و پیوند حسن ٔه خوانین را نا دیده گرفته مخالفت جدی علیه
حکمرانان سمت شمال را در پیش گرفت .لشکر کشی های جابران ٔه امیر
دوست محمد خان به جانب شمال نشان داد :
التفاتیکه در مورد میران سالل ٔه اوزبیک از خود تبارز داده بود بر بنیاد اهداف
سیاسی استواربوده است .بنابراین امیر دوست محمد خان به خاطر گسترش
حاکمیت خود به سمت شمال یورش برد .سر انجام زمام داران قطغن ،سرپل،
آقچه  ،بلخ ،شبرغان ،ایبک ،تاشقرغان و اندخوی در سال  ۱۸۵۰میالدی
پرداخت مالیات را به حکومت کابل متقبل شدند.
پس ازین تاریخ محمد اکرم خان پسر دوست محمد خان به حیث والی بلخ به
کار آغازکرد ،اوزبیکها دربرابرخود کامگی های این دودمان به پا خاستند،
هر چند چنین قیامهای پراگنده ازجانب وابستگان حکومت کابل بیرحمانه
سرکوب گردید ،اما این سر کوبیها نتوانست باعث استحکام سلط ٔه امیر دوست
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محمد خان برشمال گردد.امیران ترکستان همچنان امارت خود را دوام دادند.
پس ازفوت امیردوست محمد خان ،پسرش امیرشیرعلی خان برمسند سلطنت
جلوس کرد و با حکام محلی نیز پیوند خود را تحکیم بخشیده ،گهگاه امرای
محلی را به مالقات خویش پذیرا گردیده درمورد باریابی امرای محلی به
شمول غضنفر خان ،به در بار امیر شیرعلیخان نکات مشابهی در اوراق
تاریخ بازتاب یافته است .سید مهدی فرخ در این مورد می نویسد:
«… امیرشیرعلیخان در سنه ۱۲۹۰هجری قمری سردار عبدهللا خان
ناصری را ازهرات و نایب محمد علم خان را از ترکستان مامور تسخیر
می منه نمود ،مشارالیهم از دو طرف به میمنه حمله کرده شهر را محاصره
نمودند و پس از سه ماه قلعه را متصرف شده … والی میمنه را … به کابل
اعزام داشتند ...نایب محمد علم خان به اتفاق میر حکیم خان شبرغانی ،محمود
خان بیگلربیگی سرپل ،سلطان مراد خان قطغن و میرغضنفر خان اندخودی
با هدایا به طرف کابل حرکت نمودند و پس از ورود به کابل میران مذکور
را در کابل مجبور به اقامت نموده و اجاز ٔه مراجعت به وطن های خود نداد،
محمد علم خان بعد ازین موفقیت عازم محل حکومت خود بود که اجل
گریبانش را گرفته و به سرای دیگری سوقش داد».
قراین میرس اند به دنبال این حادثه ،میران مذکور نیزبه سوی امارت شان
برگشت نموده به وظایف خود ادامه میدهند .منبع دیگری حاکیست در
روزگاریکه امیر عبدالرحمن خان در بخارا فرار نمود و در کوالب به سرمی
برد ،ادار ٔه حکومت کابل را امیر شیرعلی خان در اختیار داشت .او دراین
وقت بن ابر کسرعواید مالیاتی ،خود را با دشواریهای فراوان مواجه میدید.
موصوف برآن شد تا به جبران کاستیهای مالیاتی و تا ٔمین مصارف ارگانهای
دولتی بپردازد .بدین منظور مسوولین امارت بلخ ،آقچه ،سرپل ،و اندخوی را
به کابل به حضور خود پذیرا گردیده یک مقدار مهمات نظامی دراختیار شان
قرارداد و درعوض وجوه مورد نیاز را به عنوان بهای مملکت از ایشان
دریافت نمود.
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به هر حال غضنفر خان زمامدار مدبر اندخوی در ظرف سه دهه حکومتش
در اندخوی علی الرغم مشکالت گوناگون ،توانست با انجام یک سلسله
کارهای ماندگار خاطرات خوبی را ازخود به ارث گذارد .او در اواخر سد ٔه
سیزدهم هجری قمری به اثر فعالیت های مغرضان ٔه برخی از دوستان
دروغینش مسموم گردیده چشم ازجهان بست ،جسدش در جوار تربت بابا ولی
«ع» در اندخوی به خاک سپرده شد.

امیر الدوله میر غضنفر خان زمامدار
سد ٔه سیزدهم هجری قمری اندخوی

الحاج صوفی خان غضنفر

الحاج عبدالغفار خان غضنفر
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میرزا یعقوب علی خان (خافی) مؤلف تاریخ پادشاهان متا ٔخرافغانستان ،وفات
میر غضنفر خان را طی واقعات  ۱۲۹۶هجری قمری به نام حکومت خان
درج نموده است.
تصریح مؤلف دراین مبحث صرف در مورد ذکرنام سالم نمی نماید .زیرا
حکومت خان ،در منابع تاریخی به حیث والی میمنه معرفی گردیده است.
حکومت خان موصوف بنابرقول جاناتان لی دانشمند انگلیسی ،توسط برادرش
میر حسین خان در سال ( ۱۸۶۲میالدی مطابق ۱۲۸۲هجری قمری) کشته
شده است .با تصحیح این اشتباه لفظی ،تاریخ وفات غضنفر خان در اواخر
سد ٔه سیزدهم هجر قمری ( ۱۲۹۶هجری قمری) دقیق است.
بنابرتصریح مؤلف موصوف مسوولیت ادار ٔه امارت اندخوی پس ازفوت میر
غضنفر خان به پسرش میر دولت خان تعلق یافت.
منبع  :اندخوی و جایگاه آن در تاریخ .مؤلف :محمد امین متین اندخویی.
اندیشه  { andishaفا }.فکر ،گمان ،ترس ،بیم .
انس { insعر}.مردم ،بشر.
انسان { insänعر }.آدمی ،مردم ،بشر.
^ انسانیت { insäniyatعر }.مردمی ،خوی آدمی ،تربیت و ادب و اخالق
نیکو.
تن آدمی شریف است بجان آدمیت
نه همین لباس زیباست نشان آدمیت
( سعدی شیرازی(
انشا { inshäعر }.آغاز کردن ،آفریدن ،از خود چیزی گفتن .
انشا ٔ هللا { inshä-allahعر }.ان شا ٔ هللا  ،اگر خدا بخواهد ،بخواست خدا.
انصاف { insäfعر }.عدالت ،داد دادن ،عدل و داد کردن ،راستی کردن،
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به نیمه رسیدن ،نیمه ٔ چیزی گرفتن ،میانه روی .
انعام { inä’mعر }.نعمت دادن ،بخشیدن چیزی بکسی از راه نیکو کاری،
بخشش شخص بزرگ به کوچکتر از خود .
انعکاس { ini’käsعر }.منعکس شدن ،عکس پذیرفتن ،بر گردیدن ،واژگون
شدن ،پرتو انداختن ،نمودار شدن شکل چیزی در جسم شفاف مانند آب و آیینه
انقاو  anqäwدیوانه ،گول .
انقراض {inqiräzعر }.از میان رفتن ،نابودن شدن ،رفتن و در گذشتن ،بریده
شدن.
انقالب {inqiläbعر }.برگشتن ازحالی بحال دیگر ،دگر گون شدن ،آشوب و
شورش.
انقیماق  inqaymäqمتحیر شدن.
انکار{ inkärعر }.نشناختن ،باور نکردن ،منکر شدن .
انگره ماق  angaramäqبشدت درد و الم ناله کردن ،آواز کشیدن ،با درد
گریستن ،فریاد کردن .
انگله ماق  anglamäqفهمیدن ،متوجه شدن.
انور{anwarعر }.نعت تفضیلی است .روشن تر .نورانی تر .بافروغ تر.
منورتر :
محسوس نیستند و نگنجند در حواس
نایند در نظر که نه مظلم نه انورند
ناصرخسرو
انه  anaاینک ،آنطرف ،ضمیر اشاره .مثال :انه کۉردینکی ،آخری نیمه
بۉلدی ( دیدی که نتیجه چه شد) .
انهار{ anhärعر}.جمع نهر ،جویها.
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انیق  aniqدقیق ،واضح ،روشن .
اوباش  awbäshمردم پست و فرو مایه و بی سر و پا ،مردمان ولگرد و
بی تربیت.
اوبدی  ubadiکهنه ،فرسوده ،جامه ٔ کهنه.
او – بو  u-buضمیر نا معلوم ،هر رقم ،هر قسم.
اوپه  upaپودرخوشبو جهت آرایش.
اَوج { awjعر }.بلندی ،باال ،فراز ،طرف باالی هرچیز .معرب اوک است
که به معنی بلندی است .باال و بلندترین نقطه.
تو دانی که ساالر توران سپاه
ز اوج فلک بر فرازد کاله
^ اَوجلنماق  awjlanmäqاوج گرفتن ،به اوج رسیدن .
اوچ  uchنوک – نک ،منقار مرغ ،تیزی سر چیزی مثل سر سوزن ،تار.
^ اوچمه – اوچ  uchma-uchنوک به نوک .مثال :نل لرنی اوچمه –
اوچ قیلیب قۉیماق (نل ها را نوک به نوک ماندن) .مثال  :معاشنی اوچمه -
اوچ ییتکزماق ( رساندن معاش نوک به نوک).
اوچره شوو  uchrashuبا کسی مالقات کردن ،یکدیگر را دیدن .مثال:
ای ّکی مملکت ه ٔیتلری نینگ عالی درجه لی اوچره شووی (مالقات و دیداره ٔیت
عالی رتبه ٔ دو کشور).
اوچره ماق  uchramäqرو برو شدن ،مبتال شدن ،دچار شدن .
اوچقون  uchqunهرچیز بسیار کوچک ،هر یک ازاجسام کوچکی که در
شعاع آفتاب دیده شود .مثال  :قار اوچقونلری (ذرات برف) .
اوچماق  uchmäqپروازکردن به کمک بال ،پر باز ،پرکشادن مرغ ،عمل
پریدن درهوا .مثال :کۉزی اوچماق(چشم پریدن) ،لبلری پیر– پیراوچیب
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اۉزینی توتالمه دی( لبانش پرید ،نتوانست تحمل کند).
اوچوق  uchuqتبخال ،در زمان ریزش و یا ترس درخواب ،به لب انسان
می برآید.
اوچون  uchunمقصد ،مرام .مثال :بو تحفه نی سین اوچون ساتیب آلدیم
(این تحفه را برای تو خریداری کردم ).
اوخالو  ukhläwچوب مخصوصیکه برای هموار کردن خمیر بکارمیرود.
اوخله ماق  ukhlamäqبخواب رفتن ،درخواب بودن .مثال :قیشده درختلر
اوخله یدی(در زمستان درختان به خواب میروند).
اورچوق  urchuqدوک ریسه ،آلتی که با آن نخ میریسند.
اورچیماق  urchimäqزیادشدن ،تولید نسل کردن.مثال :زنبور تیز
اورچییدیگن حشره دیر(زنبور حشره ای است که بیش از حد تولید نسل
میکند).
اردو  urduلشکر ،سپاه ،گروه ،گروهی ازسپاهیان با تمام لوازم که به جانبی
فرستاده شوند .
^ اردوگاه  urdugähجای اقامت اردو ،لشکرگاه.
اورغاچی  urghächiحیوان ماده  ،ضد نر.
اورغو urghuتا ٔ کید ،مهم.
اورماق  urmäqزدن ،ضرب ،نشان زدن ،فیر کردن ،نابودکردن ،ضرر
رساندن ،خراب کردن.مثال :بو ییل درختلرنی ساووق اوردی (امسال درختان
را خنک زد)  ،نابود کردن ،متضرر ساختن ،ضرر رساندن ،خوردن،
نوشیدن.مثال  :ناس اورماق( نصوارکشیدن)،
نا س چیکماق هم گویند.
^ اور -ییقیت  ur-yiqitزد وخورد ،یکدیگر را زدن ،کتک زدن و کتک
خوردن ،لت و کوب نمودن.
اوروش  urushجنگ ،نبرد ،کار زار ،پیکار ،زد و خورد ،کشتارمیان چند
175

فرهنگ تورکی اوزبیکی به فارسی /دری

نفر ،یا میان سپاهیان دو کشور.
اوروغ  urughدانه ،دان ٔه گیاه ،بذر و نیزبه معنی بیضه ٔ مرغ ،خایه ٔانسان
یا حیوان ،تخم مرغ ماکیان.
اوره  uwraرویه ٔ لباس ،مقابل آستر ،ابره هم گفته شده .
ا َوره ماق  uwramäqبا نیرنگ و فریب قانع ساختن ،گمراه ساختن .
اوریشقاق  urishqäqجنگره ،آدم جنجالی ،عسکر جنگجو.
^ اوریشماق  urishmäqجنگیدن ،دشنام دادن ،اشتراک در جنگ ،نبرد
بر ضد دشمن .
اورینماق  urinmäqبه خاطر انجام دادن کاری تالش کردن ،سعی و
حرکت ،تپیدن .
اوز  uzاوزماق – بریدن ،قطع کردن.
اوزاق  uzäqچیزیکه در دسترس ما نیست و فاصل ٔه زیاد دارد ،راهی که
طی کردن آن مدت زیادی وقت الزم است.
^ اوزاقلشماق  uzäqlashmäqفاصله گرفتن ،از دوستان دور شدن.
اوزتماق  uzatmäqفرستادن ،گسیل داشتن ،مشایعت ،به شوهر دادن دختر.
اوزاق – یقین  uzäq-yaqinمساف ٔه دور و نزدیک.
اوزلماق  uzalmäqدراز کشیدن.
اوزلوکسیز  uzluksizهمیشگی ،پایدار ،دوامدار ،بدون توقف.
اوزماق  uzmäqقطع کردن ،بریدن ،جدا کردن ،از قرض خالص شدن ،ادا
کردن  .مثال  :قرضینی اوزماق (دادن قرض).
اوزنگی  uzangiحلق ٔه فلزی که به زین اسب آویزان میکنند که پا درآن
بگذارند و سوارشوند.
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اوزوک  uzukانگشتر– انگشتری ،حلق ٔه فلزی نگیندار یا بی نگین که بیشتر
از طال یا نقره میسازند و برای زینت درانگشت میکنند.
اوزوم  uzumانگور -میوه ای است لطیف و شیرین ،دانه های آن در خوشه
قرار دارد ،نارس آ ن ترش مزه و سبز رنگ است و آنرا غوره میگویند،
رسید ٔه آن برنگها و اقسام گوناگون ،آب انگور پس از تخمیر تبدیل به شراب
میشود و از تقطیر آن الکل بدست می آید ،شیره و سرکه هم از آن گرفته
میشود ،درخت آنرا رز و تاک و مو میگویند ،انگیز هم گفته شده.
گمان مبر که به پایان رسید کار مغاک
هزار باد ٔه نا خورده در رگ تاک است
( اقبال الهوری )
اوزون  uzunبلند ،کشیده ،ضد کوتاه.
اوزیل – کیسیل  uzil-kesilقطعی ،تماما ً.
اوست  ustباال ،زبر ،بلندی ،مقابل زیر و پایین و نیز به معنی قد و قامت.
^ اوستمه – اوست  ustma-ustسر به سر ،سراسر ،سرتا س ،برابر.
^ اوستیگه – اوستک  ustiga –ustakعالوه برآن  .مثال  :سر سوخته،
نمک پاشیدن.
اوست – باش  ust-bäshلباس ،البسه ،جامه ها .
اوستون  ustunبرتر ،بلند تر .مثال :اوستون چیقماق (چیره ،چیره گی،
پیروزی ،غلبه).
اوشاق  ushäqمیده ٔ نان.
اوشلماق  ushalmäqشکستن ،میده میده شدن .
اوشله ماق  ushlamäqبه چنگ آوردن ،در یافت کردن ،بدست گرفتن.
اوضاع { awzäعر }.جمع وضع ،حالت.
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اوقماق  uqmäqپی بردن ،دریافتن ،رسیدن به چیزی ،درک .
اوقو  uquwقابلیت  ،فهم ،فراست ،ادراک ،هوشیاری ،زیرکی .
^ اوقه له ماق  uqalamäqمالیدن ،مالش دادن .
اوکسیجن { uksijanفر }.آکسیجن  -گازی است بی رنگ ،بی بو ،بی طعم،
یکی از اجزأ هوا که قسمت قابل تنفس و تقریبا ً یک پنجم آنرا تشکیل میدهند
و سبب احتراق و اشتغال می باشد ،از ترکیب آن با هیدروجن آب حاصل
میشود ،صنعت و طب از آن استفاده میکنند ،آنرا مولد الحموضه و روح
الحیوة هم گفته اند.
اوکه  ukaبرادر خورد ،نقیض اکه « برادرکالن».
اوگره  ugraآش ،شوربا ،غذای آبدار و رقیق که از برنج و روغن و سبزی
درست کنند .
اول { awwalعر }.نخست ،یکم ،ضد آخر ،اوایل ،نخستین.
^ اوال  awaläدر قدم اول ،بار اول .
اوالد { awlädعر }.جمع ولد ،فرزندان .
اوالق  uläqچوچ ٔه بز ،حیوانی است علفخوار ،ازنوع گوسفند ،دارای شاخ
و ریش دراز و دم کوتاه ،بدنش از موهای دراز پوشیده شده .
^ اوالقچی  uläqchiچاپانداز ،بزکش.
اوالقماق  uläqmäqدور شدن ،گم شدن ،نا پدید گردیدن.
اوالو uläwحیوان بارکش دارای گوشهای دراز و یال کوتاه.
اولشماق  ulashmäqتقسیم کردن .
اولغه یماق  ulghaimäqبه بلوغ رسیدن ،بزرگ شدن.
اولکن  ulkanبزرگ ،با حرمت ،با اعتبار ،با اهمیت.مثال :اولکن اثر (اثر
معتبر ) .
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اولگورماق  ulgurmäqانجام دادن کاری به وقت وزمانش ،موفق شدن،
کامیاب شدن ،به وقت معین رسیدن.
اولوس  ulusخلق ،مردم ،جماعت ،گروهی از مردم.
اولوش  ulushسهم ،حصه .
اولوغ  ulughنامدار ،با نام ،معروف ،مشهور ،بزرگ ،رهنما.
اولوغوار  ulughwärبا صولت ،محتشم ،با حرمت ،بزرگ.
اولمبار  awalambärنخست ،نخستین ،باراول ،اولین :اولگیده ی،
اولگیچه :همچنان ،مثل سابق .طفل اول باری  ،طفل اول.
اولیا ٔ { awliyäعر }.جمع ولی ،دوست ،یار ،کمک کننده ،کسی که به درگاه
خداوند نزدیک باشد.
اون  unآرد – گردی که ازکوبیدن یا آسیا کردن غالت بدست آید .مثل:
بوغدای اون (آرد گندم).
اونده ماق  undamäqدعوت کردن ،امر کردن .
اونماق  unmäqنشو و نما ،نو پیدا شدن ،روییدن ،نمو کردن .
اونوم  unumحاصل ،ثمر.
^ اونومسیز  unumsizبی ثمر ،زمین بی حاصل .
^ اونوملی  unumliخوب ،مثمر  .مثال :اونوملی ییر( زمین حاصل خیز).
اونوتماق  unutmäqفرارکردن ،از یاد بردن.
اوننه ماق  unnamäqحرکت کردن ،تپیدن ،سعی و تالش راستین.
اونه ماق  unamäqراضی شدن ،رضایت ،قبول کردن .
اوواق  uwäqتوته ٔ چیزی .مثال :نان اواغی ( توت ٔه نان).
اووله ماق  uwlamäqاوو کشیدن ،چیغ زدن (،به طور عموم در باره ٔ
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گرگ و شغال گفته شده).
اوولدیریق  uwuldiriqچوچ ٔه ماهی.
اوهله ماق  uhlamäqآه کشیدن ،ناله و زاری.
اوه یله ماق  awaylamäqاحتیاط کردن ،نگاه کردن.
اوی  uyمسکن ،خانه ،حویلی ،محل سکونت ،بنا ،تعمیر ،عمارت .
اوی  uyفکر ،اندیشه.
اوی  uyاویماق– خراب کردن ،تخریب نمودن .
اویت  uyatشرم ،حیا ،آزرم ،پرهیزو خود داری از امری از بیم مالمت.
^ اویتچنگ  uyatchangبا شرم ،با حیا.
^ اویتسیز  uyatsizبی شرم و حیا ،بی حیا.
اویغاق  uyghäqهوشیار ،بیدار ،کسی که به خواب نرفته باشد.
اویغانماق  uyghänmäqبیدارشدن ازخواب ،چشم خود را باز کردن،
حرکت کردن.
اویغون  uyghunراست ،موافق ،مناسب ،برابر.
^ اویغونلشماق  uyghunlashmäqهماهنگ شدن ،موافقه کردن،
جورآمدن.
اویقو  uyquخواب – حالت آسایش درانسان و حیوان که توأم با از کارافتادن
حواس ظاهری میباشد ،نقیض بیداری.
اویلماق  uyalmäqخجالت کشیدن ،شرمیدن.
اویماق  uymäqپیروی کردن ،متابعت ،جمع کردن ،گردهم آوردن ،ایماق
هم گفته شده .
اویورمه  uyurmaگرد باد ،تنوره ٔبزرگ ،گرد و خاک که دراثر وزش باد
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میچرخد و به هوا میرود ،گرد باده و دیو باد و سنگدوله هم گفته شده .
اویوشماق  uyushmäqکرخت شدن دست و پا ،یکجا شدن ،یکجا حرکت
کردن.
^ اویوشمه  uyushmaبه خاطرمقصد و مرامی یکجا شدن ،اتحادیه.مثال:
یازوچی لراویوشمه سی (اتحادیه ٔ نویسنده گان).
اویوم  uyumهم آهنگی (لغات ترکی درآثار موالنا جالل الدین محمد بلخی).
اویه  uyaالنه ،خانه ،آشیانه ،خانه ٔ جانوران ،خان ٔه زنبور.
^ اویه له ماق  uyalamäqالنه کردن ،آشیانه ساختن .مثال:
اوییمیزده قلدیرغاچ اویه لبدی (در خان ٔه ما غچی النه کرده).
اۉپقان  öpqänچقوری ،جر ،شگاف ،رخنه ،چاک ،شگاف زمین.
اپۉکه  öpkaجهاز تنفسی ،شش.
ا ۉپماق  öpmäqبوسه زدن ،بوسه گرفتن ،ماچ کردن.
ا ۉپیرماق  öpirmäqتخریب کردن ،خراب نمودن ،نیست و نابود کردن.
ا ۉت  ötآنچه که ازسوختن چوب یا زغال یا چیزدیگر بوجود آید و دارای
روشنی و حرارت باشد .مثال :عشق اۉ تیده یانماق (درآتش عشق سوختن).
اۉت  ötعلف ،گیاه ،آنچه چهارپایان بخورند ،علوفه.
اۉت  ötفعل امر ،بگذر.
اۉت  ötبردن قمار.
(محاکمته اللغتین نوایی).
اۉ تکزماق  ötkazmäqگذراندن،عبوردادن.مثال :موترنی کۉپریکدن
اۉتکزماق ( موتر را ازپل گذراندن) اۉ تقزماق :جای دادن ،جابجا ساختن.
ا ۉ تماق  ötmäqگذشتن ،عبورکردن ،گذشتن ازجایی یا راهی ،راه پیمودن.
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ا ۉ تکیر ötkirبرنده  ،تیز .مثال :اۉتکیر پیچاق (کارد بُرنده و تیز).
ا ۉتکینچی  ötkinchiراهگذر ،گذرگاه ،محل عبور.
اۉتمس  ötmasکسی یا چیزی که آهسته وآرام حرکت کند ،تیغی که دم آن
تیز نباشد و چیزی را به سختی ببُرد ،نقیض تند و تیز.
ا ۉتمیش  ötmishگذشته ،زمان گذشته ،پارین ،پارینه .
اۉ ته  ötaبی نهایت ،بیحد .مثال :اۉته عیار ،اۉته ظالم ،اۉته هوشیار(بیحد
عیار ،بیحد ظالم ،بیحد هوشیار).
اۉته کېتگن  ötaketganبه درجه ٔ آخر ،بی حد ،بی اندازه.
ا ۉته ماق  ötamäqانجام دادن  ،ادا کردن  ،انجام وظیفه.
اۉتیرماق  ötirmäqجا گرفتن ،آرام شدن ،در جایی قرار گرفتن ،نشستن.
ا ۉ تّیز  öttizعدد « »۳۰سی ،مقدار.مثال  :ای ّکی اۉن بیش  -بیر اۉتّیز ( دو
پانزده مساوی سی) « ضرب المثل».
ا ۉتین  ötinچوب خشک ،کُنده ،آن قسمت از درخت که در زیر پوست
قرار دارد ،آنچه درخت از درخت ببُرند وبرای سوزاندن به کارببرند.تخته،
شاخه ،هیزم .مثال :هۉل اۉتین ( هیزم تر و نمناک) .
^ اۉتینچی  ötinchiهیزم کش ـ کسی که هیزم برای فروش جمع میکند،
کسی که هیزم برای سوزاندن میبرد.
^ اۉتینخانه  ötinkhänaچوبخانه ،جای که هیزم نگهداری میشود ،جای
سر پُت .
اۉتینماق  ötinmäqالتماس ،طلب کردن چیزی ،از کسی چیزی خواستن
باعذر و زاری و فروتنی.
^ ا ۉتینچ  ötinchالتماس ،التجا.
اۉجر  öjarخود خواه ،قیصر ،مغرور .مثال  :اوجرلیک قیلدینگیز(مخالفت
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کردید).
اۉجک  öjakگوساله ،بچ ٔه گاو.
ا ۉچ  öchانتقام ،قصد ،کینه کشیدن از کسی ،سزای کار بد را دادن ،کینه
توزی.
اۉچ  öchحریص .مثال :شیرنلیککه اؤچ باله (طفلیکه به شیرینی محتاط شده
باشد) ،عادت گرفتن.
اۉچاق  - öchäqاجاق ،دیگدان ،دیگپایه ،جایی که دیگ بگذارند برای
پختن ،منبع ،مرکز .مثال  :معرفت اۉچاغی (مرکز معرفت).
اۉچماق  öchmäqکسی که لب ازسخن فرو بسته باشد و حرف نزند ،چراغ
یا آتش که شعله و گرمی آن ازمیان رفته باشد ،خاموش و خموش.
اۉچیرغیچ  öchirghichپنسل پاک ،پاک کن.
اۉخشتماق  ökhshatmäqکاری را بشکل درست انجام دادن.
اۉخشه ماق  ökhshamäqهمانند ،مانند ،شبیه.
اۉرتاق  örtäqیار ،رفیق مهربان ،دوست.
دهانی پر ازدُر ،لبی چون عقیق
تو گفتی ورا زهره آمد رفیق
فردوسی .
اۉرگنما  örganmäqآموختن کسب،هنر ،تعلیم وغیره ،عادت کردن.
ا ۉرگیمچک  örgimchakعنکبوت ،حشره ٔ کوچی است دارای چهار جفت
پای بلند در زیر شکمش غده هایی است که از آن ها لعابی ترشح میکند و تار
هایی در کمال نظم می تند و بوسیله ٔ آن تار ها شکار خود را که غالبا ً مگس
استبدام می اندازند ،تار تنک ،جواله.
ا ۉرماق  örmäqبریدن گیاه ها از روی زمین با داس ،درو کردن.
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اۉراقچی  öräqchiدروگر ،درو کننده ،کسی که گیاه ها را ازروی زمین
درو کند.
اۉرماق  örmäqچوتی کردن موی سر ،درو کردن.
ا ۉرمان  örmänزمین پهناور که از درختان انبوه و بیشمار پوشیده شده و
دارای نهر ها و جویبار ها باشد ،جنگل.
ا ۉرنتماق  örnatmäqبنیاد کردن ،ساختن و جابجا کردن .مثال :تینچلیک
اۉرنتماق (برقراری صلح و آرامی) .
ا ۉرنشماق  örnashmäqجابجا شدن ،تقرر حاصل کردن ،تعیین گردیدن،
اشغال وظیفه ،جا گرفتن و جاییرا تصرف کردن ،پیاده کردن نیرو در اراضی
کشور دیگر به مقصد تصرف دایم یا مؤقت.
ا ۉرنک  örnakسرمشق ،نمونه .
ا ۉریک  örikزردالو– میوه ای است شبیه آلو ،رنگش زرد و دارای هسته
که پوست آن سخت و مغزش شیرین است ،نوعی از آن تلخ ،درخت آن تنومند.
اۉرین  örinمحل ،مکان ،هر گوشه یا نقطه که کسی یا چیزی در آن قرار
بگیرد ،جای استراحت و خواب و بسترخواب ،جای اقامت .مثال :اۉرنی
کیلسه آتنگدن هم ایه مه .
(اگر جایش آمد از پدرت هم دریغ مکن) « ضرب المثل ».
ا ۉریندیق  örindiqچوکی ،کوچ و غیره که باالیش می نشینند.
اۉرینسیز  örinsizبی اساس ،بیهوده ،بیجا ،غلط .نا اۉرین :بیجا ،پوچ ،بی
اساس .
ا ۉرین باسر örinbäsarمعاون ،کمک کننده ،یاری کننده ،دستیار.
اوز  özخود ،شخص .
اۉز ارا  özaräفی مابین ،بین هم.
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اۉز باشیمچه  özbäshimchaخود خواه ،کسی که فقط خود را میخواهد
و خود را برتر از دیگران میداند ،متکبر ،خود پسند ،خود پرست ،و طرفدار
این کلمه است :من زنده ،جهان زنده.
اۉز بیلرمان  özbilarmänخود خواه ،خود پسند.
اۉزبیک  özbekبه قومی اطالق میشود که زیاد تر درتاجیکستان،
قیرغزستان ،افغانستان و اوزبیکستان زنده گی دارند .در قزاقستان هم تعدادی
بسرمی برند .این خلق بیکی اززبانهای تورکی صحبت میکنند ،بیباک ،صاف،
پاک و صادق معنی میدهد ،اوزبیک خان ،خان قوم اوغوز محسوب میشود.
^ ا ۉزبیکانه  özbekänaخاص و مخصوص قوم اوزبیک .
^ ا ۉ زبیکچه  özbekchaمخصوص و مربوط زبان ،ادبیات ،هنر ومدنیت
اوزبیک .مثال :اۉزبیکچه کییم ( لباس اوزبیکانه ).
اۉزبیکستان  özbekistänیکی ازجمهوریهای اتحاد جماهیر شوروی
سابق ،واقع بین ترکمنستان و قزاقستان ۶۰۰ /۴۴۹کیلومتر مربع مساحت و
بیش از  ۲۸میلیون تن جمعیت دارد .پایتخت  :تاشکند و از شهر های مهم آن
سمرقند و بخارا است.رییس جمهور جدید این کشور جاللتمآب میر ضیایوف
می باشد.
ا ۉزه ک  özakریشه ،دراصطالح گیاه شناسی ،عضو اصلی گیاه که از
تخم بیرون می آید و در زمین فرو میرود و گیاه مواد غذایی را بوسیل ٔه آن
از زمین جذب میکند ،و نیز به معنی بیخ و بن و به معنی تار ها و نخها و
رشته هاییکه در حاشی ٔه چادر یا پرده یا چیز دیگر آویزان کنند .
^ اۉزه کداش  özakdäshکلماتی که ریشه و اساس مشترک داشته باشد .
اۉزگرماق  özgarmäqازحالی بحالی برگردیدن ،دگرگون شدن ،چیزی به
شکل و حالت دیگردرآمدن ،شکل دیگرگرفتن .مثال :هوا اۉز گردی (هوا
تغییر خورد) ،وضعیت اۉزگردی (وضعیت تغییر کرد) ،تبدیل شدن.
^ اۉزگرمس  özgarmasتغییر ناپذیر ،دایمی ،ابدی.
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^ اۉزگروچی  özgaruchiتغییر پذیر .مثال:اۉزگروچن هوا ( هوای تغییر
پذیر).
ا ۉزگه  özgaآدم نا شناس ،بیگانه.
^ اۉزگچه  özgachaگون -پساوند که در آخر کلمه در می آید و معنی شبیه
و رنگ را می رساند .مثال :گلگون ،نیلگون ،آذرگون.
ا ۉزیدن – اۉزی özidan-öziبی اختیار ،خود به خود ،بدون سبب .مثال:
اۉزیدن – اۉزی کوله دی (خود بخود میخندد).
ا ۉسپیرین  öspirinبه سن بالغت نرسیده باشد ،نو جوان ،نو رس .
اۉسماق  ösmäqرشد کردن ،بزرگ شدن ،افزون شدن .
ا ۉسیملیک  ösimlikنبات ،گیاه ،آنچه از زمین بروید .
اۉسمیر  ösmirپسری که تازه بسن جوانی رسیده باشد ،تازه جوانی.
^ ا ۉسمیرلیک  ösmirlikدوران نو جوانی.
اۉشقیرماق  öshqirmäqتهدید کردن ،با عصبانیت گپ زدن.
اۉشه یماق  öshaimäqپیشانه ترشی ،لب – لنج کشان بودن.
اۉغری  öghriدزد ،کسی که مال دیگران را بی خبر و پنهانی ببرد ،آنکه
چیزی از دیگران بدزدد.
^ اۉغریلیک  öghirlikدزدانه ،منسوب به دزد ،بطور دزدی ،دزدکی ،
دزدی.
ا ۉغیل  öghilفرزند نرینه ،مقابل دختر.
اۉق  öqمرمی ،گلوله ای که از دهان ٔه توپ یا تفنگ یا تفنگچه خارج شود،
توته ٔ فلزی که برای تیر اندازی با توپ یا تفنگ بکار رود ،غوله هم گویند.
اۉقریماق  öqraymäqبا قهر و غضب نگاه کردن.
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اۉقسیز  öqsizبدون مرمی ،بدون گلوله.مثال :اۉقسیزمیلتیقدن ایکی آدم
چوچیدی :
از تفنگ بدون مرمی دو نفر ترس دارند ،در قدم اول صاحب تفنگ و در قدم
دوم دشمن.
عجب تر زین ندیدم داستانی
دو تن ترسند از بشکسته کمانی
)فخرالدین واسع(
اۉقالغی  - öqläghiاۉقالو ،آشگز
اۉقوتووچی  öqutuchiمعلم ،تعلیم دهنده ،آموزگار ،آموزنده ،یاد دهنده،
مدرس.
^ اۉقیماق  öqimäqآموختن ،خواندن ،یاد گرفتن ،علم یا هنری را فرا
گرفتن ،تحصیل کردن .
ا ۉکسیماق  öksimäqخفه شدن ،متا ٔثر شدن ،افسوس.
ا ۉکیرماق  ökirmäqبا صدای بلند و رسا گریستن ،گریان کردن.
ا ۉکینماق  ökinmäqپیشمان شدن ،افسوس کردن ،خفه شدن.
اۉکینچ  ökinchخفگی ،افسوس خوردن ،غمگینی.
اۉگی  ögayاندر ،مادر اندر ،پدر اندر ،خواهر اندر ،پسر اندر.
اۉگیت  ögitپند ،نصیحت ،اندرز.
اۉلپان  ölpänباج ،مالیات ،خراج ،عوارض ،تکس آنچه که در قدیم
پادشاهان بزرگ ازپادشاهان مغلوب و زیر دست خود میگرفتند ،پولی که
راهداران از مسافرین بگیرند ،به معنی پولی هم که بزور از کسی گرفته شود
اۉلتیرماق  öltirmäqنشستن ،جا گرفتن ،آرام شدن ،درجایی قرار گرفتن،
نقیض ایستادن
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اۉلجه  öljaغنیمت ،آنچه در جنگ از دشمن گرفته شود ،آنچه بی زحمت
بدست آید ،سود و فایده .
اۉلچه ماق  ölchamäqمتر کردن ،اندازه گرفتن ،پیمانه و مقدار چیزی
را توسط متر ،ترازو و غیره مشخص ساختن.
اۉ لکه  ölkaجای بود و باش مردم.
^ اۉلکه داش  ölkadäshهموطن ،هم میهن.
اۉلماق  ölmäqوفات کردن ،موت ،مرگ ختم زنده گی ،چشم پوشیدن از
دنیا ،رفتن بسوی ابدیت.
^ ا ۉ لیک  ölikمرده ،بی جان ،جسد ،میت.
ا ۉ لن  -اۉلنگ  ölan-ölangسرود های فولکلوریک که درمراسم عروسی
توسط هنرمندان خوانده میشود ،طرب انگیز یا هیجان آمیز.
ا ۉلنگ – آهنگ اوزبیکی مخصوص است که در شب عروسی از طرف
زنان بعضی از اولوسوالیهای والیت فاریاب و جوزجان ،توام با دایره و چنگ
خوانده میشود .اولنگ معادل (آهسته برو) است .و این هم نمونه ٔ چند از
سرود اولنگ با ترجم ٔه دری :
قیزیل  -قیزیل خورازلر ،خرمان ساچر های ا ۉلنگ
قیز کۉرمه گن ییگیتلر ،تنگه ساچر های اۉلنگ
ترجمه:
همان طوریکه خروس ها ،خرمن را می پاشند ،جوانی که عروسی نکرده
است ،نیز برای دریافت همسر آیند ٔه خود پول و دارایی خود را به مصرف
میرساند .
اۉلنگ اۉلنگ جان اۉلنگ ،اۉلنگ کۉپتیر های اۉلنگ
اۉلنگ بیلگن تیلینگدن ،مینگه اۉپتیر های اۉلنگ
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ترجمه:
قربان صدا های اولنگ گفتنت شوم .میدانم تو اولنگ های زیادی یاد داری،
آرزو دارم اززبانت که اولنگ گفته ،بوسه زنم.
چیمیللغینگ آرقه سیده ،شیلدیر– شوقین های اۉلنگ
آتنگ قۉشگن قۉش بازونتگه ،کیتدی ذوقیم های اۉلنگ
ترجمه:
عقب چمیلدیغت « »۱سر و صدای زیاد به گوش میرسد ،در این شب همه
خوش و خندانند .عزیزم ! بازو بند جوره ییکه پدرت برایت به ارمغان آورده،
توج ٔه و ذوق مرا به خود جلب کرد.
« - »۱حجله ای که در شب عروسی برای عروس و داماد برپا میشود.
چیمیللیغینگ چیپ – چنار ،بۉیینگ چنار یار – یار
بۉیینگگه کۉز تیگمه سین ،آلی طومار یار – یار
ترجمه:
حجله ات ،همچون قد و قامتت رسا بوده ،با درخت چنار همسری دارد.
عزیزم !
از اینکه قد رسایت نظر نشود ،برایت طومار میگیرم.
تۉیخانه نینگ اۉتینی ،یولغین ایمیش آی اۉلنگ
کیلین جان نینگ کۉیله گی گلگون ایمیش آی اۉلنگ
ترجمه :
میگویند  :هیزمیکه در شب عروسی برای پختن غذا به کار برده شده ،همه
چوب گز بوده است  .پیراهن گلگونی که عروس نازنین در شب عروسی
در بر کرده ،توجه ٔ همه را به خود جلب کرده است.
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منبع  :خلق در دانه لری ( در دانه های خلق) تآلیف و ترجمه :فیض هللا
ایماق ،اسد سال  ، ۱۳۵۹کابل.
^ اۉ لنچی– اۉلنگچی  ölanchi-ölangchiآوازخوان ،هنرمندی که سرود
هیجان انگیز را در مراسم عروسی اجرا میکند ،مغنی ،خنیاگر.
ا ۉن  önعدد (  )۱۰ده ،شمار ،شماره ٔ دهم .
اۉنگ  öngآنچه طرف راست باشد ،مقابل چپ ،به معنی سخن درست ،ضد
دروغ ،کشیده و بی پیچ و خم ،خالف کج ،در اصطالح فیزیک امتداد.
اۉنگرد  aöangardپیش مرگه ،پیش قراول ،عساکری که در پیشاپیش قوای
حربی در میدان نبرد میرود.
ا ۉ ی  öyفکر ،مالحظه ،خیال ،نیت ،مقصد ،عقل.
^ اۉیله ماق  öylamäqفکر کردن ،تخمین نمودن ،نیت کرد.
اۉ یناش  öynäshمرد یا زنیکه بدون نکاح عالق ٔه نا مشروع داشته باشد .
اۉ ینه ماق  öynamäqبازی کردن ،چیزی در دست گرفتن و خود را
بیهوده با آن سرگرم ساختن ،سرگرمی به چیزی ،ورزش ،تفریح ،قمار.
اۉ یناقی  öynäqiشوخ ،گستاخ ،زنده دل ،مقبول .
اۉ یین  öyinبازی ،سرگرمی به چیزی ،ورزش ،تفریح ،مشغوالت ،رقص.
مثال :اۉیین اۉیینه یمیز (میرقصیم).
^ اۉ یینچاق  öyinchäqبازیچه ،هرچیز که با آن بازی کنند ،اسباب بازی
کودکان.
^ اۉیینچی  öyinchiرقاصه ،بازیگر ،بازی کننده ،کسی که در تماشاخانه
ها بازی کند.
اۉیین -کولگی  öyin-kulgiخوشحالی ،خوشنودی ،شادی ،خرسندی.
اهالی { ahäliعر }.جمع اهل ،مردم .
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اهل {ahlعر }.شایسته ،سزاوار ،اهل قلم.
^ اهلی  ahliهرحیوانیکه به انسان و خانه ها الفت گرفته اعم ازچهارپایان و
پرنده گان.
ایاز  ayäzهوای صاف و خیلی سرد.
ایازلی  ayäzliسردی طاقت فرسا.
ایاو سیز  ayäwsizبدون رحم و شفقت.
ایپ  ipتار ،رشته ،نخ ،رشت ٔه باریک مانند تارابریشم ،و رشته هایی که در
طول پارچه بافته میشود ،مقابل پود .
اېپچیل  epchilچابك .مثال  :اېپچیل باله (بچه ٔ چست و چاالک) .
ایت  itسگ – حیوانی است اهلی از طبقه ٔ گوشتخواران که برای پاسبانی
خانه و محافظت گله ورمه و کمک به شکارچیان بکار میرود ،با گرگ نیز
جفتگیری میکند ،و سگهای گرگی که از بهترین و با هوشترین سگهای پاسبان
میباشند از جفت شدن سگ و گرگ بوجود می آید .سال سگ :سال یازدهم.
و نیز سگ های وحشی در افریقا وجود دارند.
ایت  itگم شو ،از نظرم دوری گزین .
ایت  itببر و بِکش
ای رقیب اوزنی انگا توتسانگ هم ایت
بیزگا رحم ایالب آنینگ کوییدن ایت
گرچه بار دوزخ چا عشقینگ شعله سی
بیزنی اۉز ایلکینگ بیله اول ساری ایت
( محاکمته اللغتین نوایی ).
ایترماق  itarmäqتیله کردن ،فشار آوردن .
ایتماق  aitmäqسخن گفتن ،حرف زدن ،سخن راندن ،ادا کردن سخن ،گپ
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زدن ،دعوت کرد .مثال :سالم ایتماق (سالم گفتن) ،عذر خواستن ،تبریک
گفتن .
ایجابی { ijäbiعر }.معقول ،خوب ،مثبت .
ایجاد { ijädعر }.بوجود آوردن ،آفریدن .
^ ایجادکار  ijädkärکسیکه ایجاد میکند ،بوجود می آورد.
ایچ  ichدرون ،اندرون ،میان چیزی ،ضد بیرون .
ایچک  ichakروده ،لوله هایی در شکم انسان و حیوان که غذا از معده
داخل آن ها می شود .
ایچک – چباق  ichak-chabäqروده ،معده ،عضو بدن انسان یا حیوان
که غذا در آن داخل و هضم میشود.
ایچکری  ichkariقسمت درونی.مثال :ایچکی حویلی (حویلی درونی)،
قسمت حویلی که در آن زنان و اطفال بودوباش دارند ،نقیض حویلی بیرونی
ایچکیلیک  ichimlikنوشابه و هر مایع که آشامیده شود ،بطور عموم به
مشروبات الکلی اطالق میشود .
ایچماق  ichmäqآشامیدن ،خوردن آب یا مایع دیگر.
ایخچم  ikhchamمختصر ،کوتاه کرده شده ،کم و کوتاه .
ایدره ماق  idramäqشکنجه شدن ،سوختن ،رنج و آزار ،عذاب ،گوشت
حلیم شده.
ایدیش  idishظرف ،هرچه در آن چیزی جا دهند ،آوند.
ایراق  iräqدوری ،بعید ،ضد قرب .
اَیران  ayränدوغ ،ماست که در آن آب ریخته و بهم زده باشند .
ایرجه یماق  irjaymäqخند ٔه ساختگی و زهرآگین.
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ایرکیت  irkitچرکین ،هر چیز نا پاک و چرک آلود.
ایرماق  irmäqجوی کوچکی که آبش بدریا بریزد ،دریاچه .
ایریلیق  ayriliqهجران ،جدایی ،دوری از دوستان و یاران عزیز.
ایریم  irimکاریکه به خاطر یک مرام و مقصد انجام داده شود ،علیحده،
بعضی.
ایز  izنشان ،نشانی .مثال  :آیاق ایزی (جای پا) .
^ ایزچیل  izchilمنظم ،با نظم و ترتیب ،آراسته و مرتب .
^ ایز سیز  izsizبی نام و نشان ،الدرک .
^ ایزله ماق  izlamäqجستجو ،کاوش ،تالش برای یافتن و بدست آوردن
چیزی .
ایزغرین  izghirinتند باد ،شمال سرد زمستان .
ایزله نیش  izlanishتحقیق ،تدقیق کردن ،دقت نمودن ،باریک بینی ،غور
و بر رسی .
^ ایزلنوچی  izlanuchiمحقق ،تحقیق کننده ،اهل تحقیق .
ایس  isبو ،آنچه بوسیله ٔ بینی و قوه ٔ شامه احساس شود ،رایحه ،بوی هم
گویند.
^ ایسلنماق  islanmäqبوی ناک شدن ،بد بوی شدن ،بوی برداشتن .
ایستک  istakخواهش ،میل ،آرزو .
ایسقیرت  isqirtچرک و چتل .
ایسکه ماق  iskamäqاستنشاق ،هوا را در بینی و ریه ٔ خود فرو بردن،
چیزی را بو ییدن .
ایسیتماق  isitmäqگرم ساختن ،حرارت دادن .
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ایسیق  issiqگرمی ،حرارت  .مثال  :ایسیق سوو ( آب گرم ).
^ ایسیق – ساووق  issiq- säwiqگرم – سرد .مثال :ایسیق– ساووق
طعاملر( غذای گرم و سرد ).
ایش  ishکار ،محنت ،پیشه ،عمل ،شغل ،ماموریت ،وظیفه ،خدمت،
ضرورت ،احتیاج .
^ ایشچن  ishchanپُر کار ،زحمتکش.
^ ایشچی  ishchiمحنتکش ،زحمت کش ،کارگر ،کار کننده ،کسیکه در
کارخانه یا کارگاه کار میکند و مزد میگیرد ،کاریگر.
^ ایشخانه  ishkhänaکارخانه ،اداره .
^ ایش سیز  ishsizبیکار ،کسیکه کار نمی کند.
^ ایشله ماق  ishlamäqمحنت کردن ،کار کردن ،پیش بردن و ظیفه،
حرکت کردن.
مثال  :بیرآیده قنچه ایشله یسیز( در یک ماه چقدر کارمیکنید ؟).
ایشان توغه ناق  ishäntughanäqنوع خربوزه است که در شمال
کشورکشت میشود.
ایشانماق  ishanmäqباورکردن ،اعتماد کردن ،سخن کسی را راست و
درست پنداشتن .
^ ایشانچ  ishänchباور ،اعتماد ،امید کردن.
ایش باشی  ishbäshiسر کار ،رهبر.
ایشبیلرمان  ishbilarmänاستاد کار ،آگاه .
ایشتان  ishtänتنبان ،ایزار ،زیر جامه ،شلوار لیفه دار .
ایشتانباغ  ishtänbäghایزار بند ،بند شلوار ،بند تنبان.
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ایغاقچی  ayghäqchiجاسوس ،خبرکش ،جستجو کننده ٔ خبر ،کسی که
اسرار کسی را بدیگری اطالع بدهد ،مخبر .
ایغیر ayghirاسب نر  ۴-۳ساله .
ایکّی  ikkiعدد (  )۲دو .
^ ایکّیلمچی – ایکّینچی  ikkilamchi- ikkinchiدوم ،بار دوم ،درجه ٔ
دوم.
^ ایکّیلنماق  ikkilanmäqهر دم خیال ،متردد .
ایکّی یوزلمه  ikki yuzlamaآدم دو رو ،منافق ،کسی که ظاهرش خالف
باطنش باشد .
ایکیر – چیکیر  ikir-chikirخورد و ریزه .
ایگنه  ignaسوزن – سیخ فلزی کوچک نوک تیز که ته آن سوراخ دارد
برای دوختن پارچه یا چیز دیگر بکار میرود .
ایالن  ilänمار– از طبقه ٔ خزنده گان ،بدنش نرم و استوانه ای ،دارای ستون
فقرات دراز ،روی زمین میخزد و هنگام استراحت دور خود چنبره میزند.
ایلدم  ildamتیز ،چاالک .
ایلدیز  ildizریشه – در اصطالح گیاه شناسی ،عضو اصلی گیاه که از تخم
بیرون می آید و در زمین فرو میرود وگیاه مواد غذایی را به وسیل ٔه آن از
زمین جذب میکند ،و نیز به معنی بیخ و بن و به معنی تار ها و نخ ها و رشته
هاییکه درحاشیه ٔ چادر یا پرده یا چیز دیگر آویزان کنند.
^ ایلدیز له ماق  ildizlamäqریشه دواندن ،ریشه کردن .
ایلغار ilghärپیشقدم .
ایلک  ilkاولین ،نخستین .
ایلگری  ilgariوقتهای گذشته ،پارینه ،اول ،گذشته ،به پیش.مثال :ایلگری
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قدم باس (به پیش) ،غایت « زمان گذشته».
ایلماق  ilmäqآویزان کردن .مثال  :کلید نی دیوار ده گی میخ گه ایلیب
قوی ( کلید را درمیخ دیوار آویزان کن).
ایلگیچ  ilgichچنگک ،قالب ،میله ٔ کوتاهی سرکج که چیزی به آن آویزان
کنند.
ایلنماق  aylanmäqحرکت کردن ،سیر کردن ،تماشا کردن ،گشتن.
اَیلَنه  aylanaاطراف ،گرد ،دایره ،دایروی.
اَیلَنه ی aylanayصدقه  ،قربان شدن .مثال :سیندن ایلنه ی (قربانت شوم).
ایلیک  ilikماده ٔ نرم و خاکستری رنگی که درون جمجمه قراردارد و شامل
میخ و میخچه میباشد ،ماده ٔ چربی که میان استخوان جا دارد ،و نیز آنچه در
هسته ٔ میوه یا درون برخی میوه ها وجود دارد .
ایلیق  iliqشیر گرم ،نان گرم .مثال :ایلیق سۉز (سخن گرم) .
ایلینماق  ilinmäqبه دام افتادن ،گیر ماندن.
ایماق – اویماق  aimäq – uimäqقبیله ،طایفه ،پیروی کردن ،متابعت،
مطیع ،یکی از قبایل ترک .این قوم در آسیای میانه ،ایران و افغانستان بود و
باش دارند و به زبانهای تورکی اوزبیکی و دری تکلم میکنند .گفتن ،سخن
زدن .ایماقی  :نوعﻲ تاك كه با سرما سازگاري دارد ،ایماقی :منسوب به قوم
ایماق.
ایمان { imänعر }.گرویدن ،عقیده داشتن به خدای یکتا و یگانه.
^ ایمانسیز  imänsizدهری ،بیخدا ،بی ایمان .
^ ایمانلی  imänliبا ایمان ،ایماندار ،با اعتماد ،کسی که به یگانگی خدا ایمان
و عقیده داشته باشد.
ایمله ماق  imlamäqخواستن با ایما ٔ و اشاره.
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ایمیلله ماق  imillamäqبا سستی و بیچاره گی حرکت کردن.
این  inخانه ،آشیانه ،خان ٔه جانوران ،خان ٔه زنبور.
ایناق  inäqمناسبات دوستانه ،دوست صمیمی و فدا کار.
اینانماق  inanmäqباورکردن ،اعتماد داشتن ،سخن کسی را راست و
درست پنداشتن.
اینتیلماق  intilmäqبه خاطر به دست آوردن مرام و مقصدی با جد و جهد
حرکت کردن
اینجو  injuمروارید ،دُر.
انجیق  ingiqکسیکه طبعیت نازک داشته به سخنان این و آن وقعی قایل
نشود.
اینده ماق  indamäqوادارساختن ،مجبورساختن .
^ اینده مس  indamasبیغرض ،کسی که کم گپ بزند و به کار کسی
مداخله نکند .
ایندین  indinپس فردا ،یک روز بعد.
انقیلله ماق  anqillamäqناله کردن ،نالیدن ،داد و فریاد نمودن .
اینک – سیگیر inak – sigirماده گاو ،ضد گاو نر « بو قه».
اینگه  -اینگه  inga- ingaگریان طفل.
اینگیچکه  ingichkaنازک ،ظریف .مثال  :اینگیچکه آواز (صدای نازک).
اینی  iniبرادرخورد ،برادر کوچک.
اینیقسه  ainiqsaخصوصاً ،مخصوصاً ،خاصتاً ،به خصوص.
اَینیماق  ainimäqکسی که از نگاه فکر ،عقیده و اخالق کامالً تغییر کرده
باشد.
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اَیوان { aiwänفا }.برنده ،صفه ،پیشگاه اطاق ،قسمتی از ساختمان که دارای
سقف و جلو آن باز و بی در و پنجره باشد .درعربی نیز ایوان میگویند و
جمع آن ایوانات و اواوین است .
اَیه ماق  ayamäqرحم ،شفقت نمودن ،مروت کردن ،احتیاط کردن.
اَییر باشله ماق  ayirbäshlamäqتبدیل کردن ،عوض کردن.
اییرماق  ayirmäqجدا کردن  ،تقسیم نمودن ،تفریق کردن ،قطعه قطعه
کردن.
اَییرمه چی  ayirmachiآدم متعصب و تبعیض کننده .
اییق  ayiqخرس -حیوانی است تنومند ،پُر زور ،بدنش پر مو و برنگ زرد
تیره یا قهوه ای سیاه یا سفید روی دو پا میاستد .به درخت ها مانند پلنگ
میتواند باال شود ،خرس سفید در مناطق قطبی بسر می برد و بزرگتر از
خرس قهوه ای است و وزنش به  ۶۰۰کیلو گرام میرسد.
اییل  ayilکمر بندی که از کمر اسب گذشته به زین اسب بسته میشود .
اې  ayحرف ندا.
اېپ بیلماق ( ep bilmäqکۉرماق) مناسب ،الیق .مثال :بوایشنی اۉزیمگه
اېپ کۉرمه دیم ( این کار را الیق خود نمی بینم ).
اېپچیل  epchilچست و چاالک ،چابک .
اېپله ماق  eplamäqازعهده ٔ کاری برآمدن ،به وعده ٔ خود وفا کردن .
اېپلی  epliقابلیت انجام کاری را داشتن.
اېت  etگوشت ،بدن انسان ،عضله.
ایتک  etakدامن ،کناره ،دامن و کناره ٔ چیزی ،پای کوه.
اېتماق  etmäqکردن ،انجام دادن ،عملی نمودن .
اېتیک  etikموزه ،چکمه.
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ایچکی  echkiبز.
اېر erمرد ،انسان ،جنس نرینه از انسان ،مقابل زن ،و کنایه از شخص شجاع
و دلیر.
اېرتک  ertakحکایه ،قصه ،واقعه.
اېرته  ertaفردا ،روز بعد از امروز ،روزی که پس از امروز خواهد آمد.
اېرک  erkاستقالل ،آزادی داشتن ،به آزادی کاری کردن ،مستقل بودن ،بدون
مداخله ٔ کسی کار خود را اداره کردن.
^ اېرکین  erkinرها ،وارسته ،بی قید و بند ،مستقل ،نقیض بنده.
کسی که آزادانه امور خود را اداره کند و بدیگری حق مداخله ندهد ،آزاد و
مختار ،دارای استقالل .
^ اېرکینلیک  erkinlikاستقالل ،آزادی ،شرایط حیات آزاد ،حریت.
اېرکینلیک اوچون کوره شماق (مبارزه به خاطر استقالل).
اېرکک  erkakانسان ،جنس نرینه ازانسان ،مقابل زن ،و کنایه از شخص
شجاع و دلیر.
^ اېرکه تای erkatäyطفل نازدانه.
اېرگشماق  ergashmäqتقلید کردن ،عبرت گرفتن .
اېرمک  ermakمصروفیت ،چیزیکه باعث خوشنودی انسان گردد ،چیزیکه
باعث تسلی قلب گردد.
اېریش  erishتاریکه در بافتن قالین بکار برند ،ضد پود.
اېریشماق  erishmäqموفق شدن ،به مقصد رسیدن ،به آرزو و مقصد خود
نایل شدن.
اېریماق  erimäqآب شدن .مثال :قار -موز ایریدی ( برف و یخ آب شدند).
اېرینچاق  erinchäqتنبل ،بی حوصله .
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اېزگو  ezguکار نیک ،کار خیر ،کار ثواب ،عمل و کردار نیکو.
اېزماق  ezmäqمیده کردن ،ساییدن.مثال :حزین قۉشیق یوره کنی ایزیب
یوباردی (آهنگ دلنواز به قلب تا ٔثیر کرد).
اېزمه  ezmaپُر گپ ،پُر گوی ،کسیکه زیاد پُرحرفی کند.
اېس  esحافظه ،عقل ،مغز ،خاطر ،آنچه در دل گذرد ،اندیشه ،قلب ،ضمیر.
^ اېس سیز  essizنادان ،بی عقل ،دیوانه ،کسیکه خاطر ٔه خراب داشته
باشد.
^ اېسله ماق  eslamäqیاد کردن ،به خاطر آوردن ،یادگار ،چیزیکه برسم
یادگار بکسی بدهند ،مراسمی که بیاد کسی بر گزارشود .
^ اېسلی  esliبا عقل ،با هوش ،هوشیار.
اېسن  esanسالمتی ،امان  .مثال  :ایسان – امان میسن ( صحت و سالمت
هستی ).
اېسده لیک  esdalikیاد گار ،خاطر ،چیزیکه برای یاد آوری و یاد و بود
بکسی بدهند ،اثر و نشان که کسی ازخود باقی بگذارد ،یاد گاری.
اېسکی  eskiکهنه ،مستعمل ،قدیمی ،سابق ،منسوخ ،باطل ،دیرینه ،فرسوده،
نقیض نو .
اېسلتمه  eslatmaدقت ،توجه .
اېسنه ماق  eslamäqفاژه کشیدن ،خمیازه ،دهن دره .
ایش  ishکار ،وظیفه .ایشله ماق :انجام وظیفه نمودن ،کار کردن .مثال :ایشله
گن تیشله یدی ،ایشله مه گن کیشنه یدی (کارگر از پول کارش نان می خورد
و آدم بیکار از بیکاری چون اسب شیهه می کشد) ضرب المثل .
اېشک  eshakمرکب – هر چه بر آن سوار شوند ،اعم از بری و بحری،
خر ،حیوان بارکش دارای گوشهای دراز و یال کوتاه ،االغ .
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اېشیتماق  eshitmäqگوش دادن ،درک کردن صدا بوسیله ٔ قو ٔه شنوایی،
ایشیتووچی (شنونده)  :اسم فاعلی .
اېشیک  eshikدروازه – آنچه از چوب یا آهن یا چیز دیگر درست کنند و
میان دیوار جلو اشکاف یا سر صندوق یا روی چیز دیگر کار بگذارند که باز
و بسته شود .
اېکماق  ekmäqغرس ،درخت نشاندن ،نهال کاشتن ،نهال شانی.
^ اېکین زار  ekinzärکشتزار ،زمین پهناور که درآن چیز کاشته باشند،
مزرعه .
اېگاو  egäwابزار فوالدی آجیده شده که برای ساییدن و تراش دادن فلزات
یا چوب بکار میرود .
اېگر  egarزین ،آنچه از چرم و چوب درست میکنند و بر پشت اسب
میگذارند و هنگام سواری روی آن می نشینند.
^ اېگرله ماق  egarlamäqاسب را با زین مجهز ساختن .
اېگری  egriنادرست ،کج ،شکسته ،معیوب ،و نیز به معنی شخص متقلب و
بد کار .
اېگه  egaصاحب ،مالزم ،معاشر ،یار و دوست ،مالک ،خدا ،هللا  .مثال :
بونی ،یره تگن نینگ اۉزی بیله دی ( این را پروردگار عالمیان میداند ) .
^ اېگلله ماق  egallamäqصاحب شدن ،تصرف کردن ،اشغال کردن،
بند کردن ،آموختن ،دانستن .مثال :علمنی محنت سیز ایگلله ب بۉلمیدی (علم
و دانش را بدون زحمت و کوشش نمیتوان از خود کرد) در پښتو گویند « :
بی زحمت راحت نښته ».
^ اېگه سیز  egasizبی صاحب ،بدون مالک .
اېگیرماق  egirmäqریسیدن پشم و پنبه .
اېگیز  egizطفل دو گانگی ،دو قولو.
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اېل  elاهالی ،مردم ،خلق ،آدمها ،مملکت ،دیار ،وطن .مردم  :آدمی  ،انس،
انسان  ،آدمیزاده  ،شخص  ،بشر :
اېلَت  : elatملت ،خلق ،قبیله ،دیار ،مملکت ،قصبه.
اېلچی  elchiسفیر ،میانجی ،شخصی که به نماینده گی ازجانب یک دولت
در پایتخت دولت دیگر اقامت دارد.
^ اېلچیخانه  elchikhänaسفارتخانه ،نماینده گی سیاسی یک کشور در
کشور دیگر .
اېلَک  elakپرویز ،غربال ،موبیز ،الک ،آرد بیز.
اېله ماق  elamäqبیزیدن ،بیختن آرد .
اېلّیک  ellikعدد (  )۵۰پنجاه ،مقدار .
اېمچک  emchakپستان ،عضو بدن زن و حیوان ماده که بچ ٔه خود را ازآن
شیر میدهد.
اېمکله ماق  emaklamäqچارغوک ،راه رفتن توسط دستان و دو پا .
اېمماق  emmäqچوشیدن ،چیزی را میان دو لب گذاشتن و آنچه درآنست
بداخل دهان کشیدن.
^ اېمیزماق  emizmäqشیر دادن طفل ،اسم فاعل است .
^ اېمیزگیچ  emizgichچوشک ،آله ٔ سورغیچدار است که توسط آن به
نوزاد شیر داده میشود .
اېن  enبر ،پهنا .مثال :بو قالین نینگ اېنی  ۲متر ،بۉیی  ۳متر (عرض و
پهنای این قالین  ۲متر و طولش  ۳متر است ).

***
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ب
ب  : be -حرف سوم الفبای تورکی اوزبیکی.
باب { bäbعر}.دروازه ،فصل .مثال :کتاب نینگ ای ّکینچی بابی (فصل دوم
کتاب) ،مناسب ،خوب .مثال :دم آلیش اوچون باب جای (جای مناسب و
خوب برای استراحت و تفریح ) .
^ بابله ماق  bäblamäqانجام دادن کاری به طور دلخواه ،فریب دادن .
بابا  { bäbäفا }.پدر کالن ،پیر مرد کامل ،جد.
بابر  bäburکلمه ٔتورکی بوده ببر معنی میدهد ،پلنگ است که بعضی از
پادشاهان تورک این لقب را برای خود برگزیده اند ،مانند ظهیر الدین
محمد بابر شهنشاه نامدار مشرق زمین.
باتقاق  bätqäqجایی که با گل و الی پُر باشد ،بعضا ً « باتالق» هم
گویند.
باتماق  bätmäqفرو رفتن در بین آب و یا بند ماندن در بین گل و الی،
غرق شدن  .خیالگه باتماق ( در فکر و خیال فرو رفتن) .
باتیر  bätirدلیر ،دالور ،جسور ،شجاع .مثال :کۉز قورقاق ،قۉل
باتیر(چشم ترسوست ،اما ید ،طوال« شجاع » است (ضرب المثل).
باج  { bäjفا }.مالیات ،خراج ،مالیه .
باجه  bäjaشوهران دو خواهر را باجه گویند.
باختر bäkhtarغرب ،مغرب.
بادام  { bädämفا }.درختی است دارای برگهای دراز و باریک ،گلهایش
از روییدن برگها شگفته میشود ،ثمرآن ابتدا دارای پوست سبز و نازک است
و آنرا جفال ٔه بادام میگویند ،بعد سفت و سخت میشود ،مغز بادام بر دو نوع
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است شیرین و تلخ ،نوع شیرین آن خام خورده میشود ،و در نقل – در قابلی
به شک ل بریان استفاده میگردد و از آن روغن هم می گیرند و پنجاه در صد
روغن میدهد ،روغن بادام درطب و صابون سازی بکار میرود.
بار  bärموجود .مثال :بارامکانیتلردن فایده له نیش (ازامکانات موجود
استفاده کردن) ،بای.مثال :بای بۉلسنگ کۉرالمیدی ،یۉق بۉلسنگ بیرالمیدی
( اگربای بودی ،چشم دیده ندارد ،اگر غریب بودی داده نمیتواند).
« ضرب المثل ».
بار  bärبرو .مثال  :بار یۉلین ّگه (برو به راهت).
بار  bärهست .مثال :مینده تۉرت فرزندیم بار(من چهار فرزند دارم).
بار  bärوزن .مثال :بارینگ آغیر (وزنت سنگین است).
بار  bärمیوه .
(محاکمته اللغتین نوایی)
^ بارلیق  bärliqکاینات ،موجودات ،جهانیان .
^ بار – یۉغی  bär-yöghiآنچه که در اختیار دارد ،ثروت و دارایی .مثال:
بار یۉغی بیش یوز افغانیم بار(هست و نیستم ،پنجصد افغانیست).
بارک هللا { bärakallähعر }.دعا و تحسین ،خدا مبارک کند و برکت دهد.
بارماق  bärmäرفتن ،از نظر شدن ،دوری جستن ،حرکت کردن ،راه رفتن.
مثال  :یمان فکرگه بارماق (به فکر بد رفتن).
^ باردی – یو  bärdi-yuاحیاناً ،معنی شرط را میدهد .مثال :باردی – یو
او کیلمه سه ،مین باره من (احیانا ً او نیامد ،من می آیم).
^ باره – باره  bära-bäraباالخره ،با گذشت وقت و فرصت .
^ باریب ـ باریب  bärib-bäribدر نتیجه ،باالخره.
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^ باریش – کیلیش  bärish-kilishرفت و آمد ،آمد و رفت.
بازار  bäzärجای خرید و فروش و فروش کاال ها ،محل اجتماع فروشنده
گان و خریداران.
^ بازارچی  bäzärchiکسیکه از بازار خرید میکند ،خریدار ،مشتری.
باستی – باستی  bästi-bästiخپ – چب ،برای اینکه رازی را ازدیگران
پت و پنهان نگهدارند ،این کلمه را بر زبان می آورند ،خس پوش کردن.
باسقیچ  bäsqichمرحله ،درجه ،پله ٔزینه.مثال :اۉقیش دورینی باسقیچمه
 باسقیج توگه تیش (دوره ٔ تحصیل را مرحله به مرحله باتمام رسانیدن).^ باسماق  bäsmäqزیر پا کردن ،ازباالی چیزی گذشتن ،بشکل محکم
فشار دادن ،چاپ کردن ،نشرنمودن.مثال :مجله نی باسماق(مجله را چاپ
کردن) ،دنیانی سوو باسسه ،اوردککه نیمه قیغو ؟( دنیا را آب بگیرد ،برابر
پای مرغابی) ،جنجال نی باسماق (خاموش کردن جنجال) ،چنقاق نی باسماق
(رفع کردن تشنگی).
^ باسقین  bäsqinشبخون ،هجوم ،حمله ٔ ناگهانی بر دشمن.
شبیخون نه کار دلیران بود

بود و شیران مردان آیین نه
( فردوسی)
^ باسقینچی  bäsqinchiکسی که مال دیگران را بی خبر و پنهانی ببرد،
آنکه چیزی از دیگران بدزدد.
باسیم  bäsimزور و سنگینی که بر روی چیز فرود آید.
^ باسمه  bäsmaفن نقش کردن نوشته ها وتصاویردر روی کاغذ بوسیله ٔ
حروف سری وکلیشه وماشینهای مخصوص اینکار.باسمه خانه :مطبعه،
چاپخانه.
باسینقیره ماق  bäsinqiramäqدر خواب ترسیدن ،در خواب گپ زدن .
باش  bäshعضو بدن انسان و حیوان از گردن به باال که مغز و چشم و
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گوش و بینی و دهان درآن قرار دارد ،و نیز به معنی اول چیزی و باالی
سرورو رییس هم میگویند .باش
چیزی و نوک چیزی ،به معنی بزرگ و
َ
پناه :پناهنده گی.
^ باشچی  bäshchiرهبر ،رهنما.مثال :مینگ ایشچیگه بیر باشچی (به
هزار کارگر ،یک رهبرکافیست) « ضرب المثل» یوز باشی (ساالر صد
نفر) ،مینگ باشی (سردار هزار نفر).
^ باشلیق  bäshliqرهبر و مسوول تشکیالت ،کارخانه ،و سایر مؤسسات.
^ بی باش  bebäshطفل بیکاره ،هرزه و بیهوده راه برود و به نصایح پدر
و مادر گوش فرا ندهد.
باش یلنگ  bäsh yalangسرلچ ،کسیکه به سر خود چیزی نپوشیده باشد.
باشاق  bäshäqخوشه – چندین دانه میوه که بهم پیوسته و ازساقه ٔگیاه یا
شاخ ٔه درخت آویزان باشد مثل خوشه ٔ انگور و خوشه ٔ خرما ،چندین گل و
دانه که در کنار یکدیگر بروی ساقه قرارگرفته باشد ،مانند خوشه ٔ گندم.
باشدن – آیاق  bäshdan-ayäqاز اول تا آخر ،از شروع تا پایان.
باش – قاش  bäsh-qäshرهبری کردن ،نظارت نمودن.
باشقتدن  bäshqatdanتکرار ،از آغاز شروع کردن ،تکرار دو باره.
باشقچه  bäshqachaطور دیگر ،از عادت قبلی فرق کردن .
باشقرماق  bäshqarmäqاداره کردن ،اداره کردن کارخانه ،موسسه و یا
سازمان.
^ باشقرمه  bäshqarmaگرداندن ،چرخاندن ،دوردادن ،و نیزمحلی که
در آنجا کار های دولتی انجام داده میشود و شامل چند دایره وشعبه وتابع یک
وزارتخانه میباشد.
^ باشقروو bäshqaruwاداره کردن ،رهبریت.
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باشقه  bäshqaدیگر ،مستقل ،علیحده ،بیگانه ،اجنبی ،دو باره .مثال:
بیچاقنی اول اۉزینگه اور ،آغریمه سه باشقه گه اور( کارد را نخست به جان
خود بزن ،اگردرد نکرد ،درجان دیگران بزن).
باشلنغیچ  bäshlanghichابتدایی ،صنف اول ،کورس اول.
باشله ماق  bäshlamäqشروع کردن ،آغازیدن.
باشملداق ( bäshmaldäqباش برماق) شست،انگشت بزرگ دست یا پا،
انگشت نر.
باشمه – باش  bäshmabäshسراسر ،سرتا سر ،برابر ،تبدیل کردن
چیزی بدون پرداخت پول اضافی.
باش پناه  bäshpanäپناهگاه – جایی که به آن پناه ببرند ،جایی که ازترس
در آنجا پناهنده شوند.
باعث { bäisعر }.سبب ،علت ،انگیزه.
باغ { baghفا }.بوستان ،زمینی که دور آن را دیوارکرده و انواع درختان
در آن شانده باشند ،بسته ،دسته .مثال :بیر باغ پیاز (یک بسته پیاز).
^ باغچه  bäghchaمصغرباغ ،باغ کوچک ،قطع ٔه زمین که درآن گلکاری
کنند.
^ باغدار  bäghdärصاحب باغ ،کسیکه باغ دارد.
^ باغبان  { bäghbänفا }.نگهبان باغ ،کسی که پیشه اش پرورش دادن
گلها و درختان باغ است ،باغوان هم گفته شده.
باغلم  bäghlamبسته .مثال  :بیر باغلم گل (یک بسته گل) ،بیر باغلم سو
پورگی ( یک بسته جاروب).
^ باغله ماق  bäghlamäqبستن ،پیچیده گی و بهم بستگی در نخ ،ریسمان
و چیز دیگر ،بند ،پیوند ،گری هم گفته شده .مثال  :پهلوان نی بیلی نی باغله
ماق ( کمر پهلوان و کُشتی گیر را با دستمال بستن ).
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باقماق  bäqmäqنظر کردن ،نگاه کردن ،پرورش کردن ،از نظر اقتصادی
کسی را تا ٔمین کردن.
^ باقیم  bäqimتحت تا ٔثیر ،پرورش ،پروریدن .مثال :براونی باقیمیده بۉلمه
یمن (تحت تا ٔ ثیرکسی نمی باشم).
^ باقیمسیز  bäqimsizبی سرپرست.مثال :باقیمسیزباله (طفل پدرومادر
مرده).
باقوت  { bäquwwatفا + .عر }.جسما ً قوی باشد ،زور.
باقی { bäqiعر }.ابدی ،دایمی ،همیشگی.
بال  bälعسل-انگبین ،ماد ٔه شیرین که زنبورعسل درکندوی خود تولید میکند
باالخانه  { bäläkhänaفا }.خانه ای که باالی خان ٔه دیگر ساخته شود ،اتاقی
که در طبقه ٔ دوم یا سوم یا باال تر ساخته باشند.
بالته  bältaتبر -آلت آهنی با دسته ٔ چوبی که برای شکستن درخت و چوب
بکار میرود ،تورهم گفته شده .
^ بالته له ماق  bältalamäqبا تبر بریدن .
بالدیر bäldirبجول ،بجولک پای ،استخوان بند گاه پا و ساق ،شتالنگ ،کعب،
قاب ،پچول و بجل و پژول و وژول هم گفته شده .
بالغه  bälghaچکش – آلت آهنی با دسته ٔ چوبی شبیه تیشه که با آن آهن یا
میخ یا چیز دیگر را میکوبند ،چکوش و چاکوچ هم گفته شده .
بالکل { bilkulعر }.تماماً ،بطور عموم ،همه ،درست ،کامل .
بالون  { bälunفر }.کیسه ٔ بزرگ کروی شکل که آنرا از گاز های سبک
مانند هیدروژن یا هلیوم پر کنند و به آسمان باال برود ،در سال  ۱۷۸۳در
فرانسه توسط برادران مونگولفیه اختراع شد ،ابتدأ از هوای گرم پر شده بود،
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هیدرون پر کرد و مدتی بجای هواپیما و طیاره بکار میرفت
بعد شارل آنرا از
ٰ
اما برای حمل و نقل و پرواز مرتب مناسب نبود ،سپس بجای آن دیریژابل
ساخته شد که قدرت پروازش بیشتر بود.
باله  bälaبچه ،پسر یا دختر خرد سال ،کودک ،نوزاد ،فرزند.
^ باله لی  bälaliکسیکه فرزند داشته باشد .مثال :باله لی اوی بازار ،باله
سیز اوی مزار( خانه ای که در آن طفل موجود باشد بازاراست ،خانه ای که
در آن طفل و جود ندارد به مزار– قبرستان مانند است).
^ باله لیک  bälalikدوران خورد سالی ،دوران طفلی .
طفلی و دامان مادر ،خوش بهشتی بوده است
تا به پای خود روان گشتیم سر گردان شدیم
باله – چقه  bäla-chaqaاطفال خرد و بزرگ یک فامیل.
^ باله چقه لی  bäla-chaqaliعایله ای که صاحب فرزند باشد.
باله کی  bälakayناز دادن طفل خرد سال ،طفلک.
بامداد { bämdädفا }.سحر -بام  ،صبح ،صبح زود ،نزدیک طلوع آفتاب،
سپیده دم ،بامدادان ،بامگاه هم میگویند ،نماز بامدادی.
بانکروت { bänkrutآلما}.ورشکست ،ورشکستی ،نقض عهد ،تخلف از
قرار داد .
بانکنوت  bänknutپول کاغذی که از طرف بانک دولتی در معامالت
روزمره کار گرفته میشود .
بانگ {bängفا}.آواز ،صدا ،فریاد ،بانهم گفته شده .
بانو  – bänuکلم ٔه احترام در بار ٔه زنان ،خانم ،خاتون ،بی بی ،بانوان و
بانویان جمع.بانو به معنی زن بزرگزاده و ارجمند و عنوانی احترام آمیز در
اول یا آخر نام زنان بزرگ است .در کتیبه های ساسانی و ادبیات زردشتی
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فارسی میانه ،در لقب بعضی از ایزد بانوان هند و ایرانی و همراه نام همسران
شاهان ،امیران و بزرگان دربار دیده میشود.
بای  bäyمالدار ،چیز دار ،ثروتمند .مثال :بای بایگه باقر ،سوو سایگه
آقر( همان طوریکه آب به سوی وادی سرازیر میشود ،بای هم به سوی بای
می نگرد ،نه به سوی غریب و بینوا « ضرب المثل ».
مردم بنگالدیش نیز ازکلمه ٔ « بای » استفاده می کنند اما به معنای « برادر».
« مؤلف».
^ باییماق  bäyimäqدولتمند شدن ،ثروتمند ،مالدار ،متمول.
^ بایلیک  bäylikثروت ،مال ،دارایی ،بسیاری مال.
بای ا ۉغلی  bäy öghliجغد  -از پرنده گان وحشی حرام گوشت ،دارای
چشمهای درشت ،در دو طرف سرش دو دسته پر شبیه گوش گربه قرار دارد،
بیشتر در ویرانه ها بسرمیبرد ،به شومی و نحوست معروف است ،به عربی
بوم میگویند.
بایچیچک  bäychechakگلی که در آمد آمد بهاران میروید ،آنرا
چوچیمامه یا مامه چیچک هم گویند.
بایقرا  bäyqaräتخلص سلطان حسین بایقرا.
بایقرا ازحامیان بزرگ علم و فضل و از طرفداران جدی ادبیات وصنعت
بود .وی از شاهزاده گان گورگانی است .
سلطان حسین بایقرا بن امیر منصور بن بایقرا بن عمر شیخ بن تیمور
گوركانی معروف به «خاقان منصور» ومعزالسلطنه وابوالغازى آخرین
ازامراى تیموری .پادشاهى ادب پرور و هنر دوست بود و وزیر معروفش
امیرعلیشیر نوایی است كه موجب شهرت دربار او و آبادانی پایتختش هرات
شده بود.
بایقوش  bäyqushبای اۉغلی – جغد ،بوم .
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ببو  babuwبه خاطر ترسانیدن طفل استفاده میشود .مثال :ببو کیدی( ببو
آمد).
بت  butمجسمه که ازسنگ یا چوب یا فلر یا چیز دیگر بشکل انسان یا
حیوان بسازند و آنرا پرستش کنند ،صنم ،بغ و فغ هم گفته شده ،به معنی
معشوق هم میگویند .جمع آن در اوزبیکی بتلر و در فارسی بتان است .
بتر  batarمخفف بد تر.
بجرماق  bajarmäqانجام دادن ،به پایان رساندن ،به آخر رساندن ،سامان
دادن ،پایان دادن.
بچه  bachaکودک ،فرزند ،طفل.
بچه دان  bachadänجای بچه در شکم زن وهرحیوان ماده ،زهدان ،رحم
بحث { bahsعر }.کنجکاوی ،جستجو ،کاوش.
^ بحثلشماق  bahslashmäqدر امری با هم بحث و گفتگوکردن ،مناظره
کردن.
بحران  { buhränعر  } .آشفتگی و تغییر حالت ،تغییر حالت ناگهانی مریض
تب دار که منجر به بهبودی یا مرگ او بشود.
بخارا  bukhäräیکی از والیات جمهوری اوزبیکستان.کلمه ی (بخارا) از
کلمه ی ترکی اویغوری گرفته شده است «.اتنوگیز تاجیکان» این کلمه
اویغوری معنی بت را می دهد .در سابق سه بتی بوده ،به نامهای بخار،
توخار و فورخار ،که از زبان مذکور باقی مانده و اشکال امروزی را به خود
گرفته است که به معنی بر آن سه کلمه ،بولغار ،را نیز می افزایند مثلی که
ترک بُلغار ،کفش بخار.
بخاو  bakhäwزوالنه.
بخت { bakhtعر }.بهره ،نصیب  ،طالع ،اقبال ،شانس .بخت سینش:
آزمایش بخت واقبال خود با خریدن تکت التری که ممکن است بعضی ازآنها
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برنده بشود.
^ بختسیز  bakhtsizبد بخت ،بد اختر ،شور بخت ،نگون بخت ،بی طالع،
حسرت.
^ بختسیزلیک  bakhtsizlikحادثه ،بد بختی ،نگون بختی .
^ بختلی  bakhtliخوشبخت ،بختیار .
بخت و طالع خویش را بیازمایید!
 - ۱مرادش حاصل شود ()۱۱۱۰
 -۲به سبب شخصی مرادش حاصل شود ()۱۰۰۱
 – ۳غم و محنت زیاد دارد ()۱۱۰۱
 – ۴مرادش حاصل شود ()۰۰۰۱
 - ۵قدری صبر کرد ( )۰۰۱۱
 – ۶دولت یابد () ۱۰۱۱
 – ۷نهایت ضرر دارد ()۰۰۱۰
 – ۸چیز گم شده را یابد ()۱۱۱۱
 – ۹صبر کرد اندک غم و اندوه دارد ()۰۱۰۰
 -۱۰شاد و خرم باشد ( )۰۱۰۱
 -۱۱فتح و نصرت حاصل شود ()۱۰۰۰
 – ۱۲غم زیاد دارد ( )۰۱۱۰
 -۱۳اول غم بعد مرادش حاصل شود ()۰۱۱۱
طرز کاربرد این« طالع بجنگان» قرار ذیل است :
 - ۱نخست در دل و ذهن خود چیزی را نیت کنید.به طور مثال  « :من آرزو
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دارم دخترعبدالرشید را به پسرم بگیرم.نمیدانم به این کار اقدام کنم یا نه »؟
 - ۲بعدا ً بروی کاغذ با قلم ( بدون حساب کردن ) به شکل زیر چهار قطار
خط بکشید:
/ // // // // // // // // //
// // // // // // // //
/ // // // //
// // // //
 -۳خطوط جفت  // // //را تا آخر باهم وصل نمایید ،احیانا ً خطوط
تا آخر جفت بود  ،حاصلش را در برابر خطوط صفر (  ) .و اگر طاق
بود عدد یک ( )۱را بنویسید :
/ // // // // // // // // //
… … … … … … … … … =۱
// // // // // // // //
… … … … … …
// // // //

… … =.

/

… … … … =۱
/ // // // //
… … … … =۱
حاال اعداد حاصل شده را پهلوی هم قرار دهید ۱۰۱۱ :
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حاصل به دست آمده یکهزار و یازده (  )۱۰۱۱را با سواالت فوق الذکر
تطبیق کرده ،نتیجه بخت و طالع خویش را که در قطار (  )۶قرار دارد،
مالحظه نمایید.
 ( -۶دولت یابد)
برادر و خواهر گرامی !
طالع و بخت یار و یاور من شد ،فردا اگر خواست خدا وند (ج) بود حتما ً به
خواستگاری دختر نازنین عبدالرشید می روم .لطفا ً شما هم بخت و طالع خود
را بیازمایید !
منبع :ازجراید و روزنامه های جمهوری اوزبیکستان استفاده شد .سال
۱۹۸۰میالدی .
« ایماق».
بخشی  bakhshiهنر مند مردمی ،هنرمندیکه داستان های فولکلوریک
میخواند ،اهل صنعت ،اهل هنر .قومیست در والیت پنجشیر.
بخیل { bakhilعر }.زفت ،ژکور ،سیه کاسه ،خسیس ،ممسک ،لییم ،ضد
سخی ،بخال ٔ جمع .
بخیه  bakhyaبخیه.آجیده و شکاف جامه ای که دوخته باشد.
بدبخت  { badbakhtفا + .عر }.بد اختر ،شور بخت ،نگون بخت ،بی
طالع.
بدبشره  { badbasharaفا +.عر }.بد رنگ ،سرکش ،بد قواره ،بد قیافه
بدبوی  [ badbuyفا ].چیزی که بوی بد بدهد ،گندیده ،ضد خوشبو ،بویناک
هم میگویند .
بدخور { badkhurفا }.دوایی که بواسطه تلخی یا بد مزگی با کراه خورده
شود.
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بدرشک  badrashkکسی که حسد و رشک زیاد داشته باشد.
بدرغه  badarghaتبعید ،دور کردن ،نفی بلد کردن ،راندن از زادگاه ،بد
فعل ،بد کردار ،بد کار ،کسی که کار زشت بکند.
^ بدرغه قیلماق  badarghaqilmäqاخراج کردن از وطن آبایی ،تبعید
برابرله ماق  baräbarlamäqبرابرکردن حجم ،وزن ،طول ،عرض،
مقدار و موازنه .
برات  barätشب برات(.نیز برائ َت)  ،شب پانزدهم و به قولی چهاردهم ماه
شعبان است.
برچه  barchaهمه ،همه کس ،همه چیز.
برداش ( bardäshاصالً برداشت است) صبر ،طاقت ،متانت ،تحمل.
^ برداشلی  bardäshliصاحب متانت ،صبر و طاقت.
برقرارلیک  barqarärlikثبات .مثال :سیاسی برقرارلیک (ثبات سیاسی)
برکتلی  barakatliپُربرکت ،پُر حاصل ،مثمر .
برگ نی barginayنوع خربوزه .
برماق  barmäqپنج انگشت ،دست یا پا در انسان ،ناخنهای دست و پای
حیوانات درنده ،چنگال پرنده گان ،هر چیزی که شبیه پنج انگشت دست انسان
باشد.
برنده  barandaایوان  -صفه ،پیشگاه اتاق ،قسمتی ازساختمان که دارای
سقف و جلو آن باز و بی در پنجره باشد ،در عربی نیز ایوان میگویند .
برهان { burhänعر }.دلیل ،جهت .ج .براهین.
بری  bariبه طورعموم ،کالً.
^ بری بیر  bari birبه طورعموم ،کالً ،حرف رداع و انکار و یا تا ٔ یید که
در مقام آگاه ساختن مخاطب بر بطالن کالم وی گفته میشود ،یعنی چنین نیست
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و یا هم چنین است.
بغیر baghirکبد ،یکی از اعضا ٔ درون بدن انسان و بعضی حیوانات که
رنگش سرخ تیره است و دربدن انسان در پهلوی راست زیرحجاب حاجز
قراردارد ،جگرسیاه هم میگویند.
بغیشله ماق  baghishlamäqهدیه کردن ،پیشکش ،سوغات ،هر چیز
کمیاب و گرانبها را بخشش کردن.
بقالق  baqaläqچاق نا متناسب ،فربی ،پرگوشت ،ضد الغر.
بقیرماق  baqirmäqبا آواز بلند صدا کردن ،پتکه کردن ،ترساندن.
بکاوول  bakäwulآشپزباشی.درزبان اوزبیکی چنین گویند :تیّا رآشگه
بکاوول ( تیار خور) کسی که بدون زحمت در غم غذا خوردن باشد.
بلچیق  balchiqآبگند ،لجن زار ،زمین پر گل و الی که عبورازآن دشوار
باشد ،لژن ،لژم ،لجم ،لوش.
بلخ  balkhیکی از والیات مشهورافغانستان به شمار میرود.
گفتنی است که بلخ یکی از کانونهای مهم تمدن و فرهنگ بشری و از اولین
مناطقی است که آریائیان مهاجر ،هنگام ورود به آسیای جنوبی و غربی ،در
آن پای نهادند و در اواسط هزاره اول قبل از میالد موفق به ایجاد تشکیالت
دولتی در آنجا شدند .بنابر متون دینی زرتشتی و کتب تاریخی قدیم ،زرتشت
در بلخ ظهور کرد و توانست گشتاسب ،پادشاه کیانی را به آئین خود عالقمند
سازد .اروپاییان از طریق آثار یونانی این منطقه را به نام باکتریا میشناسند
و میگویند که اسکندر شهرهای زیادی در این ناحیه تاسیس کرده و از طریق
راههای همین منطقه به سوی شبه قاره حرکت کرده است .برای بوداییان نیز
این شهر یک مکان مقدس بوده و گفته میشود که مبلغین بودایی بلخ ،تحت
حمایت کنشکا ،امپراتور بزرگ کوشانی ،آئین بودا را در ماوراءالنهر،
ترکستان و حتی چین رواج دادند و بههمین دلیل وقتی ،هیوان تسانگ ،زائر
بودایی چینی ،در قرن هفتم میالدی به افغانستان آمد بلخ را به خوبی می
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شناخت .در فرهنگ اسالمی نیز ،منطقۀ بلخ جایگاه ویژهای دارد و امالبالد،
قبة االسالم ،دارالفقاهه و داراالجتهاد خوانده شده است .طی قرنهای سوم،
چهارم و پنجم هجری ،این شهر مرکز علمی بزرگی در شرق دنیای اسالم
بود و عالمان بزرگی در رشته های مختلف علوم تجربی و انسانی و علوم
اسالمی در این شهر ظهور کردند که از میان آنان ،ابوزید بلخی ،ابومعشر
بلخی ،و جز آن را می توان نام برد .در عرصه ادبیات فارسی دری نیز ،بلخ
مقام بلندی دارد و یکی از خاستگاه های اصلی زبان فارسی دری به شمار
می رود.
بلداق  baldäqگوشواره ،انگشتر بی نگین.
بلند پرواز  baland parwäzپرنده ای که درآسمان اوج بگیرد ،مانند باز
و عقاب ،و کنایه از کسی که آرزوی ترقی و عظمت دارد و بیش از مقام و
مرتبه اش خود نمایی و خود ستایی کند.
^ بلندلیک  balandlikجای بلند ،بلندی ،تپه.
بلیق  baliqماهی -حیوانیست خونسرد ،همیشه در آب زنده گی میکند،
بدنش از فلس پوشیده شده ،درآب به مقدارزیاد تخم میگذارد و برچند قسم
است ،معروفترین آنها ماهیهای هستند که درحوضهای منزل بسر میبرند و به
رنگهای سرخ و نقره ای و سیاه دیده میشودند.
^ بلیقچی  baliqchiماهیگیر– کسیکه صید میکند ،آنکه پیشه اش ماهیگیری
است.
بناییدیک  binäyidekبهتر ،خوبتر ،قابل توصیف.
بنگی  bangiکسیکه با چرس ،بنگ و تریاک محتاط باشد.
بو  buاین  -اسم اشاره یا ضمیر اشاره به نزدیک ،در اشاره به مردم بولر:
اینان جمع بسته میشود .
بوت  butبی کم و کاست ،کامل ،تکمیل .مثال:اوستیم بوت ( کاالیم مکمل
است).
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بوتاق  butäqشاخچه های درخت.
بوتون  butunمجموع ،همه ،درست ،بی عیب ،تندرست.
^ بوتونلی  butunlayتماماً ،بطور کلی.
بوته ماق  butamäqشاخه بری .
بوجمه یماق  bujmaymäqپژمردن ،افسرده شدن ،اندوهگین شدن ،درهم
کشیده و پالسیده شدن ،پژمرده شدن ،پژمریدن.
بورچ  burchوظیفه ،جیره ،روز کار و خدمت ،کاری که انسان مکلف
بانجام آن باشد ،گوشه ،زاویه  .بورچک هم گویند .
^ بورچلی َ burchliدیندار ،قرضدار ،صاحب وجیبه .
بورده  burdaقسم  -بهره ،نصیب ،جزیی از یک چیز قسمت شد،جز ٔ.مثال:
بیر بورده نان ( توته ای ازنان).
بورغی  burghiبرمه  -در استخراج جیولوژیک معدن و کار های دیگر
استفاده می شود.
^ بورغیله ماق  burghilamäqبرمه کردن .
بورگوت  burghutپرنده ای است شکاری ،تیز پر و تیز بین وبلند پرواز،
جانوران کوچک مانند خرگوش و موشهای صحرایی را شکار میکند.
بورگه  burkaکیک – حشره ای است باندازه ٔ شپش ،بال ندارد و چون
پاهای عقب او بلند است به آسانی میجهد ،خرطومی دارد که با آن خون انسان
را میمکد ،و گاهی باعث سرایت بیماری طاعون میشود.
بورماق  burmäqدور دادن ،گردش ،حرکت گرد چیزی.
^ بورمه  burmaچروک ،چروک پیدا کردن چیزی ،چین خوردگی ،چروک
داشتن سطح چیزی .مثال :بورمه ایتک (دامن چین چینی) .
بورناغی  burnäghiگذشته  -رفته ،سر آمده ،پایان رسیدن وقت و
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زمان.مثال:
بورناغی ییل ،آی ،گون ،هفته (سال ،ماه ،روز و هفته ٔ گذشته) .
بورنجی  buranjiپرنجی  -چپنی که زنان خود را با آن می پیچانند ،حجاب.
بوروشماق  burushmäqاجین ،چملیکی .مثال :بوروشیب قالگن آلمه
(سیب پژمرده) .
بورون  burunبینی  -عضو بدن انسان و حیوان که باالی دهان قرار دارد
و بوسیله ٔ آن تنفس میکنند و بو ها را استشمام میکنند ،قبل .مثال  :بیر کون
بورون ( یک روز قبل) .
^ بورونگی  burungiقدیمی ،پیشینه .مثال ای ّکی ییل بورونگی آدم ایمس
سن ( تو آدم دو سال قبل نیستی ؟)
بوره ماق  buramäqدور دادن ،تاب دادن ،پیچ و خم دادن رشته یا ریسمان.
بوزاق  buzäqگوساله ،چوچه ٔ گاو.
بوزغونچ  buzghunchبد نیت ،تخریبکار.
بوزماق  buzmäqخراب کردن ،تخریب نمودن ،خلل وارد کردن ،رخنه
انداختن ،بر باد کردن ،رعایت نکردن ،عدم رعایت عهد و پیمان .
بوزمه کارلیک  buzmakärlikتخریب ،خرابکاری .
بوس – بوتون  bus-butunتماماً ،مکمل ،تکمیل شده .
بوغ  bughگاز– ماده ای که ازماد ٔه دیگردرحال تبخیر جدا شود و به هوا
برود ،آنچه بشکل دود یا رطوبت از آب گرم یا هر جسم جامد یا مایع دیگر
دراثر گرما و حرارت برخیزد.
^ بوغله ماق  bughlamäqبخار دادن ،عرق دادن .
بوغدای  bughdäyگندم  -یکی ازغالت که از آرد آن نان می پزند و غذای
اصلی انسان است.
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^ بوغدایزار bughdäyzärگندمزار  -زمین و میدانیکه گندم کشت میشود.
بوغو  bughuیک نوع آهوی شاخدار که در جنگل زنده گی دارد.
بوقه  buqaگاو نر اخته شده ،گاوی که خصی شده باشد.
بوکچه یماق  bukchaymäqخم شدن ،کسیکه قدش خم شده باشد .
بوکری  bukriکُپ ،شخصی که استخوان کمرش برآمده گی داشته باشد.
بوکله ماق  buklamäqقات کردن ،قات کردن کاغذ .مثال :کاغذ نی تورت
بوکله ماق ( کاغذ را چار برابر قات کردن ) ،جمع کردن .
بوکماق  bukmäqکج کردن ،شکستن ،مغلوب کردن .مثال :دشمنی بوکماق(
دشمن را مغلوب ساختن).
بوگون  bugunامروز -این روز ،اشاره به نزدیک ،اسم اشاره یا ضمیر
اشاره.
بوگونگی  bugungiکارامروزه مثال :بوگونگی ایشنی ایرته گه قۉیمه (کار
امروزه را به فردا مفگن) « ضرب المثل».
بوگون  -ایرته  bugun-ertaامروز و فردا ،دراین نزدیکی ها ،در همین
روز ها ،به زودی .
بوالق  buläqچشمه  -جایی که آب اززمین بیرون آید و جاری شود ،به
معنی سوراخ کوچک هم گفته شده ،منبع .مثال  :آنه نینگ قلبی  -مهر بوالغی
(قلب مادر سر چشم ٔه مهراست) .
بولتور bulturپار -گذشته ،سال گذشته ،پارسال.
بولغه ماق  bulghamäqمردار کردن ،کثیف ساختن ،بد نام کردن.
بولوت  bulutابر -بخارهای غلیظ شده ٔ طبقه ٔعالیه ٔجو که از آنها برف و
تگرک ،ژاله می بارد ،وقایع تهدید آمیز ،حوادث ناگواریکه دل را مغشوش
و خیره می سازد.مثال :قانلی بولوتلر( ابرهای خونین) ،نام بنیاد اجتماعی و
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فرهنگی بیانی .
بویروق  buyruqامر ،فرمان ،حکم .
بویره ک  buyrakگرده ،کلیه .
بویورتمه  buyurtmaفرمایش ،فرمودن.
بویوک  buyukکالن ،نقیض کوچک .به معنی شخص توانا و شریف ،محترم
و ستوده.
بویوم  buyumاسباب  ،اشیا ،شی ،آنچه که کار آمد عایله و خانواده باشد.
بۉتقه  bötqaحلیم – طعام غلیظی که از برنج و سایرحبوبات تیار شده
باشد.گل آلود نیز معنی می دهد.
بۉته – تیالق  böta-tayläqبچه ٔ اشتر ،چوچه ٔ اشتر.
بۉر  börتباشیر.
بۉران  böränسرمای سخت و باد شدییکه با برف یا باران همراه باشد.
بۉرتتیرماق  börttirmäqغلو -از حد درگذشتن ،زیاده روی در کاری ،و
در اصطالح ادب آنست که شاعر یا نویسنده ،در و صف چیزی بحدی مبالغه
کند که محال به نظر آید.
بۉرداقی  bördäqiگوسفندی که به خاطر گوشت قاق و الندی تربیه میشود.
بۉرسیلداق  börsildäqفربه ،تنومند ،تندرست ،کالن .
بۉری  böriگرگ  -جانور وحشی شبیه سگ اما از او قوی تر و درنده تر،
در موقع گرسنگی به چهارپایان حتی انسان حمله میکند و گاهی خود را بگله
گوسفند میزند و چند گوسفند را از پا در می آورد.
بۉری کله سی ُ börikallasiگرگک  -نام خربوزه است بشکل گرد و مدور،
و شکل کله ٔ گرگ را دارد .بوری به معنی گرگ و کله ،سر معنی میدهد.
این نوع خربوزه ،و به طورعموم همه ٔ انواع خربوزه ها درصفحات شمالی
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کشور نشو و نمو میکنند.
بۉز  bözکرباس  -یک قسم پارچ ٔه که ازنخ پنبه با دست بافته میشود .بۉزچی:
کسیکه به بافت کرباس اشتغال داشته باشد.بۉز :رنگ سفید به کبود ،زمین
خشک و بایر ،طفلیکه تجربه زنده گی نداشته باشد ،خام.مثال :بۉز باله (طفل
بی تجربه).
بۉزرماق  bözarmäqرنگ پریده ،صبحدم ،بامداد ،نزدیک طلوع آفتاب.
بۉزله ماق  bözlamäqزار زارگریستن ،به آواز بلند نالیدن ،داد و فریاد
کردن.
بۉسغه  bösaghaآستانه ،درگاه ،درگه ،جلو درب ،کفش کن ،مجازا ً به
معنی در بار و بارگاه.
بۉش  böshخالی  -تهی ،جای تهی ،آزاد و رها ،یکه و تنها ،مجرد ،مالیم،
ضعیف ،بیقدرت ،خام .بؤ شه ماق ،بۉششماق :نرم ،ضعیف معنی میدهد.
بۉغاز  böghäzحامله  -مؤنث حامل ،زن بار دار ،آبستن .
بۉغره  böghraشتر خصی شده .
بۉغماق  böghmäqگلو فشاردادن ،کسی که دچار حالت خفگی شده باشد،
خبه ،خپه و خپک هم گفته شده ،ضیق ،تنگ.
بۉغیرساق  böghirsäqغجور– کلچه که با مخلوط کردن شیر ،تخم و
روغن پخته میشود .
بۉغیز  böghizگلو -قسمت عقب دهان که از باال بدهان و از طرف پایین
بمری و قصبة الریه اتصال دارد ،حلق.
^ بۉغیزله ماق  böghizlamäqذبح  -گلو بریدن ،سربریدن ،محو کردن،
کشتن.
بۉغین  böghinبند ،مفصل ،اوالد ،نسل ،سیالب ،هجا ،ساحه ،مهره .مثال:
روشنفکرلر -جامعه نینگ معنوی ترقیاتیده اساسی بۉغین حسابله نه دی
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(روشنفکران درترقیات معنوی جامعه ،مهره ٔ اساسی بشمارمیروند).
بۉکیرماق  bökirmäqبه آواز بلند گریستن ،با صدای بلند صدا کردن.
بۉلر -بۉلمس  bölar- bölmasبی ارزش ،بی معنی.مثال :بۉلر -بۉلمس
گپلرنی گپیرمه (ازگفتن سخنان بی معنی پرهیز کن).
بۉلماق  bölmäqتقسیم کردن ،جدا کردن ،توته توته کردن .
بۉلیم  bölimقسم – بخش ،بهره ،حصه ،شعبه ،دیپارتمنت ،فصل.
بۉلک  bölakقسم ،پرچه،علیحده .مثال :اولرنی روزغای بۉلک (آنها ازهم
جدا زنده گی دارند) ،بیر بۉ لک گوشت( یک توته گوشت).
^ بۉلکل ماق  bölaklamäqتقسیم کردن،علیحده علیحده ساختن ،قسمت
نمودن.
^ بۉلکچه  bölakchaقسمت کوچک .مثال :تاش بۉ لکچه لری (توته های
سنگ).
بۉلماق  bölmäqواقع شدن ،رخدادن ،عملی شدن ،باتمام رسیدن ،موافق،
نشو و نما کردن ،بودن ،ارتفاع نمودن ،تولد شدن ،بدنیا آمدن .مثال :یخشی
بۉ لماق( آدم خوب شدن) ،یمان بۉ لماق (آدم بد شدن) .خفه بۉلماق (خفه
شدن).
بۉلمغور bölmaghurبی اساس ،بی معنی.
بۉله جک  bölajakشدنی .مثال :بۉله جک کیلین ( عروس آینده).
بۉلینمس  bölinmasجدا نا شدنی .
بۉلینمه  bölinmaحاصل تقسیم ،قسمتی از اردو ،مثل کندک ،فرقه و غیره.
بۉی  böyقدر ،قامت ،اندازه ،بلندی ،تنه ٔ آدمی.
بۉیچن  böychanقد بلند ،با جسامت بلند ،قد دراز.
بۉیله ب  böylabسراسر .مثال :جهان بۉیلب سیاحت (سیاحت درسرتاسر
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جهان ) .
بۉیلی  böyliبلند ،قد دراز.
بۉی -بست  böy-bastقد و قامت .
بۉیداق  böydäqمجرد -کسیکه عروسی و ازدواج نکرده باشد.
بۉیسونماق  böysunmäqاطاعت کردن ،تابع ،تن در دادن ،راضی شدن.
بۉیلشماق  böylashmäqاندازه ٔ قد اندام .
بۉیه ماق  böyamäqرنگ کردن ،رنگ دادن .بۉلغه ماق  :آلوده کردن.
مثال :قانگه بۉیه ماق (خون آلود کردن).
^ بۉیاق  böyäqرنگ  -ماده ای که برای رنگ کردن بکار میرود.
^ بۉیاقچی böyäqchi
باشد.

رنگمال  -شخصی که کسب رنگمالی را داشته

بۉیین  böyinگردن  -قسمتی ازبدن بین سر و تنه.
بۉیین طومار böyintumärزیوری که زنان بگردن خود بندند ،گلو بند،
گردن بند.
بۉیین باغ  böyinbäghریسمانیکه در گردن حیوانات می بندند.
بۉیینتوریق  böyintiriqقلبه  -به خاطر شخم زمین به گردن گاو بیندازند،
به خاطرشیارکردن زمین به گردن گاو انداخته می شود.
بهادر  bahädirقهرمان ،شجاع ،دلیر ،دالور ،پهلوان.
بهار  bahärیکی ازفصول چهارگان ٔه سال ،سه ماه اول سال خورشیدی،
دراین فصل درختان سبز و خرم میشوند و گیاهها میرویند ،نو بهارو بهاران
نیز میگویند ،و نیز بهار شگوفه و گل درخت به خصوص گل نارنج را هم
میگویند ،به معنی بت بتخانه و آتشکده هم گفته شده ،و نام آتشکد ٔه یا معبدی
که در والیت بلخ کشور افغانستان بوده و آنرا نوبهارهم گفته اند،
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ونیزبهار«بضم با» درعربی به معنی صنم و پرستو و پنب ٔه زده شده و ماهی
سفید است ،و به « فتح با» به معنی جمال و زیبایی ،و به معنی گل گاو چشم
هم میگویند.
بیت  bitشپش  -حشره ای که در جامه و بدن انسان پیدا میشود ،گاهی موجب
سرایت تیفوس از یکی بدیگری میشود ،اشپش هم گویند.
بیتل  baitalاسب ماده  -آنرا به اوزبیکی بییه و ییلقی هم گویند.
بیتماق  bitmäqتمام شدن ،به آخررسیدن .مثال :ایش بیتدی
(کار به آخر رسید) ،حاصل دادن ،به کمال رسیدن.
بیتمس -توگنمس  bitmas – tuganmaبی پایان ،تمام نا شدنی.
بیتیشماق  bitishmäqصلح و سلم ،سازش ،آشتی.
بیتیم  bitimقرارداد ،عهد کردن ،جور آمدن.
بیچماق  bichmäqبرش  -بریدن ،تکه بریده شده ازچیزی ،خایه کشیده،
مردی که بیضتین او را کشیده باشند.
بیچیم  bichimاصول دوختن البسه ،ساختمان بدن انسان ،قد و قامت ،قیافه.
بیدیرله ماق  bidirlamäqیاوه  -بیهوده ،هرزه ،سخن بی معنی ،یاوه سرا،
یاوه گو ،هرزه درا ،کسی که سخنان بیهوده و بی معنی بگوید ،هرزه گویی.
بیر  birعدد «  »۱یک ،مقدار ،نامعلوم .مثال  :بیر گونی (یکی از روزها)،
فقط مثال :همه میز نینگ مقصدیمیز بیرآزادلیک اوچون کوره شیشدیر (همه ٔ
ما یک مقصد و مرام داریم  ،آنهم مجادله به خاطر آزادی است) .
^ بیرلیک  birlikیکدلی ،همجهت بودن .مثال :مین  -بیرینچی شخص(.من
شخص اول استم).
بیر آز  biräzکمتر ،کمکی ،یک اندازه ،یکمقدار.
بیراو  biräwشخص نا معلوم ،بیگانه.
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بیرته  birtaیگانه ،تنها .
بیرته  -بیرته  birta – birtaعلیحده ،علیحده ،دانه – دانه.
بیردم  birdamهمفکر ،همجهت ،هم نظر.
بیردن  birdanتصادفاً ،اتفاقاً ،با شتاب زدگی.
بیردی birdayعینا ً ،یک قسم ،یک خیل ،شبیه ،مانند ،مثل.
بیرگه لشماق  birgalashmäqیکجا شدن ،متحد شدن ،جمع شدن ،کمک
کردن.
بیرلشمه  birlashmaاداره ،سازمان ،اتحادیه ،فدراسیون  .مثال:
سیاسیبیرلشمه (سازمان سیاسی) ،حربی بیرلشمه (سازمان حربی).
بیرلمچی  birlamchiاولین ،نخستین .
بیرمونچه  birmunchaزیاد ،اضافه ،بدرجه ٔ مشخص.
بیره م  bayramشادی و خوشی ،عید ،بساط شادی و مهمانی برای امر
مسرت انگیز.
^ بیره مانه  bayramänaخاص جشن ،مراسم جشن .
بیریاقله مه  biryäqlamaقضاوت یک جانبه ،فیصله یکطرفه .
بیریکماق  birikmäqیکجا شدن ،متحد شدن .
بیرینچی  birinchiاولین ،نخستین  .مثال  :بیرینچی بیت ( صفحه ٔ اول ).
بیرین  -کیتین  birin – ketinبا نوبت ،نوبت ،به نوبت ،یکی پشت دیگر،
عقب دیگر.
بیر یۉله  biryölaیکباره ،بیک باره گی .
بیز  bizما  -ضمیر اضافی.
بیقینماق – بیکینماق  biqinmäq - bekinmäqپنهان شدن ،پت شدن.
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بیگیز  bigizانبر -آله ایست نوک تیز که به خاطر سوراخ کردن بکار میرود
که زیاد تر پینه دوزان از آن استفاده میکنند.
بیلدیرماق  bildirmäqآشکارساختن ،وانمود ساختن ،اظهارکردن ،گفتن.
بیلک  bilakبند دست.
بیلک اوزوک  bilakuzukچوری ،دست بند.
بیلماق  bilmäqفهمیدن ،درک کردن ،در یافتن ،پی بردن ،خبر دار ،واقف
شدن ،حس نمودن ،تن در دادن ،تقدیر کردن ،معرفی شدن ،از عهده برآمدن.
بیله می« :میداند» معنی میدهد .این کلم ٔه ترکیبی ازمصدر« بیلماق» تورکی
اوزبیکی مشتق گردیده است.همچنان بیله می«»Eglinton Bellamay
منطقه ایست واقع در ایگلنتن  -بیله می شهر تورانتوی کانادا.من فکر میکنم
این لغت از زبان تورکی بر زبان انگلیسی تداخل نموده است ( .ایماق) .
^ بیلیم  bilimعلم ،دانش ،معلومات.
^ بیلیمدان  bilimdänدانشمند ،با علم ،صاحب دانش و کمال.
بییه  biyaاسب ماده ای که صاحب چوچه باشد.
بیت  betچهره ،سیرت ،صفحه ،ساحل.
بیت المقدس  baitulmaqdasبیت المقدس .قدس .اورشلیم ایلیا .مسجد
اقصی (ترجمان القرآن) .قبله ٔ پیشینیان .
(شرفنامه) :
بیت المقدس یا قدس شریف ،سرزمینى است که در بین سه دین از ادیان
بزرگ معاصر یعنى اسالم ،مسیحیت و یهودیت که داراى پیروان کالن در
جهان هستند ،اهمیت بسیار زیادى دارد و مقدس شمرده مىشود.
^مسجد االقصی  masjidulaqsäازمساجد مقدس اسالمی واقع در شهر
بیت المقدس که بنابر برخی روایات ،پیامبر اکرم ( ص) از آنجا به معراج
رفته اند.
227

فرهنگ تورکی اوزبیکی به فارسی /دری

بیدل { bedilفا }.ترسو ،دلتنگ ،افسرده ،دلداده ،عاشق ،شیدا.
بیدل
تخلص میرزا عبدالقادر بیدل.
ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل

بیدل ازجمل ٔه میرزایان تیموری بوده وبه قبیله معروف « برالس» تعلق
میگیرد .چون تیموریان همه تورک و از تورکستان می باشند از آن سبب
ترکی االصل و در قبیله به « برالس» رابطه میگیرد که کلم ٔه « برالس»
در تورکی معنی « شجاع و دلیر» را میدهد .عم امیر تیمور به نام حاجی
برالس است و این نام در تورکستان جنوبی بوفرت صورت استعمال دارد.
بعد ازاینکه میرزا بابر بن عمر شیخ بن ابو سعید بن محمد بن میران شاه بن
امی ر تیموربن امیرتراغای ترکستانی مملکت هندوستان را ازدست ابراهیم
لودین به دست آورد ،یک عده أقارب و خویشاوندان و هموطنان درخاک
هندوستان سرازیرشدند .و یک تعداد شهزاده گانیکه نتوانستند با حکومت ها
درتورکستان بسازند نیز عازم هندوستان گردیدند.
درمیان بازمانده گان امیر تیمور معمول بود که امیر زاده گان را به اسم «
میرزا » یاد میکردند ،چنانچه گویند میرزا حسین بایقرا ،شاهرخ میرزا،
میرزا بابر و قس علی هذا.معادل کلم ٔه « میرزا» کلمه « شهزاده» میباشد،
اما معنی دیگر« میرزا» کاتب و شخص با سواد است .به خاطریکه همه
میرزاده گ ان تیموری صاحبان سواد بودند ،کارهای کتابت را نیز به دست
داشتند که به آن دلیل کلم ٔه « میرزا» را بدان گروه کاتب نیز نسبت میدادند.
درافغانستان کلم ٔه « سردار» به عوض « شهزاده » و « میرزا» عمومیت
دارد.
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چون امیر تیمور به هیچوجه از اوالد های چنگیز نمی باشد و نسبتا ً
باتراک شهر کش « شهرسبز» تورکستان تعلق دارد .از آن سبب اصطالح
« مغول» را به شهر یاران تیموری هند دادن غلط و بی اساس میباشد.
حضرت بیدل که به این قبیله ارتباط دارد به همان دلیل او را میرزا گفته اند،
چنانچه که پدرش میرزا عبدالخالق ،عمش میرزا قلندر و خال او میرزا ظریف
نام داشتند که به سیاق نام و خانواده نام بیدل را « میرزا» عبدالقادر بیدل»
گذاشته اند.
( نوشت ٔه داکتر عنایت هللا شهرانی).
آیا بیدل اشعار تورکی دارد؟
نسخ خطی دیوان بیدل که در کتابخانه معارف افغانستان موجود است ،در آن
قصیده تورکی  ۶۵بیتی حضرت بیدل موجود است.
نوشته دوکتور غنی بیدل شناس پاکستانی ،تحت عنوان
( احوال وآثار بیدل ).
یک بیت قصیده قرار ذیل است:
ای تخت تیموری اوزرا نادر
بو جمله غا حافظ اوردی قادر
بیرک  berkبسته ،پوشیده ،سخت ،محکم ،ثابت ،استوار .مثال :دروازه
بیرک ( دروازه مسدود است).
بیرماق  bermäqعطا کردن ،تا ٔمین نمودن ،چیزی بدست کسی سپردن ،با
دست خود چیزی در دست کسی گذاشتن ،بخشیدن ،کرم ،برآورده ساختن
احتیاج کسی .مثال :گللر گه سوو بیرماق (به گلها آب دادن).
بیری  beriتا  -آغاز .مثال :کیچه دن بیری (از سر شب تا کنون).
بیز  bezغده – تکه ٔ گوشت سخت به اندازه ٔ فندق یا بزرگترکه در زیر
پوست پیدا میشود ،و بعضی ازاعضا ٔ داخلی بدن که موادی افراز میکند.
بیزبیت  bezbetانسان پُر روی ،بی شرم ،بی حیا ،بی ننگ .
بیزه ماق  bezamäqزیب و زینت دادن ،نقش و نگار .
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^ بیزه ک  bezakسامان آرایش ،سامانیکه برای آرایش بکار میرود.
بیش  beshعدد ( )۵پنج ،مقدار ،تعداد ،در زبان بنگالی عدد ( )۲۰بیست
را بیش«  » ۵بیش گویند « مؤلف».
بیشیک  beshikگهواره.
بیکت  bekatایستگاه ،جای که وسایط نقلیه ایستاده میشوند.
بیکېتماق  beketmäqپوشاندن  -جامه بتن کسی کردن ،در پرده کردن،
پنهان ساختن ،پرده پوشی کردن ،رو پوشی ،روی چیزی کشیدن.
بیکینماق  :خود را پنهان ساختن.
بیل  belکمر  -دور شکم و پشت ،میان ،به معنی کوه و تنگنای کوه
نیزگویند.
بیلباغ  belbäghتسمه یا نواری که بکمر می بندند.
بیلگی  belgiنشانه -عالمت ،نشانی .مثال :سوراق بیلگی سی (عالمت
سوال « ؟ »)
^ بیلگیله ماق  belgilamäqنشانه ،عالمت ماندن ،جدا کردن ،تعیین
کردن ،قید کردن .مثال :بیلگیلنگن وقتده کیلماق (به وقت تعیین شده آمدن) .
^ بیلگیلی  belgiliنشانه شده ،نشانه و عالیم مشخص شده  .مثال :بیلگیلی
قلم (قلم نشانی شده) .
بیلنچک  belanchakگهواره ،گاز.

***
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پ
پ –  peحرف چهارم الفبای تورکی اوزبیکی.
پاپ  päpپدر  ،رئی ،روحانی ،پیروان مذهب کاتولیک که در روم اقامت
دارند.
پاچه  pächaمصغر پا ،پای کوسفند یا بز که پخته کنند و نیز قسمت پایین
شلوار.
پاخال  päkhälخس و خاشاک.
پاد زهر { pädzahrفار }.ضد زهر ،تریاق ،هر دوایی که برای دفع سم
بکاربرود ،پازهر و فادزهرهم گفته شده.
پادشاه  pädshähصاحب تخت و تاج ،فرمانروا ،شاه.
^ پادشاهلیک  pädshälikسلطنت.
پاده  pädaتوده ای ازحیوانات اهلی ،گله ،رمه ،به معنی چراگاه و به معنی
چوبدستی ستبر هم گفته شده .
^ پاده چی  pädachiپاده بان ،کسی که پاده را میچراند.
پارازیت  { päräzitیو }.مفتخوار ،کسی یا چیزی زنده گی طفیلی داشته
باشد.
پاراشوت  {päräshutفر }.چتری نجات.
^ پاراشوتچی  päräshutchiکسی که توسط پاراشوت به زمین فرود می
آید.
پارافین  [ päräfinفر ].جسمی است جامد و سفید که از سرد کردن ناگهانی
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روغن های سنگین به دست می آید .در شمع سازی و تهیة و) آب  -چرم
شفاف و براق .متضاد :شور و یا مات (.ها استعمال میشود .پارافین مایع
درپزشکی به عنوان مسهل به کارمی رود.اگر به پارافین عطر و خوشبوی
عالوه گردد ،شکل واسلین را بخود میگیرد.
پاراگراف  { pärägrafیو }.قسمتی از متون کتاب ،مقاله.
پارتله ماق  pärtlamäqانفجار کردن ،کفیدن ،روان شدن آب ،شکافته
شدن ،ترکیدن و باز شدن سر چیزی.
پارتیزان  pärtezänطرفدار ،هوا خواه ،سر بازچریک.
پارسا  pärsäپرهیزگار ،زاهد ،کسی که ازگناه بپرهیزد و به طاعت وعبادت
روز بگذراند ،پارسایان جمع .
پارالق  pärläqروشنی ،نور.
پارلمان  pärilmänمجلس نماینده گان ملت در کشورهای مشروطه و
جمهوری ،مجلس شورای ملی .
^ پارله ماق  pärlamäqروشنی ،روشن ،سوختن.
پاره  päraرشوه  -چیزی که بکسی بدهند که کاری برخالف وظیفه خود
انجام بدهد یا حق کسی را ضایع کند یا حکمی نا حق بدهد.
^ پاره خور pärakhurرشوتخوار ،کسی که رشوت میگیرد.
پاسبان  päsbänنگهبان ،محافظ.
پاسپورت  {päspurtفر }.گذرنامه .
پاسخ  { päsukhفار }.جواب ،مقابل پرسش.
پاشنه  päshnaقسمت عقب کف پا که روی زمین قرار میگیرد ،قسمت
از ته کفش که زیر پاشنه واقع میشود.
پاغانه  päghänaزینه ،پایه ،ترقیات ،مرحله.
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پاک  { päkفا } .پاکیزه ،صفا ،حالل.
^ پاکله ماق  päklamäqپاک کردن ،تازه کردن ،شستن.
^ نا پاک  näpäkچرک ،چتل ،کثیف ،قبیح.
پاکت  päkatبسته ،کیس ٔه کاغذیکه در آن نامه یا چیز دیگر بگذارند.
پاک دامن  päkdämanنجیب ،و عفیف و پارسا ،پاکجامه هم گفته شده.
پاک زاد  päkzädپاک زاده ،نجیب ،پاک نژاد ،پاکیزه تخم هم گفته شده .
پاک نویس  päknawesنامه و مطلبی که از روی پیش نویس نوشته شود.
پاالن  pälänپوشاک زخیم آگنده از پشم یا کاه یاپوشال که برپشت
حیوانات بارکش می گذارند.
پاالن دوز  päländuzکسی که پاالن اسب و االغ میدوزد.
پالوده  päludaشربتی که با برف یا یخ و رشته نشاسته یا سیب رنده شده
درست کنند.
پالیز  päleezباغ ،کشتزار ،زمینی که در آن خیار و خربوزه و تربوز و
أمثال آنها کاشته باشند.
^ پالیزبان  päleezbänنگهبان پالیز ،پالیزوان هم گفته شده.
پایتخت  päytakhtشهری که محل اقامت پادشاه یا رییس جمهور و هیات
دولت باشد ،پاتخت هم گفته شده.
پایزار päyzärپا افزار.
پتک  patakمچ پیچ ،نوار پهن که بعضی مردم به ساق پا می پیچند ،نواری
که بین بوت گذارند .
پتو  patuپارچه ٔ ضخیم که از پشم یا پنبه می بافند و بیشتر در موقع خواب
روی خود میندازند.
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پای انداز  päyandäzآنچه زیرپا بیندازند.
پای انداز قماشی که برای احترام بزیر پای بزرگان اندازند .هدیه ای که
عروس را گاه درآمدن بخانه ٔ داماد پیش کشند ازاسب و جامه و چیزهای
دیگر:
بپای انداز حمدت کار جمند است
زبان تا دل پرند اندر پرند است
« نوعی خبوشانی »
پایله ماق  päylamäqانتظار کشیدن ،منتظر صدور حادثه بودن ،تعقیب
کردن .
پتیرله ماق  patirlamäآواز کشیدن ،صدا کشیدن.
پخسه  pakhsaدیواریکه از گل ساخته شده باشد ،دیوار پخسه یی .
پخماق  pakhmäqبی نظم ،بی ترتیب.مثال  :پخماق سقال(ریش بی نظم).
پرچه  parchaتوته ،تکه ،پارچه ،قطعه .
پرچین  parchinمیخکوب.
پشتون  pashtunمردم پشتون یا پختون (به پشتو :پښتانه( ،به اردو :پٹهان)
(درگذشته  :افغان) به زبان پشتو سخن می گویند و بیشترشان سنی حنفی
هستند.
این قوم در شمال پاکستان ،اکثراً شرق و جنوب افغانستان وبه طور پراکنده
درتمام افغانستان زندگی می کنند .درگذشته به پشتون ها« ،افغان» می گفتند
اما پس از استقالل أفغانستان ،دولت این کشور واژ ٔه افغان رابهمه مردم
افغانستان اطالق کرد و پس از آن بیشتر به این قومیّت ،پشتون گفته شد.
منبع :ویکی پدیا ،دانشنامه ٔ آزاد
پقیر paqirسطل  -دلو ،ظرف فلزی دسته دار برای آب.
234

فرهنگ تورکی اوزبیکی به فارسی /دری

پکنه  pakanaکوتاه  -کسی یا چیزی که بلندیش از نوع خود کمتر باشد،
نقیض بلند.
پلو palawنوع غذا.
پله – پر تیش  pala – parttishبی منطق ،بی ترتیب ،نا منظم .مثال :پله
پرتیش گپیرماق (سخن نا منظم).
پنجره لی  panjaraliپنجره دار ،خانه ای که پنجره داشته باشد.
پوچه یماق  puchaymäqمیان تهی ،بی مغز ،میوه یا دانه ای که میانش
خالی باشد و مغزنداشته باشد ،پچ و پوک ،کاواک و کاوک.
پوچوق  puchuqپست .مثال :پوچوق بورون (بینی پوچوق).
پورکه ماق  purkamäqپف  -بادی که ازدهان و میان دو لب خارج
کنند ،آب و مایع دیگر را زیر لب و دهان گرفته پف کردن.
^ پورکه گیچ  purkagichآله و اسبابی که جهت پف کردن مایع ساخته
شده باشد.
پۉپیسه  pöpisaبه خاطرترسا ندن کسی به آواز بلند صدا کشیدن ،تهدید
کردن.
پۉته  pötaکمر بند تکه یی که در کمر بسته میشود.
پۉچاق  pöchäqپوست  -پوست میوه و سبزیجات.
پۉ رتنه  pörtanaتالطم  -بیکدیگر لطمه زدن ،بهم سیلی زدن ،خروشیدن
و بیکدیگر خوردن امواج دریا .
پۉرسیلداق  pörsildäqمالیم ،چاق .
پۉستالق  pöstläqپوست  -پوست میوه و سبزیجات.
پۉک  pökکاواک -درون خالی ،پوچ ،میان تهی ،بی مغز.
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پۉنگیلله ماق  pöngillamäqبا نا رضایتی و با قهروغضب از بین دماغ
صدا کشیدن و گپ زدن.
شاطر نانوائی.
پیاده  peyädaپادو .خدمتکارگونه و فرمانبر .وردست ِ
ِ
در اصطالح ح ّمامیان آنکه در سرحمام بمشتریان لنگ و حوله و قطیفه
ودیگر لوازم دهد .شاگرد حجره ٔ ت ّجار.
پیت  paytلحظه ،وقت معلوم و معین ،زمان ،فرصت ،وقت .مثال  :اوریش
پیتی (وقت جنگ) .
پیتیرله ماق  pitirlamäqتلواسه – به تلواسه جان خود را هر طرف زدن.
پیچاق  pichäqکارد -چاقوی بزرگ دسته دار که تیغ ٔه آن زیر دسته خم
نمیشود.
این کارد نه از بهر ستمکاری کردند
انگور نه از بهر نبیذ است بچرخشت
رودکی
^ پیچاقله ماق  pichäqlamäqبا کارد حالل ساختن ،با کارد مجروح
ساختن.
^ پیچاقچی  pichäqchiاستا -کسیکه کارد می سازد.
پیچک  pechkaگل عشقه پیچان.
پیچیر  -پیچیر  pichir- pichirبه آوازپست و آهسته گپ زدن ،با صدای
خفیف صحبت کردن.
^ پیچیرله ماق  pichirlamäqصحبت کردن به آواز خفیف و نرم ،صدای
که کسی نشنود.
پیچینگ  pichingکنایه – کلمه ای که غیر از معنی حقیقی خودش برای
معنی و مدلول دیگری استعمال شود .مثل سیه کاسه که معنی بخیل وخسیس
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گفته شده.
پیخیلله ماق  pikhillamäqبه مشکل نفس گرفتن.
پیر پیره ماق  pirpiramäqاهتزاز  -جنبیدن و تکان خوردن چیزی درجای
خود مثل تکان خوردن بیرق و شاخ ٔه درخت ،شادمانی کردن ،جنبش.
پیس  pesکسیکه به بیماری برص مبتال شده و پوست بدنش دارای لکه های
سفید باشد.
فلفل یا مرچ سیاه درمان لک و پیس
براساس یك تحقیق ،فلفل سیاه مﻲتواند درمان جدیدي را براي بیماري پوستﻲ
برص یا لك و پیس ارائه دهد .به گزارش پایگاه اینترنتﻲ بﻲ.بﻲ.سﻲ،
دربیماري برص مناطقﻲ از پوست رنگدانه هاي عادي خود را از دست مﻲ
دهد و سفید میشود.
محققان دریافته اند "پپرین" تركیبﻲ كه به فلفل سیاه بو و مزه تند و تیز مﻲدهد
مﻲتواند محركﻲ براي تشكیل رنگدانه ها در پوست باشد.
این مطالعه كه توسط "كینگزكالج" در لندن انجام شده است در مجله انگلیسﻲ
«امراض پوست» منتشر شده است.
این یافته ها بالقوه مﻲتوانند به یافتن درمانهایﻲ براي بیماري لك و پیس منجر
شوند.
درمانهایﻲ كه درحال حاضر براي این بیماري وجود دارد عبارتند از
«كورتیكواستروئید» كه بر روي پوست مالیده مﻲ شود و نور درمانﻲ با
استفاده از پرتو فرا بنفش ( (UVRبراي تشكیل دوباره رنگدانه در پوست.
با این وجود ،كمتر از یك چهارم بیماران به درمان با كورتیكواستروئید بطور
موفقیت آمیز واكنش نشان مﻲ دهند .ازاین گذشته ،درمان با  UVRموجب
رنگﻲ شدن نقطه نقطه و لكه شدن پوست مﻲشود و در درازمدت مﻲتواند به
افزایش احتمال ابتال به سرطان پوست منجر شود.
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گروه تحقیقاتﻲ كالج كینگ تاثیر پپرین و مشتقات مصنوعﻲ آن را روي پوست
موشها ،به تنهایﻲ و یا استفاده از آن بعد از  UVRبررسﻲ كردند.
پپرین و دو مشتق آن زمانیكه تنها بكار برده شدند ،تشكیل دوباره رنگ دانه
پوست را تحریك كردند و در عرض شش هفته یك رنگ قهوهاي روشنﻲ
بوجود آوردند.
تركیب این درمان با  UVRموجب ایجاد رنگ تیره تري شد .این تاثیرسریعتر
از زمانﻲ بود كه درمان  UVRبه تنهایﻲ بكار بُرده مﻲشد و زمان بیشتري
ادامه داشت.
عالوه بر این ،این درمان تركیبﻲ ازاستعمال تنها  UVRكه اغلب یك شكل یا
ظاهر لك ایجاد مﻲكند ،رنگ دانههاي بیشتري تولید كرد.
محققان معتقدند كه پپرین تشكیل سلولهاي رنگدانه پوست نام«مالنوسیتها»
را تحریك مﻲ كند.
«نینا گواد»از انجمن بیماري هاي پوست انگلیس گفت ،لك و پیس بیماري است
كه به اندازه زیادي قابل رویت است و مﻲتواند تاثیر زیاد از لحاظ روانﻲ
و احساسﻲ بر بیماران داشته باشد.موفقیت در درمان این بیماريها بسیار
مورد استقبال قرار مﻲگیرد.
این یافته ها مﻲتوانند بالقوه به یافتن درمانهایﻲ منجر شوند كه نه تنها نتایج
بهتري دارند ،بلكه مﻲتوانند نیاز به پرتو فرا بنفش  UVرا در درمان برص
كاهش دهد و به این ترتیب ،احتمال ابتال به سرطان پوست را كمتر كند.
پیستیرمه  pistirmaکمین – کسی که به مقصد از پا در آوردن دشمن یا
شکار در جایی پنهان شود .
کمین گاه و به تازی قرموص خوانند ،لیکن درقاموس گوید :کسی که پنهان
نشیند به قصد کسی آن را کمین گویند .پنهانی درجایی به قصد دشمن و یا
شکار .پنهان شدن به قصد دشمن یا صید و ناگاه به در آمدن .
پیسماق  pismäqپناهنده شدن ،خود را پنهان کردن ،صدای خود را
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نکشیدن .
پیسمیق  pismiqکسیکه مقصد و کار خود را بکسی آشکار نسازد ،دهان
بستن.
پیشیرماق  pishirmäqپخته کردن ،پختن.
پیشالق  pishläqپنیر – نوعی از لبنیات ،آنرا ( قوقه ناق – قه قه ناق) هم
گویند.
پیشقا ب – پشقاب  pishqäbظرف چینی یا لعابی یا فلزی پهن و مدور که
درآن غذا میخورند.
پیشماق  pishmäqپختن – ماده ٔ خوراکی را روی آتش گذاشتن وحرارت
دادن تا قابل خوردن شود .مثال:گوشت پیشدی (گوشت پخته شد) ،پلوپیشدی
(پلوپخته شد).
پیشیریق  pishiriqبه خاطر مراسم عروسی کیک و کلچه ای که پخته و
آماده میشود.
پیقیلله ماق  piqillamäqآمیخته با گریه و خنده صدا کشیدن.
پیکال  paykälزمین زراعتی – یک پیکال مساویست هشت گاو ،یک گاو
به مقدارهفتاد جریب ،یک جریب مساویست  ۲۰۰متر مربع.
پیلیک  pilikپلته – پخته ٔ تابخورده که یک نوک آن در بین چراغ و نوک
دیگرش در بیرون چراغ باشد .
پیشین  { peshinفا }.ظهر ،نماز یکه در وقت ظهر خوانده میشود.

***
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ت
ت  te -حرف پنجم زبان تورکی اوزبیکی .
تاب { täbفا }.طاقت – پیچ و خم که در ریسمان و زلف و امثال آن بیفتد ،و
به معنی فروغ و روشنی و گرمی ،توانایی.
تابان { täbänفا }.تابنده ،درخشان.
تاباره  täbäraروزتا روز– با گذشت زمان .مثال :قیش کیریب ،گونلرتاباره
قیسقردی (با آمدن زمستان ،روز ها کوتاه شده اند).
تابع { täbeعر }.پیرو ،دنبال کننده ،پیروی کننده.
تابله ماق  täblamäqتفتیده ،تاب دادن ،پیچ دادن ،بر افروختن ،تافتن
تابلو { täbluفر }.نمایش ،منظره ،شرح ،پرده ای که روی آن تصویر چیزی
را نقاشی کرده باشند ،تخته یا تکه ،فلز که روی آن نام بنگاه ،اداره ،یا شخص
را بنویسند و بدیوار یا سر دکان نصب کنند.
تابوت { täbutعر }.صندوق چوبی ،صندوق دراز که مرده را در آن
میگذارند و به گورستان میبرند.
تابوغ  täbughپرستشگاه ،سجده گاه ،معبد.
تاپته ماق  täptamäqزیر پا کردن ،میده کردن ،لگد مال ،تحقیر نمودن.
تاپرمن  täparmanپیداگر ،کسی که درآمد و فایده ٔ زیاد داشته باشد.
تاپشیرماق  täpshirmäqتسلیم دادن ،تحویل دادن ،محول ساختن وظیفه
بدوش دیگران.
^ تاپشیریق  täpshiriqفرمایش.
تاپگن – توتگن  täpgan-tutganآنچه که با کار وزحمت بدست آید.
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مثال :تاپگن – توتگه نیم  ،سیزنیکی (آنچه که یافتم از آن شماست).
تاپماق  täpmäqپیدا کردن ،کشف کردن ،در یافتن .مثال :اخترگن تاپر
(جوینده  ،یابنده است) « ضرب المثل»
تاپیشماق  täpishچیستان :مخفف چیست آن ،لغز ،سوال ازچیزی با دادن
نشانهای آن بطرزی که جواب دادن به آن مشکل باشد.
تاپینماق  täpinmäqسجده کردن ،احترام نمودن ،اعتقاد داشتن.
تات  tätمزه ،طعم ،لذت ،تاجیک را هم تات گویند .مثال:
باش سیز بورک (کاله) بۉ لمس
تات ( تاجیک) سیز تورک
« محمود کاشغری»
ترجمه :کاله بدون سر ،تورک ،بدون تاجیک و جود ندارد.
^ تاتلی  tätliمزه دار ،شیرین ،با لذت ،لذتبخش .مثال :تاتلی لحظه لر
(لحظات شیرین).
^ تاتماق  tätmäqچشیدن ،خوردن ،نوشیدن.
تاتوو  tätuwصمیمیت ،مناسبات دوستانه.
تاتینماق  tätinmäqتناول کردن و نوشیدن به اندازه ٔ کم .
تا ٔثیر {ta’sirعر }.اثر کردن ،اثر گذاشتن درچیزی ،نفوذ کردن .
^ تا ٔثیرچن ta’sirchan
تا ٔثیرکننده).

حساس.مثال :تا ٔثیر چن اثرلر(آثارمؤثر و

^ تا ٔثیرقیلماق  ta’sirqilmäqتا ٔثیر کردن ،مؤثر واقع شدن.
^ تا ٔثیرلنماق  ta’sirlanmäqزیر تا ٔثیر قرار گرفتن ،تغییر حالت روحی.
تاج  { täjفا }.افسر ،دیهیم ،بساک ،گرزن ،کاله جواهر نشان که پادشاهان
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بر سر گذارند ،جغه ٔ جواهر نشان که جلو کاله بزنند ،تیجان جمع .
^ تاجدار  täjdärصاحب تاج و تخت ،شاهی که بر تخت نشیند ،حکمران.
تاجر{täjirعر }.شخصی که با تجارت سر و کارداشته باشد  ،بازرگان ،تجار
جمع .
تار  tärتنگ ،تار ساحه (ساحه ٔ تنگ).
تاراج  täräjغارت ،چپاول.
تارتماق  tärtmäqکشیدن ،کش کرد .مثال :عذاب تارتماق (عذاب کشیدن)،
جلب کردن ،مایل کردن ،مداخله نمودن ،وزن کردن ،ازسرگذشتاندن ،حس
کردن .مثال :تیگیرمانده بوغداینی ،تارتماق (گندم را آسیاب کردن).
^ تارتمه َ tärtmaر َوک الماری ،میز و غیره .
تارتیشماق  tärtishmäqرگ کش کردن ،به خاطر پیاده کردن نظریه اش
تالش ورزیدن ،بحث کردن ،تالش .
تارتیق  tärtiqهدیه ،تحفه.
تارتینماق  tärtinmäqبا شرم و حیا ٔ پای خود را از موضوعی کشیدن،
صرف نظرکردن.
تاریخ { tärikhعر }.معین کردن وقت چیزی ،حفظ کردن زمانی که در آن
امر مهمی رخ داده ،شرح وقایع و سر گذشتهای پشینیان.
^ تاریخچی  tärikhchiکسی که به علم تاریخ دسترسی داشته باشد ،دانشمند
تاریخ نویس.
تازه { täzaفا }.پاکیزه ،صاف ،مصفا ،نو .مثال :تازه هوا( هوای تازه و
صاف).
^ تازه له ماق  täzalamäqتازه کردن ،مصفا کردن.
تازی { täziفا }.سگ شکاری که دارای بدن الغر و پا های دراز و بسیار
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دونده و تیز رو باشد .عرب ،عربی ،تازیان جمع.
تاس  täsکاسه ٔ مسی ،بادیه ،و نیزمهر ٔه استخوانی مکعب که در شش طرف
آن نقطه هایی از یک تا شش دارد و در بازی نرد بکار میرود ،طاس هم
گویند.
تا ٔسف { taassufعر }.دریغ خوردن ،افسوس خوردن ،اندوهگین شدن.
تا ٔسیس { ta’sisعر }.بنیاد کردن ،بنا نهادن ،استوار کردن ،پایه گذاری.
تاش  täshسنگ  -جسمی است سفت و سخت که در زمین و معدن و کوه
باقسام و رنگهای مختلف وجود دارد ،به معنی وزن و قدر و وقار هم گفته
شده ،در زبان اردو پر بازی و قمار را تاش گویند.
^ تاش باش  täsh bashسر سخت ،با حوصله.
تاشالق  täshläqسنگزار ،سنگالخ.
تاشبقه  täshbaqaسنگ پشت.

سنگ پشت
سنگ پشت ها که نماد خانه به دوشی و آهستگی هستند به عنوان خونسرد
و آرام نیز شناخته می شوند اما گونه هایی ازآن ها گاهی اوقات خیلی
عجیب وخطرناک می شوند.
به گزارش خبرگزاری آوا به نقل ازجام نیوز ،طبیعت زیستگاه بسیاری از
جانواران خطرناک است که از میان آن ها می توانیم به مارهای سمی یا شیر
و پلنگ اشاره کنیم  .اما شاید باورهم نکنید که سنگ پشت های خانه به
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دوش نیز می توانند ترسناک یا خطرناک باشند .این موجوداتی که حتی نمی
توانند به سرعت یک کیلومتر در ساعت برسند  ،گاهی بسیار خطرناک
هستند.
تاش بوران  täshburänسنگسار کردن.
تاش کۉمیر täshkömirزغال سنگ.
تاشماق  täshmäqلبریز شدن ،جوش کردن.
^ تاشقین  täshqinسرازیر شدن سیالب ،لبریز شدن سیالب.
^ تاشمه  täshmaخال ،داغ ،لکه.
تاش یوره ک  täshyurakسخت دل ،سنگدل.
تاغ  täghکوه ،برآمده گی بزرگی درزمین که ازخاک و سنگ فراوان تشکیل
یافته و نسبت بزمین های اطرافش بسیار بلند باشد.
^ تاغلیک  täghlikکوهستانی ،کوهسار ،جایی که کوه بسیار باشد.
تاغه  täghaماما – برادران مادر.
تاقچه  täqchaتاقچه – جاییکه بخاطر گذاشتن ظروف ،کتب و غیره در
دیوار خانه ساخته میشود .
تاقماق  täqmäqپوشیدن زیورات و مدال ،بسته کردن ،تهمت زدن ،عیبدار
ساختن دیگران .مثال  :مدال تاقماق ( بستن و پوشیدن مدال ) ،تهمت تاقماق
(تهمت بستن).
^ تاقینچاق  täqinchäqانگشتر ،گوشواره ،چوری.
تاک  { täkفا } .درخت انگور ،رز .
تا ٔکید  { ta’kidعر }.استوار کردن ،محکم کردن ،استوار نمودن  ،قید کردن،
تعیین کردن .
تال  tälدرخت بید – درختی است بی میوه ،سایه دار ،شاخه هایش راست و
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بلند ،برگهایش دراز و ساده ،در جاهای معتدل و مرطوب و بیشتر در کنار
نهر ها میروید ،برگ و پوست آن تلخ مزه می باشد ،آله ٔ موسیقی که از مس
ساخته شده مانند سر پوش چاینک بوده از تماس دو تای آن صدای مخصوص
می بر آید.
تالماق  tälmäqمانده و خسته شدن  ،مانده گی.
^ تالمس  tälmasکسی که مانده و خسته نشود.
تاله  tälaتار .مثال :ایپک تاله سی ( تار ابریشم).
تالیقماق  täliqmäqخسته و مانده شدن.
تام  tämبام – سقف ،طرف بیرونی سقف خانه  ،پشت بام هم گویند.
تامچی  tämchiقطره .مثال :تامچی تاشنی تیشر (قطره ،سنگ را سوراخ
میکند) ،قطره قطره دریا بولور (قطره قطره دریا شود) « ضرب المثل ».
تامیر tämirرگ – هر یک از لوله های باریک در بدن انسان و حیوان که
خون در آن جریان دارد.
تامیزغی  tämizghiقطره چکان.
^ تامیزماق  tämizmäqچکاندن – چکانیدن – چکه چکه ریختن آب یا مایع
دیگر .مثال :باله نینگ قوالغیگه داری تامیزدی( در گوش طفل دوا چکاند).
تا ٔمین { ta’minعر}.امنیت دادن ،ایمن ساختن.
تانگ  tängسحر ،بامداد ،نزدیک صبح ،سپیده دم ،سحرگاه.
تانگ { tängانگل }.اتومبیل جنگی ،اتومبیل زره پوش که بواسطه ٔچرخهای
مخصوص که دارد در زمین های ناهموار هم میتواند حرکت کند.
^ تانگچی  tängchiدریور تانگ.
تانماق  tänmäqمنکر شدن ،اقرار نشدن ،انکار شدن.
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تانیشماق  tänishmäqمعرفی شدن ،همدیگر را شناختن.
تاوان  { täwänفا}.عوض ضرر تاوان گرفتن ،حق گرفتن.
تاووش  täwushآواز ،صدا.
تاووشقان  täwushqänخرگوش -حیوانی است علفخوار ،به اندازه ٔ گربه
و پشک و دارای گوشهای دراز و لبهای شکافدار ،دستهای او از پایش
کوتاهتر ،بسیار چاالک و دونده است ،در زمین داالنهای دراز پرپیچ و خم
میسازد ،ماد ٔه آن در هر شکم  ۶تا  ۸بچه میزاید و سالی چند بار آبستن میشود
و ممکن است در یکسال  ۶۰بچه بیاورد.
تاووق  täwuqمرغ  -هر جانوری که پرو بال داشته باشد و درهوا پرواز
کند.
تاووق کتک  täwuqkatakمرغانچه ،جایی که مرغ های خانه نگهداری
میشوند.
تاوه  täwaکراهی ،ظرف فلزی که جهت پختن تخم و غذای خمیری بکار
رود.
تای  täyچوچ ٔه اسب .
تایغنماق  täyghanmäqلخشیدن ،لغزیدن ،سرخوردن .تایماق هم گویند،
راه گم شدن.
تباشیر tabäshirبور.
تباق  tabäqطبق – ظرف.
تبرک { tabarrrukعر }.برکت یافتن ،برکت خواستن ،مبارک ،با برکت.
ّ
تبریک { tabrikعر }.مبارک گفتن.
^ تبریکله ماق  tabriklamäqتبریک گفتن ،مبارک باد گفتن.
^ تبریکنامه  tabriknämaمکتوب تبریکی .
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تبسم { tabassumعر }.لبخند زدن ،آهسته خندیدن ،لبخند.
تبعید { tab’idعر }.دور کردن ،نفی بلد کردن .
تبلیغ { tablighعر }.رساندن پیغام یا خبر.
ت ّپی  tappiسرگین و پارو گاو .
تپیر – توپور  tapir – tapirآواز پای.
تته له ماق  - tatalamäqتیرنه ماق – خراشیدن  .مثال :ایت ییرنی تته
له دی (سگ زمین را خراشید).
تتیماق  tatimäqچشیدن ،تجربه کردن .مثال  :حیات نینگ اچیق –
چوچوگینی تتیماق (مز ٔه تلخ و شیرین حیات را چشیدن ).
تجار  { tujjärعر }.بازرگان ،جمع تاجر ،سوداگر.
تجربه { tajribaعر }.آزمودن ،آزمایش .
تجلی { tajalliعر }.نمایان و روشن شدن ،جلوه گرشدن.
تجلیل { tajlilعر }.بزرگ کردن  ،احترام کردن  ،بزرگ داشتن.
تحریر {tahrirعر }.آزاد کردن ،نوشتن ،کشش دادن صوت هنگام آواز
خوانی.
تحسین  } tahsinعر }.نیکو کردن ،به نیکویی نسبت دادن ،نیک شمردن،
آفرین گفتن .
تحصیل { tahsilعر }.حاصل کردن ،فراهم آوردن ،بدست آوردن ،درس
خواندن.
تحفه { tuhfaعر }.ارمغان ،هدیه ،سوغات.
تحقیر[ tahqirعر }.کوچک کردن ،حقیر شمردن ،خوار داشتن.
تحقیق { tahqiqعر }.حقیقت پیدا کردن ،به حقیقت پیوستن .
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تحلیل { tahlilعر }.حالل کردن ،حل کردن ،گشودن ،حلکردن غذا درمعده.
تحمل { tahammulعر }.بردباری کردن ،شکیبایی ،بردباری ،صبر،
طاقت.
تخ  takhتکه ای که قات شده باشد .مثال :بیر تخ کۉرپه (لحاف قات شده).
^ تخلم  takhlamقات شده ،یک توپ چیزی بسته شده  .مثال :بیر تخلم
کتاب (یک بسته کتاب).
تخت { takhtفا }.نشیمنگاهی که از چوب یا فلز بشکل مربع مستطیل میسازند
و دارای چهار پایه یا بیشتر است وبروی آن می نشینند ،و نیز جایگاه
مخصوص که پادشاهان بر آن می نشینند ،باین معنی اورنگ و اورند و کته
گفته شده ،به عربی نیز تخت میگویند و جمع آن تخوت است ،سریر و اریکه
هم میگویند.
تخلص { takhallusعر }.خالص شدن ،رهایی یافتن ،و دراصطالح شعر ٔا
 :نام و لقبی ک ه شاعر برای خود انتخاب میکند و در بیت آخر غزل یا قصیده
آنرا در ضمن شعر می آورد.
تخمین { takhminعر }.بر آورده کردن ،وزن یا انداز ٔه چیزی را از روی
حدس و گمان معین کردن ،بگمان سخن گفتن .
تخیر takhirتلخ  .مثال :تخیر آلمه (سیب تلخ).
تدبیر{ tadbirعر }.به پایان کاری اندیشیدن ،در امری فکر و دقت بکار
بردن.
تدریج { tadrijعر }.کم کم و آهسته آهسته پیش رفتن ،پایه پایه نزدیک شدن
تدقیق { tadqiqعر }.دقت کردن ،باریک بینی کردن ،غوررسی.
^ تدقیقاتچی  tadqiqätchiشخصی که امور تدقیقی را پیشبرد.
تذکره { tazkiraعر }.یاد آوری ،آنچه موجب یاد آوری شود ،یاد داشت،
کتابی که در آن شرح احوال شاعران نوشته شده باشد ،و نیز به معنی گذرنامه.
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ترازو  { taräzuفا }.آلت وزن کردن ،آلتی که چیزی را در آن میگذارند
و وزن آنرا معین میکنند.
تراشه { taräshaفا }.آنچه ازتراشیدن چوپ یا چیز دیگر بزمین بریزد.
تراغ  taräghشانه ،شانه ٔ مو ،موی.
ترانه { taränaفا }.سرود ،نغمه ،دوبیتی ،به معنی تر و تازه معشوق و
جوان خوش صورت نیز گفته شده.
تربوز  { tarbuzفا}.هندوانه  ،تربوز ،میوه ای است که در پالیز ها می
روید .مغز سرخ داشته  ،آبدار و شیرین می باشد  .در زبان بنگالی تربوز
را ( ترموز) گویند( .مؤلف).
تربیه { tarbiyaعر }.پروردن ،پرورندان ،پرورش دادن ،ادب و اخالق
بکسی یاد دادن.
ترتیب { tartibعر }.ثابت و استوار گردانیدن ،هرچیز ی را در جای خود
قرار دادن ،راست و درست کردن.
ترجمان { tarjumänعر }.کسی که مطلبی را از زبانی بزبان دیگر بیان
کند ،مترجم ،تراجمه و تراجم جمع ،در اوزبیکی تیلماچ گویند.
^ ترجمه {tarjumaعر }.تفسیر ،نقل مطلبی از زبانی بزبان دیگر ،و به
معنی ذکر اخالق و نسب کسی.
ترجیح { tarjihعر }.برتری دادن ،فزونی دادن ،مزیت دادن.
تردد { taraddudعر }.دو دل شدن ،دو دله بودن ،آمد و شد کردن.
ترسکی  tarsakiشپلت ،شپالق ،با کف دست زدن ،سلی.
ترصد { tarassudعر }.انتظار داشتن ،مراقب بودن به چیزی ،چشم دوختن
و آنرا زیر نظر داشتن.
ترغیب { targhibعر }.راغب کردن ،برغبت آوردن.
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ترقاق  tarqäqپراگنده .مثا ل :ترقاق خلق (مردم پراگنده).
ترقه ماق  tarqamäqاز جایی به جایی دیگر رفتن ،بسته شدن ،تیت و
پراگنده .مثال :گل هیدی بوتون اویگه ترقه دی (بوی گل به تمام خانه انتشار
یافت).
ترقی { taraqqiعر }.باال رفتن ،بلند شدن ،بدرجه ٔ بلند رسیدن.
ترکیب { tarkibعر }.آمیخته کردن ،آمیختن چیزی با چیز دیگر ،مرکب .
ترک { tarkعر }.واگذاشتن ،دست برداشتن از کاری یا چیزی .
ترماق  tarmäqشاخ ،شاخه.مثال :درخت ترماقلری (شاخه های درخت)،
معارف ترماقلری (تشکیالت معارف).
ترمشماق  tarmashmäqباال شدن .مثال :درختگه ترمشماق(بدرخت باال
شدن).
ترمیم { tarmimعر }.مرمت کردن ،اصالح کردن خلل یا خرابی چیزی.
ترناو  tarnäwناوه.مثال :ترناودن یامغیر سووی آقه دی (ازناوه آب باران
میریزد).
ترنگ  tarangسفت ،سخت .مثال :ترنگ سیم (سیم کش شده و سخت)،
ترنگ یوز (روی صاف).
ترنم { tarannumعر }.زمزمه کردن به آواز خوش ،آواز خوانی.
ترویج { tarwijعر }.رواج دادن ،رونق دادن ،روا کردن چیزی.
تره ماق  taramäqشانه کردن .مثال :ساچیم نی تره دیم (موی خود راشانه
کردم) .تراق :شانه – آلت دندانه دار که با آن موی سر را هموار و مرتب
میکنند.
تریق  tariqارزن  -یکی ازغالت ،بوته ٔ آن کوچک و دارای ساقه های
کوتاه و نازک و دانه های ریز ،بیشتر به طیور میدهند ،گاهی از آرد آن نان
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می پزند.
^ تریقدی tariqdayبسیار خورد ،به اندازه ٔ ارزن.
تریلیون  { triliyunفر }.هزار بیلیون.
تسبیح { tasbihعر }.سبحان هللا گفتن ،خدا را به پاکی یاد کردن ،ذکر خدا
و مناجات ،در فارسی به معنی سبحه هم میگویند و آن دانه های به نخ کشیده
است که هنگام ذکر و تسبیح در دست میگیرند.
تسجیل { tasjilعر }.قباله مهرکردن ،ثابت و محکم کردن ،حکم دادن ،عهد
و پیمان کردن ،سجل کردن.
تسکین { taskinعر }.آرام کردن ،آرامش دادن.
تسمه  tasmaتاسمه  ،دوال ،بند چرمی که بکمر خود یا به چیزی بندند.
تسلی { tasalliعر }.خرسندی یافتن ،بی غمی ،بی اندوهی.
تسلیم { taslimعر }.گردن نهادن ،رام شدن ،واگذار کردن و سپر دن.
تسوید { taswidعر }.سیاه کردن ،نوشتن .
تش  tashبیرون ،سیرت .مثال  :بال نینگ تشیده بۉلگونچه ،ایچیده بۉل
(درون بال ،بهتر است ازبیرون بال) « ضرب المثل » .
تشبث { tashabbusعر }.چنگ در زدن و در آویختن به چیزی ،دست
آویزساختن.
تشریف { tashrifعر }.شریف گردانیدن ،بزرگ داشتن ،به معنی خلعت
دادن.
تشقری tashqariاطراف واکناف بنا ،جای ،حویلی وغیره.مثال :بوندن
تشقری (عاله برآن).
تشقی  tashqiبیرونی مثال  :تشقی در وازه ( درواز ٔه بیرونی) تشقی
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سیاست (سیاست خارجی) ،تشقی ایشلر وزیری ( وزیر امور خارجه) .
تشکر{ tashakkurعر }.شکر کردن ،سپاسگزاری.
^ تشکرنامه  tashakkurnämaتشکر تحریری ،تحسین نامه .
تشکیل { tashkilعر }.چیزی را شکل و صورت دادن ،درست کردن،
سازمان دادن.
تشلندی  tashlandiبیکاره ،بی اهمیت ،بی ارزش.
تشله ماق  tashlamäqافکندن ،پر تاب کردن ،پرت کردن ،گستردن .
تشویش  { tashwishعر}.شوریده ساختن ،درهم کردن ،پراگندن ،آشفتگی
وبی آرامی.
تشویق { tashwiqعر }.بشوق آوردن ،راغب کردن ،آرزومند ساختن .
تشیماق  tashimäqانتقال دادن چیزی ازجایی به جایی دیگر ،انتقال دادن،
بردن.
تصادف { tasädufعر }.بهم برخورد کردن ،با هم روبرو شدن ،بهم رسیدن
برحسب اتفاق ،بر خورد.
تصادم { tasädimعر }.بهم کوفته شدن ،سخت بهم خوردن دو چیز.
تصدّق  tasadduqصدقه دادن ،چیزی برای دفع بال به مستحق دادن ،بال
گردان .
تصدیق { tasdiqعر}.راست و درست دانستن ،براستی و درستی امری،
گواهی دان.
تصرف { tasarrufعر }.بکاری دست یازیدن ،بدست آوردن ،در کاری به
میل خود تغییر دادن .
تصفیه { tasfiyaعر }.پاک کردن ،صافی کردن ،بی آالیش کردن چیزی،
خالص کردن .
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تصمیم { tasmimعر }.عزم و اراده کردن ،با عزم راسخ در صدد انجام
امری بر آمدن .
تصنیف { tasnifعر }.صنف صنف کردن ،گونه گونه و دسته دسته کردن
چیزی ،نوشتن کتاب و مرتب کردن آن ،شعر گفتن ،در فارسی نوعی از شعر
را هم گویند که به آهنگ طرب انگیز خوانده شود.
تصور{ tasawurعر }.صورت کسی یا چیزی را در خیال مجسم ساختن،
پنداشتن ،انگاشتن.
تصوف { tasawufعر }.صوفی شدن ،پشمینه پوش شدن ،ونام طریقه یا
مسلک صوفیه که پیروان آن باحتراز از خواهشهای نفسانی و اعراض
ازماسوی هللا داللت میشوند.
تصویب { taswibعر }.براستی و درستی امری حکم کردن ،رأی بدرستی
کاری دادن ،رأی موافق دادن به الیحهٔ قانونی از طرف مجلس شورای ملی
یا هیا ٔت وزیران.
تصویر { taswirعر }.صورت کشیدن ،شکل کسی یا چیزی را نقش کردن.
تقلب { taqallubعر }.برگشتن ازحالی به حالی ،دگر گون شدن ،درکاری
نادرستی و دغلی کردن.
تقلید {taqlidعر }.گردن بند بگردن انداختن ،کاری به عهده ٔ کسی انداختن،
در امور شرعی و عبادات از مجتهد پیروی کردن ،از روی کار دیگری
کاری انجام دادن.
تقوا { taqwäعر }.ترس از خدا و اطاعت امر او ،پرهیز کاری.
تقه  taqaنعل -نعلیکه در پای اسب میخکوب میشود.
تقّه  taqqaمطلقا  ،تماما ً .مثال :آتلرتقّه تؤخته دی (اسب ها یکدم ایستاده
شدند).
تقه ماق  taqamäqدچارکردن ،گرفتارکردن .مثال :موضوعنی ینه سیاستگه
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تقه ماق (موضوع را دو باره به سیاست روبرو ساختن).
تقیر  taqirزمین ال مزروع و خشک .همچنان گوسفند ماده قره قلی را میکشند
و بچه اش را زنده ازشکم میکشند و این گوشت گوسفند ماده را گوشت تقیر
و پوست بچه اش را که از آن کاله میسازند نیز تقیر گویند.
تقیق  taqiqمنع ،بازداشتن ،باز داشتن کسی ازکاری یا چیزی.
^ تقیقله ما  taqiqlamمنع کردن ،باز داشتن ،مانع شدن.
تقیم  taqimقسمت پایانی زانو که خم میشود .تعقیب کردن اسب ها در
بزکشی.
تکامل { takämulعر }.روبه کمال رفتن ،بکمال رسیدن ،کامل شدن.
تکبّر { takabburعر }.بزرگی بخود گرفتن ،خود را بزرگ پنداشتن ،بزرگ
منشی کردن.
تکبیر { takbirعر }.بزرگ شمردن ،خدا را به بزرگی یاد کردن ،هللا اکبر
گفتن.
تکثیر { taksirعر }.زیاد کردن ،بسیار کردن.
تکرار { takrärعر }.کاری را دو باره کردن ،سخنی را دو باره گفتن.
^ تکرارله ماق  takrärlamäqتکرار کردن ،سخنی را دو باره بزبان
آوردن.
تک ّلف { takallufعر }.رنج و سختی برخود نهادن ،بخود رنج دادن ،کاری
به مشقت و خالف عادت کردن .
تکلیف { taklifعر }.کاری دشوار به عهده ٔ کسی گذاشتن ،وظیفه و امری که
به عهده ٔ شخص است و باید انجام بدهد .
تکه  takaبز نرکه از او نسل گرفته میشود.
تگ  tagقعر ،قسمت پایانی یک چیز ،ذات ،اصل .مثال :سطل نی تگی
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تیشیلدی ( زیر سطل سوراخ شده) ،تگی پست انسان (انسان کم ذات) .
تگین  taginبهادر ،دال ور ،شهزاده .
تالق  taläqجگر سیاه – کبد ،یکی از اعضا ٔ درون بدن انسان و بعضی
حیوانات که رنگش سرخ تیره است و در بدن انسان در پهلوی راست زیر
حجاب حاجز قرار دارد.
تلپینماق  talpinmäqپر باز ،پر کشادن مرغ ،عمل پریدن در هوا.
تلته یماق  taltaymäqمغرور شدن ،خود را گم کردن ،بخود از اندازه ٔ
زیاد اهمیت قایل شدن .
تلشماق  talashmäqجنجال کردن ،دعوا نمودن ،بحث کردن ،مناظره
نمودن.
تلفات { talafätعر }.نیست شدن ،هالک گردیدن ،تباه شدن.
تلفظ  talaffuzسخن گفتن ،ادا کردن لفظ.
تلقان  talqänخوردنی را گویند که از میده کردن نان و توت خشک بدست
می آید ،بطورعموم چیز میده و ریزه.
تلقین { talqinعر }.فهماندن و یاد دادن کالم بکسی ،مطلبی را بکسی گفتن
و فهماندن ،کسی را وادار بگفتن کالمی کردن .
تلوسه  { talwasaفا }.مضطرب شدن ،حالت هیجانی .
تله ماق  talamäqتاراج ،غارت ،چپاول ،گازگرفتن .مثال :ایت تله دی
(سگ گاز گرفت ،سگ گزید) .
تلی  talayزیاد ،بسیار زیاد .
تماس { tamäsعر }.مالقات ،مصاحبه.
تماشا  { tamäshäفا }.گردش کردن و راه رفتن با هم .
^ تماشاچی  tamäshächiتماشاگر ،کسی که تماشا میکند.
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تماق  tamäqگلو – قسمت عقب دهان که از باال بدهان و از طرف پایین
بمری و قصبة الریه اتصال دارد ،حلق.
تمام { tamämعر }.همه ،درست ،کامل.
تمان  tamänطرف .مثال :مکتب تمان یۉل آلماق (بسوی مکتب روان شدن).
تمایل { tamäyilعر}.اظهار میل و رغبت کردن ،بطرفی یا چیزی مایل شدن،
بیک سو کج شدن.
تمبه  tambaتخته یا چوبی که پشت دروازه گذاشته میشود.
^ تمبه له ماق  tambalamäqتمبه گذاشتن ،با تمبه دروازه را بستن .
تمجید {tamjidعر }.بزرگ شمردن ،کسی را به بزرگی نسبت دادن و به
نیکی ستودن.
تمدن {tamaddunعر }.شهر نشین شدن ،خوی شهری گزیدن و باخالق
مردم شهر آشنا شدن.
تمساخ { tamsäkhعر }.حیوانی است قوی هیکل از طبقه ٔ خزنده گان شبیه
سو سمار ،درازی بدنش به ده متر میرسد ،چهاردست و پای کوتاه و پرده دار
و دم دراز دارد ،دهانش فراخ و در فکین باال و پایین خود قریب نود دندان
دارد ،در آب شنا میکند ،درخشکی تخم میگذارد و تخمهای خود را در کنار
ٔه دریا میان شنها مخفی میکند.
تمشنماق  tamshanmäqجویدن ،دهان خود را شور دادن.
تمغه  tamghaنشان ،مهر ،آلت فلزی یا الستیکی که روی آن اسم شخص
یا اتحادیه را نقش میکنند و روی کاغذ وپاکت یا زیر نامه ها بجای امضا ٔ
میرسانند.
^ تمغه له ماق  tamghalamäqمهر کردن .
تمل  tamalاساس .
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تملق { tamalluqعر }.چرب زبانی ،چاپلوسی و اظهار فرو تنی.
تمنا { tamannäعر }.آرزو کردن ،آرزو داشتن ،خواهش کردن .
تمیز { tamizعر }.جدا شدن ،فرق و جدایی پیدا کردن .
تن  { tanفا }.بدن ،جسم.
^ تن بېرماق  tanbermäqتن دادن ،راضی شدن ،حاضر و آماده شدن.
تن  tunمقیاس وزن ،یک تن مساویست هزار کیلوگرام.
تناسل { tanäsilعر }.فرزند زادن ،ایجاد نسل کردن.
تناسل آلتی älati

 tanäsilآل ٔه تناسلی.

تناور { tanäwarفا }.تنومند ،فربه ،قوی جثه ،نام یکی از آهنگهای
کالسیک مردم اوزبیک.
تناول { tanäwilعر }.گرفتن  ،برداشتن ،دست رساندن  ،غذا خوردن .
تنباکو  tanbäkuیکی ازگیاههای بومی امریکا که در سال ۹۶۸م تخم آنرا
از جزیره ٔ تاباکو اروپا برده شده و کاشته اند .این ماده دارای ماده ٔ سمی
بنام نیکوتین می باشد.
تنبل { tanbalفا }.بیکاره ،تن پرور ،کسی که مایل بکار کردن نباشد،
مکر ،حیله ،فریب ،نیرنگ ،جادو ،افسون.
تنبور  tanburیکی از آالت موسیقی که دارای دسته ٔ دراز و کاسه ٔ
کوچک شبیه سه تار میباشد.
^ تنبورچی  tanburchiکسی که تنبور بنوازد.
تنبیه { tanbiyaعر }.بیدار شدن ،هوشیار شدن ،بخود آمدن.
تنتی  tantiسخی ،مرد سخاوتمند.
^ تنتیلیک  tantilikاعمالیکه به مرد سخاوتمند ارتباط داشته باشد.
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تنتیق  tantiqناز دان ،نازدانه.
تنچه  tanchaصندلی .
تندرست { tandurustفا} کسی که بدنش سالم باشد ،کسی که بیماری و نا
خوشی نداشته باشد.
تندور { tundurفا } جای پختن نان در خانه یا دکان نانوایی .
تنه {tanaفا }.منسوب به تن ،تن مانند ،تن و بدن انسان ،وجسم درخت از
روی زمین تا جای روییدن شاخه ها.
تنزل { tanazulعر }.پایین آمدن ،فرود آمدن.
تنظیم { tanzimعر }.نظم دادن ،مرتب کردن ،برشته کشیدن جواهر ،به
نظم آوردن .
تنغیماق  tanghimäqبستن .مثال :قازیققه هوکوزنی تنغیماق(گاو را در میخ
بستن).
تنفس  tanafusنفس کشیدن ،دم زدن.
تنقید { tanqidعر }.انتقاد کردن ،سره گرفتن ،سره کردن ،بحث کردن
دربار ٔه مقاله یا کتاب بطوریکه خوبیها و بدیهایش آشکار شود.
تنگ { tangفا }.باریک و کم پهنا ،جایی یا چیزی که به سختی در آن
قرارگیرد و فشاربر او وارد شود ،ضد فراخ به معنی دره ٔ کوه نیز گفته شده.
تنگری  tangriخدا ،خدای ،اله ،هللا ،ذات باریتعالی ،خالق بی همتا ،خداوند،
بار خدا ،پروردگار ،یزدان.
تنگه  tangaپول فلزی.
تنله ماق  tanlamäqانتخاب کردن ،برگزیدن ،برگزیدن چیزیازمیان
چیزهای دیگر ،برگزیدن کسی ازمیان جمعی برای کاری.
تنیشماق  tanishmäqشناسایی ،شناختن و آشنا شدن.
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تنیق  tiniqصاف ،پاکیزه.
تنیماق  tanimäqآشنا شدن ،فهمیدن ،دانستن.
^ تنیش  tanishفهمیدن ،معلوم شدن معلوم شده ،شناسا.
ناتنیش  nätanishنا شناس ،بیگانه ،غریب ،اجنبی ،نقیض آشنا.
^ تنیق  taniqنشانه ،معلوم ،واضح.
^ تنیقلی  taniqliمعلومدار ،واضح ،نقیض نا معلوم.
تواچی  tawächiقاصد ،پیک ،نقیب ،شخصیکه دربین فوج ،شخص مهم
باشد ،پولیس ،عسکر ،شتر سوار ،نام قصبه ای است در شهراندخوی والیت
فاریاب افغانستان.
تواضع { tawäzuع }.فروتنی کردن ،اظهار خواری کردن.
توب  tubآخر ،زیر ،پایین.
^ توبسیز  tubsizچقور ،عمیق ،بی انتها .مثال :توبسیز جرلیک (چقوری
بی پایان).
توبره  tubraخریطه،کیسه ٔکه ازچرم یاپوست درست کنند ،کیف ،کیف بغلی،
شکارچی و یا مسافرسامان و اسباب خود را در بین آن گذارند ،غذای اسپ
و مرکب دربین خریطه گذاشته در گردنش آویزان کنند.
توبک – تووک  tubak – tuwakآله و ظرفی که به خاطر جمع کردن
ادرار و بول طفل نو زاد در گهواره مؤقتا ً گذاشته میشود.
توبن  tubanپایان ،پست.مثال :باشنی توبن سالماق (سررا پایین انداختن)،
بی ارزش ،رذیل ،قبیح ،بد.
توبه { tuwbaعر }.کسی که از کاری که کرده شرمگین باشد و نخواهد آن
کار را تکرار کند ،عزم  ،عذر.
توپ  tupگوی الستیکی که با آن بازی کنند ،و یک بسته پارچه که درکارخانه
259

فرهنگ تورکی اوزبیکی به فارسی /دری

به میزان معین پیچیده و به آنمارک زده باشند ،و یکی ازادوات جنگ برای
تیر اندازی به مسافتهای دور که دارای لوله ٔ بزرگ و بلند است.
توپورماق  tupurmäqتوفله ماق :تف کردن – آب دهان که از دهان بیرون
بیندازند.
توپراق  turäqخاک – آنچه طبقه ٔ ظاهری زمین را تشکیل داده گیاههای و
درختان را میرویاند ،به معنی زمین و کشور هم میگویند.
توپورماق  tupurmäqتوفله ماق :تف کردن – آب دهان که از دهان
بیرون بیندازند.
توت  tutتود – میوه ای است ریزه و آبدار و شیرین ،شیره ٔ آنرا نیزمیگیرند
و شیره ٔ توت میگویند ،درخت آن بزرگ و تنومند و دارای برگهای پهن،
برگ آن به مصرف تغذیه ٔ کرم ابریشم میرسد .درعربی نیز توت میگویند،
( فعل امرگرفتن) بگیر.
توتتماق  tutatmäqدود کردن .مثال :سگرت نی توتتدی(سگرت را دود
کرد ،دود سگرت را کشید).
^ توتقونلیک  tutqunlikاسارت ،بندی گری.
توتم  tutamبسته .مثال :بیر توتم ساچ (یک بسته موی ،یک مشت موی).
^ توتماق  tutmäqگرفتن ،بچنگ آوردن ،در یافت کردن ،بدستآوردن ،کسی
که چیزی را می گیرد و نیزگیرا و گیرنده به معنی رباینده ،گرفتار ،اسیر
در بند ،دستگیر شده ،اسارت ،رنج و زحمت.
توتنتیریق  tutantiriqپرخچه ،چوب درگیرک.
توتوریق  tuturiqقَول ،وعده .مثال :توتوریغی یۉق کیشی ( کسی که به
وعده ٔ خود وفا نمیکند) .
توتوم  tutumاصل – ریشه ها  ،پایه ها ،قواعد و قوانین.
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توتون  tutunدود – دود تیره رنگ شبیه بخار یا ابرکه هنگام سوختن
چیزی ازآن جدا میشود و به هوا میرود.
توتیلماق  tutilmäqگرفتار شدن .مثال :اۉغری توتیلدی (دزد گرفتار شد).
توحید { tawhidعر}.یگانه گردانیدن ،به یگانگی خدا ایمان آوردن.مثال:
سور ٔه توحید (سور ٔه قل هو هللا احد).
توختاوسیز  tukhtäwsizبیدرنگ ،بدون معطلی.
تور  turصنف ،گونه ،خصوصیت ،قسم.مثال :سپورت تورلری (انواع
سپورت) ،اوزیم اوزیم تورلری (انواع انگور).
تور  turتور شکار.
تور  turچوبیکه پرنده ها درآن نشینند
تور  turصدر
تور turالغر ترین شخص.
(محاکمته اللغتین نوایی).
تورتاوو  turtäwهرچهار .مثال :تۉر تاوویمیز باره میز (هرچهار ما
میرویم).
تورت یوز  turt yuzچهارصد «.»۴۰۰
تورغیزماق  turghizmäqنعوظ ،برخاستن آلت تناسل مرد دراثرغلب ٔه
شهوت.
تورلی  turliرقم ،گوناگون.
تورتماق  turtmäqتیله کردن .مثال :احمد اۉر تاغینی تورتیب یوباردی
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(احمد رفیق خود را تیله کرد).
تورغون  turghunمقیم ،برپا دارنده ،کسی که در جایی اقامت دارد ،بر
قرار.
تورک  turkتُرک – قومیست که در کشورهای ترکیه ،اویغورستان
(استعمارچین)  ،تبت ،عراق ،سوریه ،ایران ،آسیای مرکزی ،افغانستان و
سایرممالک جهان بسر میبرند ،تعداد نفوس آنان بیش از سه صد میلیون نفر
میرسد.
تورکستان  turkistanترکستان -به معنی سرزمین تورکان.
محدوده :
ترکستان امروزه منطقهای ازآسیای مرکزیست که شامل ایالت خودمختارسین
کیانگ چین ،قرغیزستان ،اوزبیکستان ،قزاقستان ،ترکمنستان وشمال
افغانستان و(شمال فعلی) میشود.
این منطقه سرزمین اصلی ایل های تورک است که ازآنجا به طرف غرب تا
منطقه بالکان در اروپا ،ایران درجنوب و شمال در یای خزر مهاجرت
کردهاند.
این نام اصوالً به سرزمینی اطالق میشده که مسکن اصلی قوم تورک در آنجا
بوده و ایالت سین کیانک یا ترکستان چین کنونی است .این قوم بطرف شرق
و غرب ،رفته رفته قسمت اعظم آ سیای مرکزی نام تورکستان را بخود گرفت
چنانکه دامنههای جبال تیانشان و درههای علیای جیحون و سیحون یعنی
حوضه دریاچه های بالخاش و قره گول و ایسی گول و دره و انهار ایلی و
چوو قیزل سوو که در عهد باستان توران می گفتند ،بتدریج تورکستان نامیده
شده وهم اکنون تورکستان جنوبی نام دارد.
تورکمن  tukmanتركمنها گروهﻲ از زرد پوستان آسیاي میانه هستند كه به
دالیل گوناگون طبیعﻲ و اجتماعﻲ به طرف جنوب هجوم آوردند .این گروه
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در مناطق تركمنستان تركمن صحراي ایران و شمال افغانستان ساكن شده اند.
آنان داراي جدي افسانه یﻲ به نام «اُغوذخان» ( )Oghuz Khanهستند كه
تمام گروهها و زیرگروههاي تركمن از او منشعب شده اند .تركمنها مسلمان،
از شاخه حنفﻲ و اهل س ّنت بوده و به لهجة تركمنﻲ كه متعلّق به گروه زبانﻲ
«اُغوذ» یا «تركﻲ جنوب غربﻲ» بوده و به زبانهاي آذربایجانﻲ و تركﻲ
استانبولﻲ نزدیك است صحبت مﻲ كنند (منگز  )۱۹۴۷Mengesازلحاظ
فرهنگﻲ و اجتماعﻲ مشابهات زیادي با زرد پوستان آسیاي میانه (مانند
گروههاي قزاق و قرقیز) دارند ( آیرونز  )۱۹۷۵Ironsتركمنها در طﻲ
سالیان دراز با گروههاي بومﻲ مخلوط شده اند .تركمنها ،در منطقة شمال
دریاچه «ایسیق كول» ( )Issyk Kolدر حدود شش هزار سال پیش زندگﻲ
مﻲ كرده اند(.بوگولیوبف  )۱۹۷۹Bogoliouboffمنابع فوق را نشان مﻲ
دهد كه تركمنها متعلّق به شمال مغولستان بوده اند.
مورخان عقیده دارند كه تركمنها از مشرق (خاور زمین) مهاجرت كرده
بیشتر ّ
اند .آنها در قرن ششم میالدي در نزدیكﻲ سیر دریا (سیحون) مﻲ زیسته اند
و بعـدا ً به قسمتهاي جنوبﻲ آمـودریا (جیحون) و مرو مهاجرت کرده اند.
تورکوم  turkumتوده ،گروه ،گروپ ،جماعت ،جمعی ازمردم ،دسته ای از
حیوانات ،گره و گروهه نیز گفته شده.
تور کیه  turkiyaتُرکیه .کشور عثمانی سابق ،کشوری در آسیای صغیر و
شبه جزیره ٔ بالکان ،مساحت آن ۷۶۲۷۳۶هزارگزمربع و جمعیت آن
۱۷۰۰۰۰۰تن و پایتخت آن آنکارا (آنقره = انگوریه) شهرهای عمده :
استانبول (قسطنطنیه قدیم) ازمیر ،ادرنه ،بروسه و قونیه .مملکت عثمانی
سابق شامل ممالک بالکان و هنگری در اروپا و سوریه و فلسطین و عربستان
در آسیا ومصرو طرابلس در افریقا بود.
پس از جنگ جهانگیراول از متصرفات اروپایی فقط ناحیه تراکیه ٔ شرقی تا
ماریتزا و ادرنه باقی ماند و از متصرفات آسیایی فقط آسیای صغیر یا اناطولی
که از شمال محدود بدریای سیاه و دریای مرمره ،از مغرب بدریای اژه،
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ازجنوب به بحرالروم  ،سوریه و عراق از مشرق به ایران و قفقازیه ٔ روس
محدود است.
رودهای عمده عبارتست از :ایزل ایرماق و قزل ایرماق ساکاریه ،مندرس
سیحون و منبع دجله وفرات در ترکیه است .محصوالت فالحتی آنجا غالت،
توتون ،میوه ها ،پنبه ،کنجد ،پشم و غیره .معادن آن زغال سنباده ،کف دریا.
صنایع نساجی آن پنبه ،ابریشم ،قالی و چرمسازی .حکوم سابقا ً در دست
سلطان عثمانی بود .و اوخلیفه ٔ مسلمین نیز شناخته می شد .ولی از سال
۱۹۲۳م جمهوری اعالم گردید
ومؤسس جمهوریت و نخستین رئیس جمهوری مصطفی کمال پاشا ملقب
به آتاترک (پدرترک) (۱۹۳۸ - ۱۹۲۳م) است.
جاللتمآب رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه است.
تورلی  turliقسما قسم ،رقم رقم ،مختلف.مثال :تورلی رنگلر(رنگهای مختلف)
تورماق  turmäqایستادن ،درنگ کردن ،برپا شدن ،برخاستن ،سرپا بودن،
درنگ کردن ،برپا ،سرپا ،برپا بودن ،پایداری.
تورمک  turmakبند ،بسته ،قیتک .مثال :ساچینی تورمک قیلماق (موی سر
را گره انداختن).
تورموش  turmushازدواج ،باهم جفت شدن ،زن گرفتن ،شوهرکردن ،زنا
شوهری ،حیات ،زنده گی ،حیات روزمره .مثال :تورموش طرزی (طرز
زنده گی) .
تورنه  turnaجلک لک  -پرنده ای است دارای پاهای بلند وگردن بلند و
گردن دراز و بالهای بزرگ و دم کوتاه ،رویدرختان بلند و جاهای مرتفع النه
میکند.
توز  tuzنمک – جسمی است سفید رنگ ،بری ،شورمزه ،ازآب دریا و
ازمعدن بدست می آید ،نمک طعام همیگویند ،نماک هم گفته شده .
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توز  tuzنیزه
توز tuzدشت هموار
توز tuzآدم راست
سر کردن آالت موسیقی
توزُ tuz
توز tuzآشتی دادن
توز tuzاسباب مجلس
منبع (:محاکمته اللغتین نوایی).
توزاق  tuzäqدام  -کمند ،تله ،موی ،بند هرآلت و اسبابی که برای
گرفتارساختن جانوری بکار ببرند ،جال و پهند هم گویند.
توزتماق  tuzatmäqاصالح کردن ،درست کردن ،آراستن ،سازش کردن،
بصالح آوردن ،مرتب ساختن  ،منظم  ،ترمیم کردن ،بر طرف کردن ،اصالح
نمودن ،رفع کردن ،مانع شدن از کار بد ،جور شدن ،مداوا ،معالجه کردن.
توزوک  tuzukدرست ،بی کم و کاست .مثال :توزوک آدم (آدم درست و
بی عیب) ،صحتمند ،بردم ،جور ،خوب ،معقول.
توزوم  tuzumنظم دادن ،آراستن ،به رشته کشیدن مروارید ،رویه ،روش،
صف درخت .مثال :دولت توزومی (نظام دولتی).
توزه لماق  tuzalmäqبهبود یافتن ،بهبودی و رهایی ازمرض وبه معنی
دوا و درمان ،شفأ یافتن ،اصالح شدن،بر طرف کردن ،کمبودی ها.
توزه ماق  tuzamäqآراستن میز ،پطنوس و دسترخوان با انواع غذا.
توزیع  tawzeبخش کردن ،پراگنده کردن ،قسمت کردن چیزی میان مردم.
توس  tusقیافه – پی شناسی ،اثر شناسی ،صورت و هیکل ،اندام ،چهره،
روی.
توسعه { tawsiaعر }.فراخی ،گشادگی.
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توسه ماق  tusamäqکسی یا چیزی را خواستن ،بکسی یا به چیزی دل
باختن.
توش  tushخواب دیدن ،تمثالها ،سیما و غیره ،رویا ،ظهر ،پیشین.
^ توشکی  tushkiشبانه .مثال :توشکی طعام (نان شب).
توشکون  tushkunزوان  -نیست شدن ،دورشدن ،زدوده شدن ،متمایل شدن
خورشید ازمیانه ٔ آسمان بسوی مغرب ،مأیوس.
توشماق  tushmäqپایین شدن.مثال :تاغدن توشماق (ازکوه پایین شدن)،
آتدن توشماق (ازاسب پایین شدن)،سقوط کردن ،فرو رفتن ،بیکار و برطرف
شدن از وظیفه ،افتادن ،گیرماندن ،حبس شدن ،دوچار شدن.
^ توشوم  tushumدرآمد ،سود ،دخل و بهره که ازکسب و تجارت یا ملک
داری و زراعت بدست آوردن.
توشونتیرماق  tushuntirmäqفهماندن .مثال :اونی توشینتیرماق کیره ک
(باید اورا فهماند) .
^ توشونماق  tushinmäqفهمیدن ،درک کردن .مثال :اول توشینماق
الزم (نخست فهمیدن الزم است).
^ توشونچه  tushunchaتصور -صورت کسی یا چیزی را درخیال خود
مجسم ساختن ،پنداشتن ،انگاشتن واقعه  ،درجه ٔ دانش و فهم .مثال:
یوکسک توشینچه گه ایگه ( او  -صاحب تصور و پندار عالی می باشد ) .
توشیح { tawshihعر }.آراستن – حمایل بگردن انداختن ،زینت دادن .
موشح ساختن ،نوشته ای را مهر و امضأکردن و دراصالح بدیع ،آنست
که شاعر اشعاری بگوید که وقتی حرف اول هر مصراع یابیت را به
ترتیب جمع ترکیب کنند اسم شخص یا اسم چیزی بدست آید.
توشیمسیز  tushimsiبی فکر ،نا فهم ،نادان.
توصیف { tawsifعر }.وصف کردن ،صفت کسی یا چیزی را بیان کردن
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توصیه { tawsiaعر }.اندرز دادن ،سفارش کردن ،و صیت کردن.
توضیح { tawzihعر }.واضح کردن ،آشکار ساختن ،شرح دادن.
توغماق  tughmäqزاییدن ،زایش ،هن گام زاییده شدن ،تخم دادن  .مثال
تاووغی هر کونی توغه دی (مرغش هر روز تخم میدهد).
^ توغمه  tughmaمادر زاد – همانطورکه از مادر زاییده شده از حیث
خوبی و خلق و چگونگی اعضأ و اندام .مثال  :او توغمه کۉر(او کور
و نابینای مادر زاد است).
^ توغوروقخانه  tughriqkhänaزایشگاه  -جای زاییدن ،شفاخانه ی
که زنان آبستن هنگام زاییدن در آنجا بستری میشوند.
توفان { tufänع}.طوفان  -بهم خوردگی هوا و وزش باد های سخت،
حرکت شدید امواج دریا ،بعربی طوفان میگویند.
توف  tufآب دهان که ازدهان بیرون بیندازند ،خدو ،خیو ،تفو ،تف (بفتح تا)
گرمی ،حرارت ،بخار ،روشن و پرتو.
^ توفله ماق  tuflamäqتف کردن ،آب دهان را بیرون انداختن.
توفیق { tawfiqعر}.کسیرا بکاری مدد کردن ،بکاری دست یافتن ،مدد کردن
بخت.
توقع { tawaqquعر }.انتظار ،حصول چیزی داشتن ،درانتظار و قوع
امری بودن ،چشمداشت.
توقف { tawaqqufعر }.باز ایستادن ،درنگ کردن ،ثابت ماندن در امری
در اصطالح بازرگانی و تجاری درماندهگی و آن حالت بازرگانیست
که نتواند وام خود را بپردازد.
توک  tukپت – کرک ،پرزه های نرم و لطیفی که از بن مو های بزمیروید
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و آنها را باشانه میگیرند و در بافتن پارچه های کرکی بکار می برند.
توکل { tawakkalعر }.بدیگری اعتماد کردن ،کار خود را بخدا واگذاشتن
و بامید خدا بودن.
تو کیو  tukioپایتخت کشور جاپان  -امن ترین شهر های جهان است.
توگل  – tugalکامل کننده ،تمام کننده.
^ توگلله ماق  tugallamäqتمام کردن ،به آخر رساندن ،انجام دادن.
مثال :اوقیشنی توگلله ماق (تحصیل را تمام کردن).
توگماق  tugmäqگره زدن  -پیچیده گی و بهم بستگی درنخ و ریسمان یا
چیز دیگر ،بند انداختن ،پیوند کردن.
^ توگمه  tugmaتکمه ،دکمه ،گوی گریبان ،پولک فلزی یا استخوانی که
به لباس میدوزند.
توگون  tugunگره ،گری ،بند ،پیوند ،بوغچه و بسته.
تول  tulبیوه – زن شوهرمرده ،زنی که شوهرش او را طالق داده باشد،
نطفه ،سالله ،نسل ،پشت.
تولپار tulpärاسب تیزرو ،نسلدار ،اسب افسانوی که دارای بال باشد.
تولد { tawalludعر}.زاییده شدن ،بوجود آمدن.
تولک  tullakزیرک  ،چابک ،مکار ،مرغ پر ریخته.
تولکی  tulkiروباه  -جانوری است پستاندار و گوشت خوار با دُمی بزرگ
و پُرمو به رنگ های سیاه ،زرد و یا سرخ .
تولیم  tulimمشک.
تومشوق  tumshuqپوز – پوزه ،گرداگرد دهان حیوانات ،چهار پا.
تومن  tumanغبار ،پر دود ،غبار آلود ،زیاد ،بیحد .مثال:
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سالمتلیک تومن بایلیک ( صحتمند تاجی در سر دارد).
تومان  tumänده هزار ،و ده لایر پول ایران که سابقا ً ده هزار دینار بود.
تون آقشام  tunäqshämدیشب ،شب گذشته ،شبی که گذشت.
توناش  tunäshشب در میان.
تونغیچ  tunghichفرزند اول ،والدت اولین.
تونگی  tungiکاری که از طرف شب صورت می گیرد .مثال :تونگی
اوچره شوو ( مالقات شبانه).
تونه ماق  tunamäqخوابیدن – بخواب رفتن ،آرامشدن ،آرام گرفتن ،خفتن،
خسپیدن.
تونوکه  tunukaآهن چادر -تخته ٔ نازک آهنی که برای ساختن سطل ،آبدان
و بخاری بکار میرود.
تونل { tunalانگل} داالن – نقب ،داالن زیرزمینی ،داالنی که در زیرکوه
احداث کنند که راه آهن از آن عبور کند.
تویاق  tuyäqناخن حیوانات.
تویماق  tuymäqحس کردن – درک کردن ،ادراک ،دریافت امری.
تویغو  tuyghuاحساس ،حس کردن ،دریافتن ،درک کردن ،دریافت.
تویغون  tuyghunدراک ،کسی که تیز فهم باشد.
تونیک  tuynakنوع خربوزه – خربوزه ی نا رس.
توینوک  tuynukسوراخ – سوراخیکه از دیوارخانه جهت روشنایی بوجود
می آید .
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تویه  tuyaشتر ،حیوانیست قوی جثه و پر طاقت و نشخوار کننده ،حالل
گوشت دارای گردن دراز ،دست و پای بلند ،بر پشت خود یک یا دو کوهان
دارد ،اشترهم گفته شده.مردم عوام شتر را « تیوه » گویند.
^ تویه چی  tuyachiساربان ،شتر دار ،نگهبان شتر ،ساروان هم گفته شده.
تویه قوش  tuyaqushپرنده ای تیزرو که پاهای دراز داشته ،در ممالک
گرمسیر زنده گی دارد و پرواز نمیتواند.
توپاالن  tupälänجنجال ،ماجرا  ،باد تند.
^ توپاالنچی  töpälänchiآدم جنجالی ،شخص ماجراجو ،طفل شوخ .
تۉبه  tawbaبازگشت و پشیمانی از گناه ،دست کشیدن از گناه و بازگشت به
راه حق.
تۉپله ماق  töflamäqگرد آوردن ،جمع کردن.
^ تۉ پلم  töplamکلکسیون ،مجموعه.
تۉ پّی  töppiکاله – پوشاک سر ،آنچه ازپوست یا پارچه یا نمد درست میکنند
و بر سر میگذارند ،کُله نیزگویند.
تۉپیق  töpiqغجلک پای.
تۉخته ماق  tökhtamäqباز ایستادن ،درنگ کردن ،ثابت ماندن درامری.
^ تۉ ختاوسیز  tökhtäwsizبیدرنگ ،بدون معطلی ،بدون وقفه ،بدون توقف.
^ تۉ ختم  tökhtamفیصله – حاکم ،قاضی و حکمی که بین حق و باطل را
جدا کند،آنچه بین دو چیز را جدا کند ،شمشیر برنده.
تۉر  törجالی – تکه ی که بشکل جالی دوخته شده باشد ،جال ،جالیی که برای
گرفتن ماهی استفاده میشود.
تۉرت  tortعدد «  » ۴چهار ،بعد از سه و پیش از پنج.
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تۉر َ
غی  törghayگل سر ،پرنده ٔ کوچک و خوش آواز شبیه گنجشک ،در
فصل بهار و تابستان بیشتر روی درختها وبوته های گل بسر می برد.
تۉره  töraاشراف – منسوب به طبقه ٔ باالیی جامعه باشد  .نام پهلوانیست
که د ر حدود دو قرن پیش از امروز در سرزمین بلخ پا بعرصه ٔ وجود
گذاشت.
اگر توره سر دست ٔه یک گروه دزد و رهزن بود  ،اما شجاعت او و نیز
مساعدتیکه گاهی به بعضی محتاجان میکرد ،سبب شهرت او شده
است.ازطرف دیگر دژبان خان ٔه جنگی ۱۳۰۸ – ۱۳۰۷نظام اداره ٔ کشور
ازهم گسیخته شد .ظلم و گماشتگان دار و دسته آن عهد و اهل نفوذ  ،توره
را که به مقابل این گروه عصیانگر بود ،یک نوع باز مانده ٔ عیاران قدیم و
اهل فتوت می شمردند ،سپر بزرگیست که توسط زنجیر بسته میشود.
زندگانی توره ،داستان گوراوغلی را ب خاطرمردم زنده میکرد واین
اشعا ر نتیجه ٔ این پندار میباشد.مردم در لحظات دشوار ازاو میخواستند ،بدین
ترتیب :
خرمن پیر زنکه نوکره ارباب برده
توره ره خبر کنین خوجین زمینه خورده
حتی موقعی هم خود توره در نقش جوانی ظاهر میشد که نامزدش را
ازاومیگرفتند و روستاییان با هراس بسیارعصیان او را پیش بینی
میکردند :
توره گریان

میکنه اسپش دیگالن میکنه

کیلینیشه می برن ،ده را ویران میکنه
به امر حاکم  ،روز جمعه او را در ساح ٔه قطغن مخصوصا ً خان آباد دوره ٔ
خان آباد ( یک میدانیکه توره را در آن جا به توپ می پرانند) اعدام میکنند.
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و شام آنروز نوازنده ٔ دوره گرد دوتار را به ناله در می آورد ،این ابیات را
میخواند:
توپ اول صدا کرد ،توره ره وار خطا کرد
توپ دوم صدا کرد  ،توره خدا ره یاد کرد
توپ سوم صدا کرد ،سر توره ره جدا کرد
منبع « :از یاداشتهای مؤلف».
تۉریق  töriqاسپی که رنگ سیاه سرخ داشته باشد.
تۉزماق  tözmäqپراکنده شدن  ،جدا شدن.
تۉستدن  tösatdanتصادف – بهم برخورد کردن ،با هم رو به رو شدن ،بهم
رسیدن برحسب اتفاق ،برخورد.
تۉسماق  tösmäqباز دارنده – جلو گیری کردن ،عایق ،مانع شدن.
^ تۉسیق  tösiqجلوگیری ،عایق ،مانع.
تۉ سین  tösinخاده – چوب راست و بلند سه ساله تا شش ساله که آنرا از
ریشه بریده و پوست کرده در پوشاندنخانه از آن استفاده میکنند.
تۉش  toshسینه – استخوان بندی باالی شکم انسان که پستانها روی آن قرار
دارد.
^ تۉ شدار  töshdärکسی که سینه و سیع و فراخ دارد .
تۉ شه ماق  töshamäqهموار کردن – گلیم و قالین را در جایی هموار کردن،
خشت را در سراسر کوچه هموار نمودن.
^ تۉ شک  töshakبستر ،زیراندازآگنده ازپشم یا پنبه ،تشک و دوشک هم
میگویند.
تۉغان  töghänبند – دیواری که از سنگ و سمنت یا چوب و آهن در جلو آب
می سازند برای باال آمدن سطح آب یا جلو گیری از سیل ،در عربی آنرا سد
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گویند.
تۉغره ماق  töghramäqمیده کردن .مثال :گوشت نی تۉغره ماق (گوشت
را میده کردن).
^ تۉغرم  töghramتوته – مثال :بیر تۉغرم نان (یک توته نان).
تۉ غری  töghriآنچه در طرف راست باشد ،مقابل چپ ،به معنی سخن درست،
ضد دروغ ،کشیده و بی پیچ و خم ،خالف کج.
^ تۉغریله ماق  töghrilamäqراست و درست کردن ،بر طرف کردن خطا
ها و غلطی ها و کمبودیها ،مرتب ساختن ،منظم ساختن .
تۉغه ناق  töghanäqچنگگ – قالب ،آکج ،کجک ،میله ٔ کوتاه فلزی سر کج
که چیزی به آن آویزان کنند.
تۉ ق  töqسیر – کسی که تازه غذا خورده باشد و معده اش پر است و دیگر
میل بخوراک ندارد ،خالف گرسنه ،پر و سرشار.
^ تۉقچیلیک  töqchilikمهیا -آماده و مستعد ،فراوانی .
^ تۉ قلیک  töqlikفراوانی .مثال :تۉقلیکده شوخلیک (ازهستی  ،مستی)«ضرب
المثل» .
تۉقال  töqälگاو شیری بدون شاخ.
تۉقال  töqälانباق – زن دومی که در خانه شوهر می آید.
تۉقسان  töqsänعدد « »۹۰نود .
تۉقلی  töqliبره – چوچ ٔه گوسفند تا شش ماهگی ،چوچ ٔه آهو.
تۉقماق  töqmäqچکشی که از چوب ساخته شده باشد.
تۉقنشماق  töqnashmäqروبرو شدن ،برابر شدن ،تصادم .مثال :ای ّکی موتر
بیر بیری بیلن تۉقنشدی (دو موتر باهم تصادم کردند).
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تۉقی  töqayنیزار -جایی که نی فراوان روییده.
تۉقیز «  ، »۹قبل از عدد « ، »۱۰بعد از عدد «. »۸
تۉقیم  töqimپاالن – پوشاک ضخیم آگنده از پشم یا کاه یا پوشاک که بر پشت
حیوانات بارکش می گذارند.
^ تۉقیمله ماق  töqimlamäqپاالن انداختن باالی مرکب ،اسپ و غیره.
تۉقیماق  töqimäqبافتن  -چند رشته نخ یا موی را بهم تابیدن ،تار و پود را
البالی هم کردن در پارچه بافی و قالین بافی و سایر چیزها.
^ تۉ قیمه  töqimaرخت – جامه ،لباس ،کاال که بافته شده باشد .
^ تۉقیمه چی  töqimachiبافنده .مثال :تۉقمه چی قیزلر (دختران بافنده).
^ تۉ قیمه چیلیک  töqmachilikبافنده گی – عمل بافت.
^ تۉقووچی  töquwchiبافنده  -کسی که با بافت سر و کار داشته باشد.
^ تۉ قووچیلیک  töquwchilikکسی که هنر و کسب بافنده گی را آموخته
باشد.
تۉکماق  tökmäqخالی کردن .مثال :کۉز یاشینی تۉکماق (اشک ریختن).
تۉکیس  tökisمکمل – بدون کمبودی ،وسیع .
تۉکین  tökinفراوان .مثال :تۉکین دسترخوان (دستر خوان پُر ازغذا).
^ تۉکینچیلیک  tökinchilikفراوانی .مثال :کوز توکینچیلیک فصلی (خزان
فصل فراوانیست).
تۉگره ک  tögarakهر چیزی که به شکل دایره یا کلوله باشد ،و نیز به معنی
دور و بر و اطراف چیزی  ،گرد آمدن ،جمع شدن ،فراهم شدن.
تۉل  tölموسم زاییدن گوسفندان.
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تۉلغاق  tölghäqدرد قبل از زاییدن ،درد ،مشقت ،نا آرامی.
تۉلغنماق  tölghanmäqخود را بی اختیار آنطرف و اینطرف انداختن .
تۉلقین  tökqinموج  -جنبش و چین خورده گی ،سطح آب که در اثر وزش
باد یا افتادن چیزی در آن پیدا میشود ،در فارسی کوهه و آبخیز و خیزآب هم
گفته شده .امواج جمع.
تۉ لماق  tölmäqمملو شدن ،بند شدن .مثال :صنف تۉلدی (صنف پر شد) .
^ تۉلیق  töliqمملوشده .مثال :سالون آدملر بیلن تۉلیق (سالون با اشخاص
و افراد پر شده).
تۉله  tölaمملو ،پر شده .مثال :کوچه آدملردن تۉله (کوچه پر از افرادند) .
^ تۉ له ماق  tölamäqبرگرداندن – سپردن چیزی بکسی .مثال :برق پولی
نی تۉله ماق (پول برق را تحویل کردن).
^ تۉالو  töläwبنابر مجبوریت و یا طبق قانون تحویل کردن پول .مثال :مالیه
تۉالوی (تا ٔدیه کردن پول مالیه).
تۉلیشماق  tölishmäqچاق شدن ،فربه گردیدن.
تۉمتاق  tömtäqچیزی که نوکش تیز نباشد ،کنده .مثال :تۉ متاق برماق
(انگشت بریده شده) ،عقلی تۉمتاق (عقلش کند است) ،ضد تیز.
تۉ ن  tönچپن – مثال :ایپک تۉن (چپن ابریشمین) ،درج ٔه بلندی و کوتاهی
صدا ،آهنگ ،صوت ،لحن ،طرز گفتار.
تۉنترماق  töntarmäqسرنگون کردن .مثال :قازاننی تۉنترماق (چپه کردن
دیگ) ،دولت نی تۉنترماق (سرنگونکردن دولت).
تۉنغیچ  tönghichنخستین فرزند عایله.
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تۉنغیز  tönghizخوک – حیوانی است اهلی و فربه ،بدنش دارای گوشت و
چربی بسیار ،پوست بدنش ضخیم ومو دار ،دست و پای کوتاه و چشمهای
کوچک دارد .گوشت آن در دین اسالم حرام است.
تۉنکرماق  tönkarmäqتۉنترماق :چپه کردن ،سرنگون ساختن  .مثال:
بوتل نی تۉنترماق (سرنگون ساختن بوتل).
تۉنکه  tönkaکندن – تک ٔه چوب کلفت ،تنه ٔ درخت که بریده شده باشد.
تۉنکه ماق  tönkamäqاتهام بستن بکسی.
تۉنگ  töngدغل  -نا درست  ،حیله گر ،مکار.
تۉی  töyبزم ،ضیافت .مثال :قیز تویی (مراسم عروسی).
^ تۉ یخانه  töykhänaجای که درآنجا بزم و ضیافت صورت میگیرد.
^ تۉ یچیلیک  töychilikترتیب و تنظیم مراسم بزم و ضیافت .مثال:کیلین
تۉیی (مراسم عروسی) ،نکاح تۉی (مراسم نکاح( ،سنت تۉیی (مراسم سنتی
بچه ها  -ختنه) ،بیشیک تۉیی (مراسم گهواره جنبان).
^ تۉیانه  töyänaتحفه ٔ مراسم عروسی.
تۉ یباشی  töybäshiشخصی که رهبری مراسم خوشی مانند عروسی وغیره
را بدوش بگیرد.
تۉیخط  töykhatکارتیکه به مراسم عروسی و غیره عنوانی مدعویین نوشته
می شود.
تۉ یماق  töymäqسیر شدن – کسی که تازه غذا خورده و معده اش پر باشد و
دیگرمیل بخوراک نداشته باشد ،بیطاقت شدن ،از جانش بیزارشدن ،خسته شدن،
اززنده گی سیر شدن.
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تهدید { tahdidعر }.ترساندن  ،بیم دادن.
تهلکه { tahlikaعر }.هالک شدن ،نابود شدن ،هرامری که نتیجه و عاقبتش
هالک و نا بودی باشد.
^ تهلکه لی  tahlikaliخطر ناک ،لحظات پرخطر .
تهمت {tuhmatعر }.بد گمانی ،گمان بد ،افترأ ،آنچه کسی به آن متهم شود.
^ تهمتچی  tuhmatchiمتهم – کسی که بدیگری تهمت می بندد.
تهمتن  tahamtanتنومند ،قوی جثه ،تناور ،یکی ازالقاب رستم پهلوان .
تهمینه  tahminaتنومند ،قوی .نام دختر پادشاه سمنگان بوده که رستم او را
جفت خود گرفته و سهراب پسر رستم از او بوجود آمده است.
چنین داد پاسخ که تهمینه ام
توگوئی که ازغم به دو نیمه ام
( فردوسی)
تیار tayyärآماده – مهیا .تیارلنماق :آماده شدن .مثال :امتحان گه
تیارلنما ق (به امتحان آماده گی گرفتن).
تیاق  tayäqچوب – آنچه از درخت ببرند .مثال :چوپان تیاق (چوب دست
چوپان).
^ تیاقله ماق  tayäqlamäqبا چوب دست زدن.
تیپ { tipیو}.یکدست ٔه مرتب و منظم ازمردم ،یک صنف از مردم ،نمونه ای
از واقعه و حادثه  .مثال :ینگی تیپ ده گی موتر (نمونه ای از موتر جدید).
تیپره تیکن  tipratikanسنگ پشت -الک پشت.
تیپیرله ماق  tipirlamäqتیز تیز و نا آرام حرکت کردن ،دست و پا زدن.
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تیتره ماق  titramäqاز سردی و خنک لرزیدن ،جنبیدن ،تکان خوردن.
تیتراق  titramäqحالتی که از سردی ،ترس و هیجان بوجود می آید.
تیتکیله ماق  titkilamäqباال و پایین کردن چیزی ،زیر و رو کردن.
تیتماق  titmäqپاشیدن  -افشاندن ،ریختن و پراکنده کردن.
تیر  { tirفا }.چوب راست و باریک که بر سر آن آهن نوک تیز نشانده و با
کمان به هدف بیندازند ،گلوله که از دهانه ٔتوپ یا تفنگ یا تفنگچه خارج شود .
تیر باران :فرو ریختن تیر یا مرمی بسیار و پی در پی ازهر سو ،و نوعی
ازمجازات اعدام که محکوم را سر پا نگاهدارند و چند تن سر باز با هم
بطرف او شلیک کنن ،عرق.
تیرانچه َ tiränchaچوتار – تیز و چاالک.
ّ
تیرتیق  tirtiqجراحت و زخم التیام یافته .مثال :یوزیده تیرتیغی بارآدم
(شخصی که در رویش عالیم جراحت موجود است).
تیرجه یماق  tirgaymäqبا نمایان کردن سفیدی دندان خندیدن.
تیرسک  tirsakآرنج – بند گاه میان ساعد و بازو که به عربی مرفق میگویند،
آرنگ و وارنج و آرن هم گفته شده.
^ تیرسکله ماق  tirsaklamäqبا تکیه کردن آرنج در جایی قرار گرفتن،
تیرسک :گومژه  -تب خالی زرد رنگی که درچشم و لب می برآید .مثال:
تیلینگگه تیرسک چقسین ! (در لبت تبخال برآید !) ،آرنج.
تیرقیره ماق  tirqiramäqبه چهار طرف تیت و پاشان شدن.
تیرناق  tirnäqناخن ،استخوان نازک روی سر انگشت دست وپا.
تیریشماق  tirishmäqاجین – در پیشانی اجین افتیدن ،حرکت کردن،
کوشیدن ،تپیدن .
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تیریشقاق  tirishqäqمتشبث – چنگ در زدن و در آویختن به چیزی ،دست
آویزساختن.
تیریک  tirikحیات – زنده گی ،زنده بودن ،نقیض ممات .مثال :بلیق سوو بیلن
حیات (ماهی با آب زنده است) ،حبوباتیکه در دیگ پخته نشده ،خام مانده باشد.
^ تیریکچیلیک  tirikchilikحیات – زنده گی .مثال :تیریکچیلیک تشویشلری
(تشویش های زنده گانی).
تیریلماق  tirilmäqزنده شدن دو باره ،نشو و نما کردن حاصالت زمینی.
تیزگین  tizginتسمه و ریسمانی که برای محافظت جلو اسب استفاده میشود.
مثال :آدم نینگ تیزگینی – عقل (عقل رهنمای انسان است )« ضرب المثل».
^ تیزگینله ماق  tizginlamäqدرسراسب و مرکب تسمه و ریسمان انداختن.
تیزماق  tizmaqدریک صف قرار دادن ،دانه های تسبیح را در تارمخصوص
چیدن .چیز هایی را با نظم و ترتیب پهلوی هم یا رویهم قرار دادن.
^ تیزیم  tizimچیزی که به تار ،سیم وغیره چیده شود .مثال :بیر تیزیم
مروارید (یک قطار مروارید).
^ تیزمه  tizmaاشیای که پهلوی هم قرار گرفته باشند .مثال  :تیزمه تاغلر(کوه
هایی که پهلوی هم قرار دارند) ،قطار ،سلسله ،سلسله جبال.
تیزه  tizaزانو – مفصل بین ران و ساق پا ،خمیده گی میان لوله را هم میگویند.
تیزه له ماق :زانو زدن ،نشستن روی زانو.
تیسیرماق  tisirmäqبه عقب راندن ،به عقب نشینی مجبور ساختن.
تیش  tishدندان -هر یک ازاستخوان های خورد و کوچی که به ترتیب در
میان دهان انسان و حیوان در دو فک باال و پایین قرارگرفته و با آنها غذا جویده
می شود.
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^ تیشلم  tishlamتوته – توته ای نان ،گوشت و امثال آن که با یک دندان
گزیدن بوجود می آید.
^ تیشله ماق  tishlamäqدندان گرفتن .مثال :آلمه نی تیشله دی
(سیب را دندان گرفت).
تیغ { tighفا }.شمشیر – هر آلت تیز و برنده  ،و آلتی که با آن موی سر و
صورت را میتراشند ،هر ابزار باریک و بلند که از آهن یا پوالد درست کنند و
لب ٔه آن تیزباشد.
تیغیز  tighizضیق – تنگ ،ضد وسیع .مثال :تیغیز درختلر (درختان ضیق و
با هم پیوسته) ،تغیز وقت (وقت کم و ضیق).
تیقماق  tiqmäqفرو بردن – جای کردن .مثال :بیش پنجه نی آغیزیگه
سوقماق (پنج انگشت را بر دهان فرو بردن).
تیقیشتیرماق  tiqishtirmäqاشیای بزرگ را در جای خورد با فشار زیاد
جابجا کردن ،کاالی زیاد را در بکس و صندوق کوچک جابجا نمودن.
تیک  tikعمودی .مثال  :تیک چیزیق (خط عمودی) ،تی ّکه تیره ک (درخت چنار
بلند و تناور).
^ تیکله ماق  tiklamäqبه شکل عمودی در آوردن .مثال :قاپنی تیکله ماق
(جوال را ایستاد کردن) ،تعمیر نمودن ،بنا کردن ،ایسکی یادگارلیکلرنی تیکله
ماق ( یاد گاریهای گذشته و قدیمی را احیا کردن).
تیکماق  tikmäqدوختن – دو تکه پارچه را با نخ و سوزن بهم وصل کردن،
خیاطی ،لباس دوختن.
تیکن  tikanخار ،خار مغیالن.مثال :آیاغیمگه تیکن باتدی (به پایم خارخلید) .
تیکوچی  tikuwchiخیاط ،کسی که با امور دوختن البسه مشغول باشد.
^ تیکوچیلیک  tikuchilikخیاطی.مثال :یزدانقل تیکوچیلیک قیله دی(یزدانقل
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با امور خیاطی مشغول است) .
^ تیکیم  tikimدوخت ،بخیه ،دوزنده گی.
تیگیرمان  tigirmänآسیا ،آسیاب.
تیل  tilزبان ،عضو بدن انسان و حیوان که در دهان قرار دارد و با آن مز ٔه
چیز ها چشیده میشود ،انسان بوسیل ٔه آنحرف میزند ،به معنی لهجه و طرز
تکلم و گفتار هر قوم و ملت نیز میگویند ،سبک ،ستیل ،اسلوب .مثال:
نواییدن کۉره ،بابر نینگ تیلی ساده راق ( زبان بابر « اشعار  ،آثار» ساده
تر است نسبت به نوایی).
تیللشماق  tillashmäqجور آمدن ،موافقت ،همدلی ،مشاجره و گفتگو کردن.
تیلسیز  tilsizبیغرض  .مثال  :تیلسیز حیوان (حیوان بی زبان) .
تیلشناش  tilshinäsمتخصص علم زبان شناسی.
تیلچی  tilchiزبان شناس.
تیالق  tayläqچوچ ٔه اشتر.
تیلک  tilakآرزو ،خواهش .
تیلکه له ماق  tilkalamäqپارچه پارچه کردن ،توته توته کردن.
تیلماچ  tilmächترجمان.
تیلماق  tilmäqقاش کردن ،قاش کردن خربوزه یا میو ٔه دیگر ،چاک ،تکه ،بریدن
تیلیم  tilimقاش .مثال :قاوون تیلیمی (توت ٔه خربوزه) ،قاوون نینگ تیلیگی
(توته و قاش خربوزه).
تیلنچی  tilanchiگدا ،سوالگر ،سایل.
^ تیله ماق  tilamäqخواستن خواهش کردن .مثال :بخت تیله ماق
(بخت و سعادت خواستن) ،التماس ،التجا کردن.
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تین  tinنفس گرفتن ،تنفس کردن.
تیمتیکّه  timtikkaراست  ،صاف.
تینچ  tinchآرام ،آسوده .مثال :تینچ شهر (شهر آرام) ،نا تینچ :نا آرام ،مشوش.
مثال :ناتینچ کیچه (شب نا آرام) .
^ تینچلیک  tinchlikصلح و آرامی ،صلح و صفا.
تینتیماق  tintimäqپالیدن ،چیزی را چپه و راسته نمودن.
تینگله ماق  tinglamäqگوش دادن ،شنیدن .مثال :موزیک و قۉشیق تینگله
ماق (موزیک و آهنگ شنیدن) .
^ تینگالوچی  tinglawchiشنونده ،کسی که می شنود.
تنیق  tiniqصاف ،تازه ،بدون گرد وغبار .مثال :تنیق سوو (آب شفاف) ،پاک،
منزه.
تیه ماق  tayamäqتکیه دادن .مثال :چال عصاسینی دیوارگه تیه دی(آدم پیر
و سالخورده عصایش را بدیوار تکیه داد).
^ تیه نچ  tayanchحامی  -حمایت کننده ،نگهبان ،پشتیبان ،تکیه گاه.
تییغانماق  tayghanmäqلغزیدن ،لیز خوردن ،سر خوردن.
تییماق  timäqاداره کردن ،ازانجام امری صرف نظر کردن ،منصرف شدن.
مثال  :کولگیدن اۉزینی تییماق (جلوگیری از خندیدن).
تیبرنماق  tebranmäqحرکت کردن ،به جنبش آمدن.
تیپکی  tepkiکله چرخک – مریضی ساری که اطفال به آن مبتال شده گوش و
گلون شان درد میکند.
تیپماق  tepmäqلگد زدن – لت یا ضربه که با پا بکسی یا چیزی زده میشود.
^ تیپکی  tepkiضرب  ،لگد .مثال :آت تیپکی سینی ،آت کۉتره دی (لگد اسب
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را ،اسب بر میدارد).
^ تیپکیله ماق  tepkilamäqضرب زدن ،لگد مال کردن ،با لگد زدن .
تیپه  tepaبلند ،باال .
^ تیپه لیک  tepalikبلندی ،باالیی ،جای بلند.
تیتیک  tetikبا قوت ،چاالک .
تیجه ماق  tejamäqپس انداز ،صرفه جویی ،مقتصد.
تیر  terمایعی که ازغده های زیر پوست بدن تراوش میکند و روی پوست
جمع میشود ،عرق.
^ تیرله ماق  terlamäqعرق کردن ،هر مایعی که در اثر جوشیدن بطور
تقطیر بدست آید ،عرق گویند.
تیر  terفعل امر چیدن ،بچین !
تیر  terتیر ،چوب راست و باریک که بر سر آن آهن نوک تیز نشانده و باکمان
به هدف بیندازند ،گلوله که ازدهان ٔه توپ یا تپانچه خارج شود.تیر باران :فرو
ریختن تیر بسیار و پی در پی ازهر سو ،و نوعی از مجازات اعدام که
محکوم را سرپا نگاهدارند و چند تن سر باز وعسکر با هم بطرف او شلیک
کنند .
تیرس  tersچپ ،ضد راست .مثال :تېرس آدم (آدم الوبالی).
تییرگه ماق  tergamäqنظارت کردن ،زیر سوال و پرسش گرفتن ،تحقیق
کردن ،استنطاق کردن .مثال :جنایتچیلرنی تېرگه ماق (جنایتکاران را زیر
استنطاق گرفتن).
^ تیرگاو  tergäwاستنطاق ،تحقیق ،سوال و جواب.
^ تیرگاوچی  tergäwchiمستنطق – شخصی که سوال و جواب و نظارت
میکند.
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تیرماق  termäqنظم دادن ،مرتب کردن ،برشته کشیدن ،به نظم آوردن ،جمع
کردن ،گرد آوردن ،چیدن .مثال :گل و میوه تېرماق (گل و میوه چیدن) ،کتابلرنی
الماریگه تیرماق (چیدن کتب در الماری).
^ تیریم  terimجمع کردن حاصالت.
^ تیریمچی  terimchiکسی که حاصالت را جمع آوری میکند ،آنرا نوقانچی
هم گویند.
^ تیرمه  termaحاصالت جمع شده ،نوعی از سرودی که توسط خواننده گان
خوانده میشود.
تیرمیلماق  termilmäqنظاره کردن ،تماشا کردن.
تیره ک  terakچنار  -از درختان بی میوه که بسیار بلند و تناور می شود و
بلندیش تا متر میرسد ،برگهایش پهن و پنجه ای ،چوب آن محکم و با دوام
وبرای ساختن در و پنجره و سایر اشیا ٔ چوبی بکار میرود .درخت چنار.
تیره ن  teranچقور ،عمیق ،مکمل .مثال :تیره ن فکر( فکرعمیق وسنجیده).
تیری teriپوست  -جلد ،غالف ،قشر ،مقابل مغز ،آنچه روی عضالت بدن
انسان و حیوان را پوشانده است ،آنچه روی تنه و شاخ ٔه درخت و میوه ها
را می پوشاند.
تیریت  teritآزوقه ،آذوقه ای که با کنجاره و کاه مخلوط شده به حیوانات داده
میشود.
تیز  { tezفا }.سریع – سرعت .مثال :تیز یورماق ( سریع و با عجله راه رفتن).
^ تیزله ماق  tezlamäqتیز کردن کارد ،داس ،چاقو و غیره .مثال :دهقان
نینگ تنبللیگی توتسه ،اوراغینی کیسککه تیزله یدی (دهقان تنبل داس خود را
با کلوخ تیز میکند).
^ تیزلشماق  tezlashmäqاوج کردن .مثال :شمال تیزلشدی (شمال تیز و
سریع شد) .
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تیزه ک  tezakسرگین – فاضله چهارپایان از قبیل اسب و مرکب.
تیسکری  teskariخالف ،ضد ،سرچپه ،مخالف .مثال :احمد و محمود بیربیری
بیلن تیسکریله شیب قالیشدی(احمد و محمود باهم ضد شدند) .
تیشماق  teshmäqسوراخ کردن.مثال :تامچی تاشنی تیشر(قطره ،سنگ را
سوراخ کند)« ضرب المثل » .
^ تیشیک  teshikسوراخ  -کاواک ،جای که سوراخ شده باشد .مثال :تیشیک
مینچاق
ییرده قالمس ( موره ٔسوراخداردرزمین نمی ماند ).این مثل درمورد دختران
استعمال میشود.
یعنی هیچ دختربدون شوهرنمی ماند و باالخره ،دیر و یا زود ازدواج میکند.
تیشه  teshaتیشه – آلتی است شبیه چکش که دم آن پهن و تیز است و
درنجاری و بنایی و سنگ تراشی با آن کار میکنند.
تیکشیرماق  tekshirmäqامتحان کردن ،آزمودن ،تحلیل کردن ،نظارت
کردن تفتیش کردن.مثال :درس جریانی نی تیکشیرماق (جریان درس را
تفتیش نمودن).
تیکیس  tekisهموار ،چیزی که پستی و بلندی نداشته باشد.
^ تیکیسله ماق  tekislamäqهموارکردن ،صاف ،برابر ،یکسان نمودن.
تیکین  tekinآنچه که بدون دادن پول و عوض بدست آید ،رایگان.
^ تیکینخور tekinkhurمفتخور ،بیکاره ،ولگرد ،هرزه .
تیگماق  tegmäqبهم خوردن ،چسپیدن .مثال :تاش آیینه گه تیگدی (سنگ به
آیینه خورد) ،کویله گیگه قان تیگدی (پیراهنش خون آلود شد).
تیگیرمان  tegirmäqآسیا -دستگاهی که بوسیله ٔ آن غالت را آرد کنند ،نوع
ساده ٔ آن عبارت از دو سنگ مدور است که در روی هم قرار میگیرد و
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سنگ باالیی ،به قوه ٔ آب حرکت میکند و آنرا آسیاب هم میگویند ،نوع دیگر
آن به قوه ٔ باد میگردد و آنرا آسیای بادی میگویند.
تیگیشماق  tegishmäqهزل و مطایبه ،با هم شوخی و مزاح کردن ،خوش
طبعی کردن ،سخن غیر جدی.
^ تیگیشقاق  tegishqäqهزلکش – کسی که مزاح و شوخی کند.
تېلبه  telbaدیوانه – منسوب به دیو ،بی خرد ،بی عقل ،مجنون ،کسیکه عقل
او زایل شده باشد.
تیلفون  telefunتیلفون  -دستگاهی که توسط آن از راه دور با همدیگرصحبت
کنند.
^ تیلفونلشماق  telefunlashmäqاز طریق تیلفون صحبت کردن .
تیمیر  temirتیمور  -یکی از جمله چهار جهان گشا ،امیر تیمور صاحبقران.
صاحبقرانی امیر تیمور کورگان

امیر تیمور صاحبقران
()۱۳۳۶-۱۴۰۵
امیر تیموراز بزرگترین جهانگشایان جهان است ،به مانند وی کمتر قهرمان
در دنیا گذشته است .وی اصالً از تورکان اوزبیک سمرقند می باشد .به
خاطر اینکه اسقف سلطانیه شخص بیگانه میباشد ،و نوشته ٔ وی مغرضانه
نیست .از آن سبب چشم دید ها و خاطرات وی را که کامالً صادقانه تحریر
نموده ،جهت بهتر شناختن امیر تیمور جهان پهلوان ،عینا ً نقل می نماییم:
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« اسم او تیمور بیگ است و تیمور یعنی (آهن) و ( بیگ) یعنی امیر و
دشمنانش او را به اسم تیمور لنگ می نامند زیرا از یک پا میلنگد و در ایران
وی را (میری تا بام) میخوانند که به معنای فرمانفرما می باشد.
از روزی که این مرد دارای قدرت شده تا امروز در تمام جنگ ها فاتح
گردیده و هیچ پادشاه و هیچ قلعه ٔ جنگی نتوانسته مقابل وی مقاومت نماید.
(….) .
تیمور بیگ زبانهای عربی ،فارسی و ترکی را میداند و در علم قرآن و علم
فقه اسالمی آن قدر زبر دست می باشد که هیچ عالم مسلمان نمیتواند با او
مباحثه نماید.
(تیمور بیگ) در جنگ مثل سربازان خود جوشن در برمیکند و وارد میدان
کار زار میشود و از مرگ بیم ندارد و با این که بدفعات بسختی مجروح شده
و تا سرحد مرگ رفته باز نمی ترسد و خود ،در جنگها شرکت می نماید.
درهیچ جای دنیا ،انضباطی به انداز ٔه انضباط قشون تیمور بیگ وجود ندارد.
افسران قشون امیرتیمور به نسبت ده برابر ،یکی از دیگری برترهستند و
فرمانده ده سر باز باسم (اون باشی) و فرمانده یکصد سر باز باسم ( یوز
باشی) فرمانده هزار سر باز باسم (مینگ باشی) و فرمانده ده هزار سر باز
باسم (تومان باشی) خوانده میشود.
اگر یک مینگ باشی به هزار سر باز که تحت فرماندهی او هستند امر کند
که خود را درآتش بیندازند ،بیدرنگ امر او را به موقع اجرا خواهند گذاشت
و هر سر باز میداند که اگر از اجرای امر افسری که فرمانده او می باشد
خود داری کند زنده پوستش را خواهند کند .انضباط در ارتش تیمور بیگ
آنقدر دقیق است که اگر یک سر باز مرتکب خالف شود ،با خنجر شاهرگ
خود را قطع می نماید و خود کشی میکند تا این که گرفتار مجازات نگردد.
یکی از چیز هایی که سبب گردیده (تیمور بیگ) مقتدر ترین مرد جهان شود
استفاده از باروت است.
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( تیمور بیک) از راز ساختن باروت مستحضر است و در تمام جنگ های
بزرگ مقداری از مواد خام باروت را با خود می برد و در نزدیکی قالعی
که می خواست آنها را بگشاید باروت میساخت و آنگاه دیوار قلعه را باحتراق
باروت ویران میکرد (…).
شکوه در باره ٔ تیمور بیگ را هیچ پادشاه نداشته است.
شاید دردنیا کسی به وجود نیامده که حافظه ای قوی ترازحافظه (تیمور بیگ(
داشته باشد و یکی ازعوامل موفقیت این مرد نیروی حافظه اوست اگر از
بام تا شام یکصد نفر از امرا و افسران خود را بپذیرد و برای هر یک از
آنها دستوری صادر کند که با دستور دیگری فرق داشته باشد تمام آن دستور
ها را بیاد دارد و میداند که هر یک از اوامر وی در چه موقع باید اجرا شود
و کسی که مامور اجرای امر می باشد اگر در موقع معین آنرا به موقع اجرا
نگذارد بقتل خواهد رسید.
بعضی از امرای خارجی که نزد تیمور بیگ می رفتند وقتی باو میرسیدند به
خاک میافتادند و سر بر زمین می گذاشتند اما تیمور بیک ازعمل آنها متنفر
می شد و می گفت که فقط باید بر خداوند (ج) سجده کرد و غیر از خدای
یگانه هیچکس در خور این نیست که باو سجده نمایند».
اقتباس از کتاب  « :منم تیمور جهانگشا ».
گرد آورنده  :مارسل بریون با ترجم ٔه ذبیح هللا منصوری ایران .۱۳۶۲
تیمیر  temirآهن – فلزی است خاکستری رنگ و چکش خور ،از گداختن
کلوخه هایی که از معدن استخراج میکنند بدست می آید ،در  ۱۵۳۰درجه
حرارت گداخته میشود و در  ۸۰۰درجه حرارت نرم و سرخ میگردد ،برای
ساختن ابزارهای گوناگون و انواع ماشینها بکار میرود.
^ تیمیرچی  temirchiآهنگر – کسی که پیشه اش ساختن آالت و ادوات
آهنی است ،پیشه وری که آهن را در کورهسرخ میکند و از آن آالت و ادوات
آهنی میسازد.
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تیمیر قازیق  temirqäziqضد جنوب ،طرف شمال ،سمت شمال.
تینچلیک  tenchlikآرامی ،آسودگی .
^ تینچلیک سیور tenchlik siwarآزادیخواه .
تینتک  tentakاحمق ،دیوانه ،بی عقل.
تینتیرماق  tentirmäqسراسیمه شدن ،هراسان ،سرگردان ،مضطرب،
شوریده حال ،پریشان حواس.
تینگ  tengبرابر – همدوش ،هموزن ،همسنگ ،روبه رو ،مطابق ،مقابل.
^ تینگداش  tengdäshدو نفر که بیک اندازه عمر کرده باشند ،مانند هم،
شبیه یکدیگر.
تینگری  tegriخداوند ،هللا «ج ».
تینگله ماق  teglamäqخود را با دیگران برابر ساختن .
^ تینگالوچی  tengläwchiشنونده ،سامع .
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ث
ث  se -حرف ششم زبان تورکی اوزبیکی است ،به حساب ابجد « »۵۰۰
این حرف مخصوص کلمات عربی است.
ثابت { säbitعر }.پا برجا ،استوار ،پایدار.
دال در عاشقی ثابت قدم باش
که در این ره نباشد کار بی اجر
« حافظ»
^ ثابت قدم { säbit qadamعر }.پا برجا ،متین ،ثابت رای .
ثاقب { säqibعر }.نافذ ،سوراخ کننده ،روشن ،تابان ،درخشان.
ز رقیب دیو سیرت بخدای خود پناهم
مگر آن شهاب ثاقب مددی کند سها ر
« حافظ»
ثالث { sälisعر }.سوم ،نعت فاعلی از ثلث ،سه کننده ،شخص خارجی :و
هر راز که ثالثی در آن محرم نشود هر آیینه از اشاعت مصون ماند.
(کلیله و دمنه )  -شخص ثالث؛ در مرافعات آنکه نه مدعی و نه مدعی علیه
است و دعوی مابه االدّعا کند( .اصطالح عدلیه).
ثانی {säniعر }.دوم ،کنایه از مثل و مانند.
ثانیه { säniyaعر }.مؤنث ثانی ،یک شستم دقیقه.
ثبات { sabätعر }.پایداری ،استواری.
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ثبت { sabtعر }.قراردادن ،بر قرار و پابر جا کردن ،نوشتن ،یاد داشت
کردن ،مطلبی را در دفتر نوشتن.
ثبوت { subutعر }.پا بر جا بودن ،استواری ،پایداری.
ثروت { sarwatعر} .مال ،دارایی ،بسیاری مال.
ثریا { surayyäعر }.چهلچراغ ،چراغ چند شاخه که از سقف آویزان
میکنند ،و نیز ستاره پروین ،و آنرا عقد ثریا ازآن جهت میگویند که مجموع
چند ستاره است شبیه گردن بند.
همه روی صحرا چو دریا کنیم
ز خورشید تابان ثریا کنیم
« فردوسی »
ثعبان { sabänعر }.مار بزرگ ،اژدها.
ثقل { siqlعر }.بارسنگین ،بار گران ،وزن ،سنگینی ،سنگینی در هر چیز.
ثلث { sulsعر }.یک سوم چیزی ،سه یک  ،و نیزنام خطی که آنرا خط
کوفی هم میگویند.
ثمر{ samarعر }.میوه ،بر ،بار درخت.
ثمره { samaraعر }.میوه ،یکدانه ،میوه و نیز بمعنی نسل و فرزند.
ثمن { samanعر }.یک هشتم چیزی ،هشت یک ،بهای چیزی.
ثمین  saminگرانبها ،با ارزش .
ثنا ٔ { sanaعر }.ستایش ،اثنیه جمع.
ثنایا { sanäyäعر}.دندانهای تیز ،جلو دهان « دو در باال  ،و دو
در پایین ».
ثواب { sawäbعر }.مزد ،پاداش ،جزأ ،پاداش کارخوب و پسندیده.
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بر تو فرخنده باد ماه صیام
خلد بادت ز کردگار ثواب
«مسعود سعد»
ثوابت { sawäbitعر }.جمع ثابته ،ستاره گانی که ساکن و بی حرکت
هستند و حرکت انتقالی ندارند.
دگر چرخ ده و دو خانه باشد
ثوابت را در او کاشانه باشد
«ناصرخسرو»
ثوانی { sawäniعر }.جمع ثانیه.
ثوب { subعر }.جامه ،لباس .
ثور { sawrعر }.گاو نر ،و نام برج دوم از دوازده برج فلکی .
ثوران { sawaränعر }.هیجان ،برخاستن گرد و غبار ،برپا شدن فتنه.

***

292

فرهنگ تورکی اوزبیکی به فارسی /دری

ج
ج  jeemحرف هفتم زبان تورکی اوزبیکی است که جیم تلفظ میشود ،بحساب
ابجد «  »۳گاهی به « ز» بدل میشود  .مثل « ارج – ارز » گاهی به
« ژ» مثل « کج – کژ » گاهی به « گ » مثل آخشیج – آخشیگ ».
جادو  jäduافسون ،سحر ،شعبده.
^ جادوگر jädugarسحر گر ،کسی که جادو میکند ،افسونگر.
که آن دیو بسیار جادوگر است
به دیوان مازندران او سر است
« فردوسی »
جاده { jäddaعر }.راه و سیع و بزرگ ،شاهراه ،بزرگ راه .
جاذب { jäzibعر }.جذب کننده ،بخود کشنده ،کشاننده ،رباینده .
جاذبه { jäzibaعر }.قوه ٔ جذب در اجسام .
جاری { järiعر }.روان ،در جریان.
جاسوس { jäsusعر }.خبرکش ،جستجو کننده ٔ خبر ،کسی که اسرار کسی
را بدیگری اطالع بدهد  ،جواسیس جمع.
جالب { jälibعر }.جلب کننده ،بسوی خود کشنده ،رباینده ،دلربا.
جام  { jämفا }.پیاله ،ساغر ،ظرف برنجی شبیه کاسه که در آن آب
میخورند ،و نیز بمعنی قطعه ٔ بزرگ شیشه.
جامع { jämeعر }.جمع کننده ،گرد آورنده ،هر چیز تمام وکامل ،مسجد
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بزرگ که در آن نماز جمعه بخوانند ،جوامع جمع.
جامعه ( jämeaعر ).توده ٔ مردم  ،گروه ٔ ازانسانها.
جامی  jämeموالنا عبدالرحمن جامی .نورالدین عبدالرحمان بن احمد،
شاعر ،ادیب و صوفی نامدار قرن نهم است  .وی سبب مولد خود جام و
نیز به جهت ارادتی که بشیخ االسالم احمد جامی (متوفی در  ۵۳۶هَ .ق)
داشته به جامی تخلص کرده است.
شعر ملمع از موالنا جامی
ای لبت پُر خنده و چشم سیاهت مست خواب
ایککی زلفینگ آره سیده  ،آی یوزینگ دور آفتاب
روی ترا غرق عرق
نش ٔه می میکند
باده ایچسنگ توکیلور ایککی قیزیل یوزدن گالب
هر که بیند روی خوبت پاک گردد از گناه
سینگگه باققن بنده گه محشر کونی یۉقدورعذاب
بوالهوس در بزم وصلت محرم و من نا امید
طالعیم شومدور ولی بختیم زبون حالیم خراب
بنده «جامی» شد غالمت گرچه افالطون بود
اسره گیل ،یا سقله گیل ،یا سات یا بیرگیل جواب
جان { jänفا }.روان ،روح  ،حیات ،نیرویی که در هر جانداری هست و با
مردن او نا بود می شود ،جان بیرماق:جان دادن « بکسی نیرو دادن و زنده
گی دوباره بخشیدن » ،و نیز به معنی جان سپردن ،مردن.
^ جانلنماق  jänlanmäqبا قوت شدن ،قوت گرفتن ،زنده شدن .مثال :بهار
جانله نیش فصلی ( بهار فصل زنده شدن دو باره ٔ سبزیجات ،میوه جات و
درختان است).
^ جاندار  jändärانسان وهرحیوانی که جان داشته باشد ،ذیروح ،بمعنی
نگاهبان و پاسبان.
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^ جانلی  jänliجاندار -زنده جان  ،موجودات زنده .مثال :جانلی صحبت
(صحبت زنده) ،نشرات رادیو و تلویزیون که زنده پخش میشود.
^ جانلیک  jänlikحیوان اهلی که برای قربانی در نظر گرفته شده باشد.
^ جانسیز  jänsizبدون جان ،مرده .مثال :جانسیز قۉللر (دستان بیجان و
بی حرکت).
جانانه { jänänaفا }.دلبر زیبا و بسیار دوست داشتنی که عاشقش او را
مانند جان خود دوست دارد و نیز جانانه  :از روی جانبازی و به طریق
ازجان گذشتنی.
جانباز { jänbäzفا }.فدا کار ،بیباک ،جان بازنده ،از جان گذشته.
^ جانبازلیک  jänbäzlikفداکاری  ،ایثار.
جانبخش { jänbakhshفا }.روح بخش.
جانسره ک  jänsarakکسی که سراسیمه باشد ،نا آرام.
جانکویر jänkuyarغمخوار ،اندوهگین .
جانور { jänawarفا }.جاندار ،ذیروح ،موجود زنده ،بیشتر در باره ٔ حیوان
اطالق میشود.
جانی { jäniعر }.جنایتکار ،گناهکار ،تبهکار.
جاهل { jähilعر }.نادان ،بدون علم.
جای { jäyفا }.محل ،مقام ،مکان .
^ جایسیز  jäysizبیجای ،کسی که جای اقامت و سر پناه نداشته باشد.
^ جایلشماق  jäylashmaqجابجا کردن.مثال :اوییمیز مکتب نینگ یانیده
جایلشگن (خان ٔه ما نزدیک مکتب قرار دارد) .
^ جایله ماق  jäylamäqجابجا کردن ،فرو بردن .مثال :سماننی قاپگه جایله
ماق (کاه را در جوال جابجا کردن).
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جایز { jäyizعر }.روا ،مباح  ،نافذ.
جای نماز { jäynamäzفا }.فرشی که روی آن نماز میخوانند ،فرش
قالینچه ،گلمچه و تکه ی مخصوص نمازگزاران است ،در عربی سجاده
گویند.
جبر { jabirعر }.استخوان شکسته را بستن ،فقیری را توانگر ساختن ،کسی
را بزوربکاری واداشتن ،و نام طریق ٔه که پیروان آن جبریه نامیده میشوند و
به عقیده ٔ آنان تمام اعمال آدمی به اراده ٔ خداوند صورت میگیرد و بنده هیچ
اختیاری از خود ندارد ،ضد اختیار و تفویض  « ،جبر و مقابله » یکی از
علوم ریاضی که در حساب فورمولهای ساده و مطلق بدست میدهد مجهوالت
عددیه را بزیاد و کم کردن اعداد در مبادی مطلوب استخراج میکنند.
جبران { jibränعر }.تالفی کردن.
جبهه { jabhaعر }.پیشانی ،جباه و جبهات جمع ،و نیز جماعت مردم و
قسمت جلو میدان جنگ.
ج ّجی  jajjiخورد ،کوچک .مثال :ججی فرزند لر(اطفال خورد سال) .
جدال { jidälعر }.خصومت ،ستیزه ،کشمکش ،جنگ و ستیز.
جدا  judäسوا ،دور ازهم ،تنها  ،منفصل  ،ممتاز  ،جدا شدن.
جدول { jadwalعر }.نهر کوچک ،جوی آب ،و نیز چند خط افقی و
عمودی که بر صفحه ٔ کاغذ بکشند ،جدا ولجمع.
^ ضرب جدولی  zarb jadwaliجدولی است برای بدست آوردن حاصل
ضرب اعداد.
جدی { jadiعر }.بزغاله ،و نام ستاره ای درطرف قطب شمال ،ستاره ٔ
قطبی ،و نام برج دهم از بروج دوازده گانه ٔ فلکی.
جدی { jiddiعر ].راست ،حقیقت مثال :جدی آدم (آدم جدی) ،جدی مسا ٔله
(مسا ٔله جدی) ،جدی گپ ( گپ راست و حقیقت) ،جدی کسللیک (مرض
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سخت).
^ جدیلشماق  jiddilaجدی شدن مسا ٔله و موضوع  .مثال :وضعیت جدیلشدی
( وضعیت شکل جدی را بخود گرفت).
جدید { jadidعر }.تازه – نو ،هر چیز تازه ،عکس قدیم ،و نام یکی از بحور
شعر.
جذاب { jazzäbعر }.جذب کننده ،بسوی خود کشنده.
جذبه { jazabaعر }.کشش ،و نیز به معنی مسافتی میان دو منزل درسفر،
جوش و خروش.
جر { jarفا }.شکاف  ،رخنه ،چاک ،شکاف زمین ،جوی کوچک.
^ جرلیک  jarlikجای که شکاف و چاک است.
جرأت  { jur’atعر  } .جسارت ،دلیری ،بیباکی ،پردلی .
جراح { jarrähعر }.کسی که زخمها و جراحات را معالجه میکند ،داکتر و
پژشکی که بعض امراض را با بریدن وشکافتن اعضا ٔ بدن معالجه میکند.
جراحت { jarähatعر }.زخم  ،جراح و جراحات جمع.
جرچی  jarchiخبر رسان ،کسی که خبر مراسم خوشی را در قرا ٔ و قصبات،
بسواری اسب و یا پای پیاده ،به مردم میرساند.
جرنگ  jarangصدای بهم خوردن دو چیز فلزی یا چینی یا بلور ،صدای
زنگ .
^ جرنگدار jarangdärصدا کردن شمشیر و زنگ و هرچیز فلزی یا چینی
که به چیز دیگر بخورد .
جریان { jarayänعر }.معلوم ،روان شدن آب یا هر چیزمانند آن ،وقوع
امر.
جریمه { jarimaعر }.تاوان و پولی که از مجرم گرفته شود.
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جز  jazصدای که از رسیدن آب به آتش یا آهن تفته بلند شود ،صدای تف
دادن چیزی در روغن که جز جز هم میگویند.
جز ٔ{ juzعر }.بخش و پاره ای از چیزی ،قسمتی از یک چیز «،گاهی در
موقع اضافه همزه را به واو بدل میکنند .جزو میگویند» اجزأ جمع.
جزیلله ماق  jazillamäqصدای « جز».
جزأ { jazäعر }.سزا ،مزد ،پاداش.
جزیره { jaziraعر }.قطعه ٔ زمین میان دریا که از هر طرف آب آنرا احاطه
کرده باشد.
جزیره مه  jaziramaگرمی طاقت فرسا ،گرمی زیاد و بیحد.
جزیه { jaziyaعر }.گزیت ،خراج زمین ،مالیاتی که در قدیم مسلمین از
کفار و اهل ذمه میگرفتند.
جسارت { jasäratعر }.دلیری ،بی پروایی ،بیباکی ،گستاخی.
جسامت { jasämatعر }.تنومند شدن ،تناور شدن ،تنومندی ،کلفتی.
جسد { jasadعر }.تن ،بدن ،کالبد ،جسم انسان ،انسان مرده ،اجساد جمع.
جسم { jismعر }.بدن ،تن ،هر چیزی که طول وعرض داشته باشد ،هر
چیزی که قسمتی از فضا را بگیرد ،اجسام جمع .
جسور{ jasurعر }.دلیر ،بی باک ،گستاخ.
جغرافیا  { jughrafiyäیو }.علمی است که در خصوص احوال کره ٔ زمین
و اوضاع طبیعی و سیاسی کشور ها وچگونگی زنده ګی موجودات روی
زمین بحث میکند .
جفا ٔ { jafäعر }.بیوفایی ،بی مهری ،جور و ستم.
^ جفاکش  jafäkashکسی که جفا و عذاب میکشد ،جفا دیده .
جفت  { juftفا } زوج ،شوهر ،قرین .
298

فرهنگ تورکی اوزبیکی به فارسی /دری

جگر  { jigarفا }.کبد ،یکی از اعضا ٔ درون بدن انسان و بعضی حیوانات که
رنگش سرخ تیره است و در بدن انساندر پهلوی راست زیر حجاب حاجز
قرار دارد ،جگر سیاه هم میگویند.
جگربند  { jigarbandفا }.مجموع دل و جگر و شش ،دل و جگرگوسفند
که باری پختن بگیرند ،فرزند ،کسی را که قلبا ً دوست داشته باشند.
جالد { jallädعر }.میر غضب ،قاتل ،دژخم ،کسیکه ما ٔمور تازیانه زدن یا
کشتن محکومین است.
جالل { jalälعر }.شکوه ،عزت ،بزرگی ،بزرگواری.
جلب { jalbعر }.کشیدن از جایی بجای دیگر ،متوجه ساختن.
جلد { jildعر }.پوست – پوست بدن انسان یا حیوان ،مقوا ٔ کتاب .مثال :کتاب
جلدی (جلد کتاب) ،دفتر جلدی (جلد دفتر) ،ای ّکی جلدن عبارت اؤزبیک تیلی
نینگ ایضاحلی لغتی (فرهنگ دو جلدی مشرح زبان اۉزبیکی).
جلو { jilawعر }.پیش ،پیشرو ،روبرو ،به معنی لگام ،قیضه و افساراسب
هم میگویند.
جلوه [ jilwaعر ].آشکار کردن ،ظاهر ساختن ،نمایش ،رو نمایی ،هدیه ٔ
که داماد در وقت زفاف به عروس میدهد.
جماعت { jamäatعر}.گروهی از مردم ،جماعات جمع.
جمال { jamälعر }.حسن ،زیبایی ،خوبی ،خوشگلی(،بکسر جیم) جمع جمل،
(بفتح جیم و تشدید میم) ساربان ،شتر بان ،شتردار،جماله جمع.
جمال مردمی در حلم باشد
کمال آدمی در علم باشد
« ناصرخسرو»
جمعه { jumaعر }.هفتمین روز هفته ،آدینه.
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جمعیت { jami’yatعر }.جمع بودن ،انبوهی مردم ،مردم بسیار که دریکجا
گرد آمده باشند ،نفوس یک شهر یا مملکت .
جمله { jumlaعر }.همگی ،همه ،کالم و سخنی که معنی داشته و کامل
باشد (دستور) ،سخن ،کالم ،تماماً ،سراسر ،خالصه ،مجمل.
مری بین انسان و ارواح.
جن { jinعر }.موجود حیاتی و غیر
ٔ
جناب { janäbعر }.ناحیه ،آستانه ،درگاه ،کلمه ٔ تعظیم که پیش از نام
اشخاص بزرگ ذکر شود.
جنازه  { janäzaعر  } .مرده ،تابوت باجسد مرده ،نعش ،جنایز جمع .
جنایت  { jinäyatعر  } .تبهکاری ،جرم و گناه بزرگ ،جنایات جمع .
^ جنایتچی  jinäyatchiکسی که مرتب جنایت میشود.
^ جنایتکار  jinäyatkärجانی – کسی که جنایت میکند ،و مرتکب جرم و
گناه می شود.
جنت { jannatعر }.باغ ،بهشت ،فردوس ،جنان و جنات جمع.
جنجال { janjälفا }.فریاد و همهمه ،شور و غوغا ،آشوب و ازدحام.
جنرال  { janrälال }.جنرال ،شخصی که صاحب رتبه ٔ عالی در اردوی
مملکت باشد .
جنس { jinsعر }.آنچه که شامل انواع متعدد باشد ،مثل جنس حیوان که
شامل انسان و سایر جانداران است ،دراصطالح منطق ،جنس آنست که شامل
انواع باشد و نوع شامل اصناف و صنف شامل افراد ،به معنی کاال و متاع
هم میگویند ،اجناس جمع .
جنگ { jangفا }.نبرد ،کارزار ،پیکار ،آورد ،زد و خورد و کشتار میان
چند نفر یا میان سپاهیان دو کشور.
^ جنگاور  jangäwarجنگ آور ،دلیر ،جنگجو ،مرد جنگی.
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^ جنگچی  jangchiاشتراک کنند ٔه جنگ ،عسکر عادی.
ج ّنی { jinniعر }.دیوانه ،منسوب بدیو ،بی خرد ،بی عقل ،مجنون ،کسیکه
عقل او زایل شده باشد.
^ جوابگر { jawäbgarعر + .فا }.مسوول ،کسی که مسوولیت دارد.
جواز  { juwäzفا }.دستگاه روغن کشی – هاون چوبی یا سنگی ،دستگاهی
که با آن چیزی را بفشارند و عصاره یاروغن آنرا بگیرند ،جوازان و جوازه
هم گفته شده .جواز ران  :اسم فاعلی ،یعنی کسیکه از جواز روغن میکشد.
(به فتح ج ) رخصت ،اجازه ،مباح ،روا.
جوالدوز  { juwälduzفا }.سوزن بزرگی که برای دوختن جوال بکار
میرود ،سوزن کالن.
جو پزک  jawpazakنوع زردالو را گویند که همزمان با جو پخته میشود.
جوده  judaبی نهایت ،بی اندازه ،بیحد.
جول  julتکه ٔ پشمی که روی حیوانات بیندازند.مثال :آت نی جولّه ماق
( پوشانیدن جل به اسب).
جومرد  jumardجوانمرد – سخی ،کسی که دست سخا و دل باز داشته باشد.
جونگ  jungشتری که از پدر نر« نوع شتر» و مادر مایه « نوع شتر»
بدنیا آمده باشد جوه  juwaجو  -جوی ،نهر کوچک ،آشگز.
جو  -ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
جو (گیاه) نوعی گیاه و از غالت،
جو یا اتمسفر یا هوا کره ،فضای دور سیارهها،
ّ
ُجو یا جوی یا جوب به معنی راه آب،
جۉ نتماق  jönatmaqفرستادن ،ارسال کردن ،روان کردن .مثال :مکتوب
جۉ نتماق (مکتوب فرستادن).
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جیرکنماق  jirkanmäqتنفر کردن.
جیز و پز  jiz - u pizصدایی که در وقت سرخ کردن گوشت ،به گوش
میرسد.
جیغه  jighaجغه  -تاج ا فسر ،نیمتاج ،هر چیز شبیه به تاج که به کاله و
جلو سر بزنند .جیغه لیک (تاجدار).

***
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چ
چ  che -حرف هشتم الفبای تورکی اوزبیکی که « چه » تلفظ میشود .این
حرف مخصوص زبان تورکی اوزبیکی و فارسی  /دری است و در لغات
عربی نیست ،در حساب ابجد بجای جیم «  » ۳بشمار میرود.
چابک  chäbukچست و چاالک ،ماهر ،زبر دست ،چابوک هم گفته شده .
چاپ  chapفن نقش کردن نوشته ها و تصاویر در روی کاغذ بوسیل ٔه حروف
سربی و کلیشه و ماشینهای مخصوص این کار.
^ چاپچی  chäpchiکارگر چاپخانه.
^ چاپخانه  chäpkhänaجای چاپ کردن اوراق و کتب ،مطبعه.
^ چاپ قیلماق  chäp qilmäqچاپ کردن.
چاپتیرم  chäptirmäدواندن ،طفلیکه ادرار خود را به حالت ایستاده خارج
کند .چاپتیرماق :حیوان نر و ماده را به خاطر نسل گیری با هم نزدیک
ساختن.
چاپر  chäparقاصد ،قصد کننده ،آهنگ کننده ،پیک ،چاپار ،نامه بر.
چاپقین  chäpqinبا تیغ و اسلحه بریدن و ازبین بردن همه چیز ،دونده.مثال:
چاپقیر آت (اسبیکه تیز میدود).
چاپلوس { chäpalusفا }.خوشامد گوی ،چرب زبان ،متملق ،کسی که با
فروتنی و چرب زبانی و خوشامد گویی کسی را فریب بدهد ،چابلوس و
چالبوس و هم گفته شده.
چاپماق  chäpmäqجدا کردن  ،بریدن  ،پاره کردن چیزی از چیز دیگر،
با کارد ،یا قیچی یا آلت دیگر .مثال :گوشت چاپماق (گوشت را بریدن و میده
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کردن) .باید گفت در زبان انگلیسی « » chopخرد کردن ،قطعه قطعه
کردن ،بریدن معنی میدهد ،پس معلوم میشود انگلیس ها لغت - chop
چاپ » را از زبان ترکی گرفتند.
نظر به گفته ٔ مهندس محمد صادق نایبی  ٪۱۷زبان انگلیسی را زبان ترکی
تشکیل میدهد( .مؤلف).
چاپماق  chäpmäqدویدن ،خیز زدن (مصدر).
چاپه چاپ  chäpa chapجست و خیز ،بدو بدو.
چاپه غان  chäpaghanدونده ،کسی که تیز بدود.
^ چاپقیر  chäpqirبرنده  ،اسم فاعل.
^ چاپقی  chäpqiآله ای که برای میده کردن و بریدن گوشت ،پیاز وغیره
استعمال میشود .مثل کارد ،چاقو و غیره.
^ چاپقیله ماق  chäpqilamäqبا کارد میده کردن و بریدن گوشت ،پیاز
و غیره .
^ چاپیق  chäpiqاطراف و اکناف سبزیجات ،میوه جات و کشتزار ها را
نرم ساختن
^ چاپقچی  chäpiqchiاسم فاعل ،کسی که این عمل را انجام میدهد.
چاپه غان  chäpaghänکسی که تیز بدود .
چاپنداز  chäpandäzبزکش ،پهلوانی که با سواری اسب ،بز را به دایره ٔ
حالل میرساند.
بزکشی یکی از ورزش های ملی افغانستان به شمار می رود که در این
ورزش شرکت کنندگان باید الشه بز را باخود حمل کنند و در محلی مشخص
به نام دایره حالل بیندازند .بز ِکشی (کشیدن بزها) ،بازی سنتی در افغانستان
است که در فصل های خزان و بهار در دشت های شمال و شمال شرق
افغانستان برگزار میشود .این بازی در میان مردم کشورهای آسیای مرکزی
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از جمله تاجیک ها ،اوزبیک ها ،قیرقیزها ،ترکمن ها و اقوام افغانستان
برگزار می شده است و در برخی از این کشور ها هنوز انجام می شود .نکته
قابل توجه این است که هیچ اصلی برای ثبت نام بازیکنان وجود ندارد .هرکس
می تواند با اسبش به میدان داخل شده و بازی نماید .نحوه انجام بازی به این
صورت است که عده ای سوار براسب برای کشیدن الشه یک بز یا گوساله با
هم به رقابت می پردازند .بازیگران بزکشی (در افغانستان آنها چاپ انداز
نامیده می شوند) گاه برای کسب مهارت به سالها تمرین نیاز دارند .چاپ
اندازها بز را از زمین برداشته و بعدا بز را به قطعه مشخصی که دایره حالل
نامیده میشود ،میاندازند.
الشه مورد استفاده در بزکشی معموالً ذبح شده و دست و پاهایش از زانو به
پایین قطع میشود .الشه را برای سفت شدن حدود  ۲۴ساعت قبل از بازی
در آب سرد می خوابانند .گاهی برای افزودن بر وزن الشه درون آن را پر
از سنگ میکنند.
بزکشی در افغانستان از حمایت دولت های متوالی بر خوردار بوده است به
نحوی که در زمان محمد ظاهرشاه این مسابقات هم زمان با جشن تولد پادشاه
برگزار میشد .رژیم های بعدی تاریخ مسابقه را به سال روز سازمان ملل
متحد تغییر دادند .در شم ال افغانستان حداقل قبل از تجاوز شوروی در سال
 ،۱۳۵۸تا چند صد سوارکار میتوانستند هم زمان با هم در نوع خاصی
بزکشی که در زبان دری به توده برآئی معروف است به رقابت بپردازند .این
رقابت در جشنهای عروسی رایج بود.
در افسانه ها آمده است که این ورزش برای اولین بار در حوزه آمو دریا
انجام می شده است .ترکان آن دیار و دیگر مردم آن منطقه از استپ های آن
مناطق به سمت افغانستان کنونی مهاجرت کرده اند و از اسب بعنوان یک
وسیله که در جنگها به کارشان میآمده است ،استفاده میکردند .معروف است
که دو نوع اسب متعلق به افغانستان هستند .قطغن یک اسب نیرومند است که
به قدرت و پایداری شهرت دارد .البته اسب دیگر از قطغن بزرگتر است و
در فاریاب و بلخ بیشتر حضور دارد .هر دوی این گونه اسبها برای بزکشی
پرورش مییابند و مورد استفاده قرار میگیرند .اسب سوار نیز معموالً مردان
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هستند که به این ورزش عادت دارند.

الحاج عبد الصمد بای حکیمیاراندخویی
بنابرمعلوماتیکه «الحاج عبد الصمدبای حکیم یار اندخویی» باشنده ٔ
تورنتوی کانادا ارایه داشتند ،اسم بزکشان و پهلوانان مشهور والیات شمالی
افغانستان از این قرارند :
عبدالرحمن باى بچه ،کوچىم پهلوان ،رییس محمد صالح باى ،شمس پهلوان،
صوفى حکیم پهلوان ،عبدهللا پهلوان به حیث چاپ اندازان مشهورند .فعالً جاى
چاپ اندازها را بیشتر جوانان گرفته اند که مشهور ترین آنها شاه ولى پهلوان،
محمد صالح ،احمد فرید تغاچى ،حیات هللا قزلقلى ،قاسم پهلوان ،روزى
بلچراغى ،محمد امین ،حیات هللا قیصارى ،حیات هللا کوهى ،قربان کوهى،
یار محمد و گل محمد کوهى مى باشند.
وایشانقل دهلی ،مخی دراز ،روزی پهلوان ،موالن قراوول بیگی ،بوری
پهلوان ،بابا نظر قودیقچی ،تاغن چاپنداز ،قربان قزاق چاپنداز ،رحمن
چاپانداز  ،اورز محمد ،کوچیم ،بایقل ،باینظر ،دوران چیتگر ،قربان چال،
جمعه پهلوان ،عبدالرحمن پهلوان ،قربانقل ،ممش پهلوان ،سیدا ،عاشور نسوار
فروش ،رحمت سریغ ،یزدان پهلوان باشند ٔه باغبوستان ولسوالی قورغان،
روزی پهلوان ،هللا بیردی ،دوران پهلوان ،هللا یار ،مال جوره ،بو علیلیک
عبدهللا و خواجه دوکه لیک کمال ،چاپ اندازان و پهلوانان مشهور اندخوی به
شمار می روند.
عمدتا ً بزکشى به مناسبت روز هاى ملى و محافل رسمى و عنعنوى در شهر
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میمنه مرکز فاریاب با شرکت و شور و هلهلۀ هزاران تماشاچى برگزار
میشود.
گفتنیست بازی بزکشی در اکثر شهر های شمال افغانستان برگزار میگردد.
پهلوانان (چاپ اندازان) تنومند با اسپ هاى چابک و قوى خود به مصاف هم
میروند و هر کسى که بُز را به دایرۀ حالل انداخت ،مستحق نمره میشود و
براى آنها پول نقد و تحایف داده میشود در بازى بزکشى ،اسپ ها رول عمده
دارند و هر اسپى که هوشیار و چابکتر بود ،سوارى خود را به هدف میرساند
و برنده میگردد.

نمایی از بازی بز کشی درافغانستان
چاپیشماق  chäpishmäqمسابق ٔه دوش و دویدن.
چادر chädirسایبان ،خیمه ،پرد ٔه بزرگ.
چارباغ  { chärbäghفا }.باغی که در بیرون خانه موقعیت داشته باشد.
چارپایه  ( chärpäyaفا ).تختی که برای نشستن در حویلی گذاشته میشود
چار راهه  { charähaفا }.راه های بزرگی که در آن حمل و نقل وسایل
ترانسپورتی صورت میگیرد.
چارشنبه  { chärshanbiفا }.یکی از روزهای هفته ،قبل ازپنجشنبه و بعد
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ازسه شنبه.
چارک { chärakفا }.قسمتی ازچهارحصه ،چهارم حصه ٔ یک چیز.مثال:
ییل نینگ چاره کی اۉتدی (یک فصل سال سپری شد).
چارگاه  { chärgähفا }.یکی از آهنگهای کالسیک اوزبیکی.
چارله ماق  chärlamäqدعوت کردن ،خواهش و طلب ،خواندن کسی به
مهمانی.
چارو ا { chärwäفا }.چهار پای ،حیوانات اهلی مانند گوسفند ،بز ،اسپ
وغیره .
^ چارواچی  chärwächiمالدار.
^ چارواچیلیک  chärwächilikکسی که با امور مالداری مشغول باشد.
^ چاروا دار  chärwädarمالدار.
چاروق  chäruqنوع پا پوشی را گویند که از چرم خام ساخته شده ،دردشت
پوشیده میشود.
چاره  { chäraفا }.تدبیر ،به پایان کاری اندیشیدن ،در امری فکر و دقت
بکار بردن.
^ چاره سیز  chärasizبیچاره.
^ چاره سیزلیک  chärasizlikبیچاره گی .
چاری  chäriاسم ،چهارمین .مردم اۉزبیک و ترکمن پسرچهارمین خود را
به اسم چاری مسمی میکنند ،گوسفند نرسه ساله.
چاریق  chäriqکفش مخصوصی که از چرم خام ساخته میشود.
چاش  chäshانباری از گندم ،پنبه و غیره ٔ پاک شده.
چاغ  chäghوقت ،دور ،زمان .مثال :یاشلیک چاغی (دوره ٔجوان) ،صحبت
چاغی (وقت صحبت کردن).
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چاغله ماق  chäghlamäqآماده گی گرفتن ،آماده کردن .مثال :اۉزینی
اوزاق یۉلگه چاغله ماق (آماده گی برایسفر دور و دراز) ،نشان گرفتن.
چاغی  chäghiتخمینا ً ،قریب.
چاغیشتیرماق  chäghishtirmäqمقایسه کردن ،چیزی را با چیز دیگر
اندازه و برابرکردن ازروی مشابهت ،دو چیز را با هم سنجیدن ،و نیز به
معنی اندازه و گمان.
چاقماق  chäqmäqخرد کردن ،ریزه ریزه ساختن ،شکستن ،نرم ساختن.
مثال :پسته ،بادام ،ینغاق ،چاقماق(پسته ،بادام ،چارمغزراشسکستن) گوگرد
چاقماق (دردادن گوگرد) گزیدن .مثال :ایالن چاققن اله ارغمچیدن قۉر قر
(مار گزیده ،ازریسماق ابلق میترسد) « ضرب المثل » ،چقیمچیلیک قیلماق
(خبر کسی را به کس دیگر انتقال دادن) ،ا ّچیق گپ بیلن اوزیب آلماق،
زهرینی ساچماق (با گپ پهلو دار و زشت کس را روحا ً مسموم ساختن) .
چاک { chäkفا }.شکاف ،تراک ،رخنه ،پاره ،حصه ،تقسیم .چاکچی :قاسم،
تقسیم کننده.
^ چاکله ماق  chäklamäqچاک و شکاف پیراهن و غیره را دوختن و
ترمیم کردن.
چال  chälکهنسال ،سالخورده ،مقابل جوان.
چالغو chälghuآل ٔه موسیقی .موسیقی یا ُخنیا هنری است که از صدا ها
تشکیل شده است.
^ چالغوچی  chälghuchiسازنده ،نوازنده ،مطرب.
چاولی  chäwliآله ٔسیمی که برای گرفتن غذای خمیری بکار برده میشود.
چای  chäyدرختی است کوچک ،بلندیش تا سه مترمیرسد ،برگهایش سبز و
خرم ،درجاهای گرم و مرطوب بعملمی آید ،برگ چای را بعد از چیدن در
آفتاب یا درتاوه های مخصوص خشک میکنند ،سپس آنها را نرم و تمیز
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میکنند و به بازار میفرستند.
چای پولی  chäypuliپولی که در بدل چای تا ٔدیه میشود .معوالً راشی،
رشوت را به نام « چای پولی » از مردم می ستاند.
^ چایخانه  chaykhanaجای که در آنجا برای عالقمندان چای آماده
میگردد.
^ چایخانه چی  chäykhänachiصاحب چایخانه.
چایجوش  – chäyjushچایگون :ظرف آبتابه – آفتابه مانندی فلزی که
درآن چای جوشانند.
چایچقه  - chäychaqaچای پولی :پولی که به خاطر خوردن چای به
مصرف میرسد .
چاینک { chäynakچین  +رو} وسیله ای است برای ریختن چای درون
استکان ،پیاله ،گیالس .
چپ {chapفا }.مقابل راست ،خالف راست ،نا راست ،واژگون ،و با این
معنی چپه هم میگویند و نیز بمعنی لوچ واحوال ،و کسی که بیشتر با دست
چپ کار بکند ،چپ و اۉنگ  :چپ و راست.
چپاتی  chapätiاسم یک نوع نان هندی است که در کشور هند شناخته شده
است .نان چپاتی خیلی شبیه ٔنان لواش بوده ،نیازی به خمیر مایه ندارد و خیلی
راحت تهیه میشود ،چپاتی با انواع غذا های گیاهی خورده میشود وهر روز
و یا در هر وعده ٔ غذا  ،در خانه ،توسط زنان هندی پخته میشود و به همراه
غذای داغ و تازه خورده میشود .
چپاو  chapäwغارت ،تاراج.
^ چپاوچی  capäwchiغارتگر  ،دزد.
چپاوول  chapäwulغارت ،یغما.
^ چپاوولچی  chapäwulchiغارتگر ،یغماگر.
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چپک { chapakفا }.چک چک کردن ،با تماس دو دست صدا کشیدن ،با
هم کوبیدن دو دست هنرمند یرا استقبال کردن.
چپّه  { chappaفا }.مقابل راست ،واژگون ،کسی که بیشتر با دست چپ
کار کند.
چپه قی  chapaqyکسی که با دست چپ کار کند .مثال :احمد چپقی دیر،
دو تارنی چپ قۉلی بیلن چله دی (احمد دوتار را با دست چپ می نوازد) .
چت  chatبین سرین ،ران.
چتاق  chatäqمجمل ،غلط ،نا درست .مثال :چتاق آدم (شخص نا درست)،
چالباز ،فریبکار.
^ چتاقلیک  chatäqlikغلطی ،نا درستی.
چتماق  chatmäqپیوند کردن ،پیوستن ،بهم رسیدن ،کوک زدن تکه .
چته ناق  chatanäqکسی که بنابر عللی ،لنگ لنگان راه برود.
چتیشماق  chatishmäqیکجا شدن ،متحد شدن.
چدن  { chudanفا }.فلزی است مرکب ازآهن و زغال که تقریبا ً صدی پنج
کاربن دارد ،در  ۱۲۰۰درجه حرارت ذوب می شود.
چراس  charäsسیاه ،انگور گرد زود پز.مثال  :چراس کۉزینگه صدقه
بۉلی ( قربان چشمان چراس مانندت شوم).
چراغ  chiräghآلتی که در تاریکی آنرا روشن کنند ،برای روشنایی دادن
از قبیل المیا و پیه سوز و چراغ برق،چراخ هم گفته شده.
چراغان  charäghänچراغهای بسیار که درمجالس جشن و شادمانی
روشن کنند ،مجلس جشن که در آن چراغ بسیار روشن کرده باشند ،چراغانی
هم میگویند ،ونیز نوعی شکنجه بوده که چند جای سر و تن محکوم را سوراخ
کرده و در آن سوراخها فتیله یا شمع افروخته فرو میکردند.
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چربو  { charbuفا }.چربی ،پیه  ،سفیدی روی گوشت گاو و گوسفند و
شتر و امثال آنها ،ماده ٔ روغنی که روی آبگوشت جمع میشود ،به معنی سر
شیر و قیماق ،و بمعنی چستی و چاالکی و سخن چرب و دلفریب هم گفته شده
چرچه ماق  charchamäqمانده و خسته شدن و رنج دیدن از کار زیاد یا
راه رفتن بسیار.
تاپیر نشد مرد نداند خطر عمر
تا مانده نشد مرغ نداند خطر بال
کسائی
^ چرچاق  charchäqخسته ،آزرده ،دردمند ،مانده و رنج دیده.
چرخ  charkhهر چیز مدور که حرکت دورانی داشته باشد و دور محور
خود بچرخد مانند درشکه ،ماشین خیاطی را هم بمناسبت چرخی که پهلوی
آن قرار دارد چرخ خیاطی میگویند ،به معنی آسمان و فلک و بمعنی کمان
همگفته اند.
چرخ چنین است و بر این ره رود
لنگ ز هر نیک و ز هر بد نود
« رودکی»
^ چرخله ماق  charkhlamäqچرخ دادن ،تیز کردن کارد ،چاقو و غیره
^ چرخچی  charkhchiاسم فاعل ،کسی که کارد ،چاقو وغیره آالت را
تیز میکند.
چرسیلله ماق  charsillamäqصدای « چرس» را کشیدن .مثال :قوروق
اۉتین چرسیلله ب یانه دی (هیزم خشک چرس کنان میسوزد).
چرقله ماق  charaqlamäqنورانی .مثال :بو کیچه یولدوزلر چرقله ب
تورگن (امشب ستاره گان از خود نور می پاشند).
چرک { chirفا }.ماده ٔ سفید رنگی که از دمل و زخم بیرون می آید ،ماده ٔ
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چرب و تیره رنگ که بواسط ٔه دیر شستن بدن یا لباس در روی پوست بدن
یا لباس پیدا میشود ،شوخ و شوغ هم گفته شده.
غبار از روی و چرک از تن بشویم
پاکیزه

سوی

شاه پویم

بتن
جامی
چرکین { chirkinفا}.هر چیز ناپاک و چرک آلود ،و زخمی که از آن چرک
بیاید ،چرکن هم گفته شده.
چیرکینلیک  chikinlikحالت چیرکین.
چرلر  charlarضیافت و دعوتیکه بعداز مراسم عروسی از طرف
خویشاوندان عروس و داماد صورت میگیرد ،آنرامراسم «پای وازی» هم
گویند.
چرم { charmفا }.پوست گاو یا پوست شتر که آنرا دباغت کرده باشند،
بمعنی پوست بدن انسان هم گفته شده.
چنین تا بر او بر بدرید چرم
همیرفت خون از تنش گرم گرم
« فردوسی »
چشمه { chashmaفا }.جایی که آب از زمین بیرون آید و جاری شود ،به
معنی سوراخ کوچک هم گفته شده مثل سوراخ سوزن.
چقّان  chaqqänچابک ،چاالک .
^چقّانلشماق  chaqqänlashmäqچستی و چابکی کردن.
^ چقانلیک  chaqqänlikچابکی ،چاالکی.
چقچقلشماق  chaqchaqlashmäqوقت خود را با صحبت خوش سپری
کردن.
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چقالق  chaqaläqنوزاد ،تازه زاییده شده ،طفلی که تازه بدنیا آمده باشد.
چقماق  chaqmäqصاعقه ،برق.
چقنه ماق  chaqnamäqنورافشانی کردن ،نورانی شدن .مثال :چقنه ب
تورگن قیز (دختر نور افشان ،و زیبا).
چقه  chaqaپول خوردی که از مس ساخته شود ،پول کم .مثال :یانیمده چقه
هم یۉق (نزد خود پول سیاه ندارم).
چقیرماق  chaqirmäqضیافت ،دعوت ،خواهش و طلب ،خواندن کسی به
مهمانی یا برای کاری.
^ چقیریم  chaqirimمتراژ ،اندازه گیری با متر .مثال :مکتب تخمین بیر
چقیریم یۉل (مکتب تقریبا ً یک کیلو متر فاصله دارد).
چقیریق  chaqiriqمهمانی .مثال :احمد ! سین چقیریققه باردینگمی؟ ( احمد !
تو به مهمانی رفته بودی ؟) .
چک  { chekانگل} سند ،نوعی سند تجاری و برگه دارای ارزش مالی،
حواله ،برات ،نوشته ای که شخص بوسیله ٔ آن از پولی که در بانک یا نزد
صراف دارد مبلغی بگیرد یا بکسی حواله بدهد ،این کلمه در کتابهای قدیم
فارسی بمعنی قباله و حجت و منشور و عهد نامه و برات بکار رفته.
چکک  chakakدندانهاییکه در فک پایینی دهان انسان قرار دارد.
چکمن  chakmanچپن خاصی که ازپشم شتر ساخته میشود .نام قصبه
ایست در شهر اندخوی و الیت فاریاب.
چکمه  chakmaموزه ،و معرب آن موزج است .یک نوع پا افزار که تا
ساق پا و زیر زانو را می پوشاند و چکمه نیز گویند .پای افزار چرمین بلند
ساق .پا افزار .مخف  .مسخی  .نوعی کفش پوز دار .پاچیله  .نوعی پای
افزار ساقه دار و ساقه ها عادتا ً تا زانو رسد اما از شواهد برمی آید که بر
کفش ساقه کوتاه نیز اطالق شده است ،آنکه نیم موزه یا نیم چکمه گویندش:
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یک سو کنمش چادر یک سو نهمش موزه
این مرده اگر خیزد ورنه من و چلغوزه
رودکی
چکنه  chakanaپرچون فروشی را گویند ،ضد عمده فروشی.
چکّه  chakkaروی .مثال :اۉغلیمنی چ ّکه سیدن اۉ پدیم (روی پسرم را
بوسیدم ).
چکّه  chakkaماست غلیظ شده که بعد از گرفتن مسکه آن بدست می آید.
چکّی  chakkiبیکاره ،بیهوده ،بیجا ،نا مناسب.
چلچیق  chilchiqگل آلود ،الیزار.
چلغی  chalghiداسیکه دسته ٔدراز داشته باشد.
چلغیماق  chalghimäqفریب خوردن.
چلقه یماق  chalqaymäqپشت خود را بزمین مانده دراز کشیدن.
چلکش  chalkashگد ود .مثال :چلکش ایپ (تاریکه سر و آخرش معلوم
نباشد.
چلماق  chalmäqنواختن ،ساز زدن.
چلمه  chalmaپارو ،سرگین و فضل ٔه چهارپایان از قبیل اسب ،االغ ،شتر
و گاو سخت شده باشد.
چله  chalaنا تمام .مثال :چله عمارت (عمارت نا تکمیل) ،نا مکمل ،ناقص.
چله مال ،چله سواد ،چله توغیلگن چقه الق  :مالی که دانش مکمل نداشته
باشد ،کسی که دارای سواد ناقص باشد ،نوزادی که قبل از تکمیل سال و
ماهش تولد شده باشد .
چله  chillaگرمترین روز تابستان و سرد ترین چهل روز زمستان ،چهل
روز که از زاییدن زن بگذرد  ،چهل روزیکه زاهدان و درویشان در گوشه
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ای نشسته ،عبادت کنند ،بعد از سپری شدن چهل روز از تولد کودک مراسمی
را برگذار میکنند.
چله  -چولپیق  chala – chulpiqنا مکمل ،نیم کاره .مثال :چله – چولپیق
ایشله ماق ( کار ناقص و نا تکمیل).
چله جان  chala jänنیم جان ،کسی که در حالت نزع و جان کندن باشد.
چلیشماق  chalishmäqکسی که در وقت راه رفتن پاهایش بیکدیگر
بخورد.
چمن } chamanفا }.سبزه زار ،مرغزار ،زمین سبز و خرم ،و نیز گیاهی
است که درباغچه ها وحاشی ٔه خیابانها میکارند وهمیشه سبزاست.
سرو بنان کنده و گلشن خراب
الله ستان خشک و شکسته چمن
کسایی
چمه  chamaتخمین .
^ چمه له ماق  chamalamäqتخمین زدن.
چنار { chinärفا }.از درختان بی میوه که بسیار بلند و تناور میشود و
بلندیش تا  ۳۰متر میرسد ،برگهایش پهن و پنجه ای ،چوب آن محکم و با دوام
و برای ساختن در و پنجره و سایر اشیا ٔ چوبی بکار میرود ،چنال هم گفته
شده
بنفشه زار بپوشید روز گار ببرف
درونه گشت چنار و زریر شد شنگرف
«کسائی»
چناق  chanäqاستخوان جلوسینه ی مرغ که به شکل  vمی باشد و مردم
با شکستن آن شرط بندی مینمایند ،طریق شکستن چناق از این قرار است که
طرفین ،دو سراستخوان سینه ی مرغ را میگیرند و پس ازشرطبندی می
شکنند ،ازآن پس هر دو باید هوشیار باشند که بدون گفتن « یادم است» یا «
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مرا یاد است » چیزی از دست یکدیگر نستانند .هریک از طرفین که گفتن
این عبارت را فراموش کند دیگری میگوید « مره یاد است ،ترا فراموش»
و برنده میشود  .گاه به نتیجه رسیدن بازی سالیان متمادی به طول می انجامد.
چناق از واژه ی جناغ بر وزن کالغ تغییر نموده است و آن شرطی باشد که
دو کس باهم بندند .استخوان سینه ی مرغ را نیز گویند.
چناق دلخواه شرطی را گویند که برنده هرآنچه دلش بخواهد ازطرف بازنده
تقاضا می تواند (چناق دلخواه شکستاندن) اصطالحی است و آن را به کسی
گویند که در معامله از طرف ،خواهشات بیجا نماید .ظرف چوبینی که در
بینش شیرینی گذاشته ،در میدان کشتی گیری میگذارند تا پهلوانان یکی بعد
دیگری این ظرف را از زمین برداشته با حریفان خود به کشتی گیری و
مسابقه دست یازند.
چنبر { chanbarفا }.محیط دایره ،حلقه ،هر چیز دایره مانند ،و نیزبمعنی
استخوان باالی سینه که بعربی تر قوه میگویند ،چنبره  :چنبر مانند ،بشکل
چنبر.
^ چنبر اورماق  chanbar urmäqچنبر زدن ،دور خود حلقه زدن ،مثل
حلقه زدن مار.
چندیر  chandirپی ،رشته های سفیدی که در تمام بدن انسان و حیوان
پراکنده و بمغز سرمتصل است ،به عربی عصب میگویند.
چندیق  chandiqالتیام ،بهم پیوستن ،سربهم آوردن و بهبودی یافتن زخم .
چندیماق  chandimäqبشکل محکم بستن ،بهم پیوند داد ،سازش دادن،
سازگاری میان دو چیز.
چنغی  changhiسکی ،برای یخمالک زدن از یک جفت تخته ی درازتیار
میکنند.
چنقه ماق  chanqamäqتشنه شدن ،انسان یا حیوان که احتیاج به نوشیدن
آب دارد.
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ز بس تشنگی چاک گشته زبان
پر از خاک آورد گشته دهان
« فردوسی »
^ چنقاق  chanqäqتشنگی.مثال :بیلیم گه چنقاق (تشنه ی دانش بودن) .
^ چنقاو  chnqäwتشنگی .
چنگ  changگرد ،غبار ،خاک نرم ،چنگیماق :غبار آلود شدن.
چنگ { changفا}.پنجه ،چنگال ،چنگ سالماق :چنگ انداختن.چنگ آله ٔ
موسیقی که با دهان نواخته میشود ،چنگچی  :چنگنواز.
چنگال  changälپنجه ٔ دست انسان ،پنج ٔه درنده گان و پرنده گان که چنگل
هم گفته شده ،و آلت فلزی چهار شاخه به اندازه ٔ قاشق که با آن خوراک می
خورند.
^ چنگلله ماق  changallamäqبا چنگال خود گرفتن.
چنگک { changakفا }.قالب ،آکج ،کج ،میله ٔ کوتاه فلزی سر کج که
چیزی به آن آویزان کنند.
چوب { chubفا }.کنده ،آن قسمت از درخت که در زیر پوست قرار دارد،
آنچه از درخت ببرند و برای سوزاندن یا ساختن اشیا ٔ چوبی بکار ببرند.
چوپچک  chubchakهیزم ،خس و خاشاکی که از جنگل و باغ جمع آوری
شود .
چوپان  chupänشبان ،گله بان ،نگهبان گله ٔگوسفند ،کسی که گوسفندان را
بچراگاه میبرد ،رمه بان و رمه یار و رامیار و رمیار هم گفته شده.
پس بیو بارید ایشان را همه
نه شبان را ِهشت زنده نه رمه « رودکی»
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چوچوره  chuchwaraآشک ،غذای که از خمیر ساخته شده در بین آن
گوشت کوفته یا سبزی پالک میده شده را بیندازند و در بین دیگ پخته کنند.
چوچیماق  chuchimäqترک کردن قهر و غضب ،صمیمی شدن .مثال:
حلوا دیگن بیلن ،آغیز چوچیمه یدی ( با گفتن « حلوا » دهان شیرین نمیشود)
« ضرب المثل» .
چوچی مامه  chichimämaگل وحشی که در بهاران در پهلوی گل الله
میروید و رنگش ارغوانی میباشد.
^ چوچوک  chuchukمزه دار .مثال :چوچوک سوو (آب مزه دار و
شیرین).
چورق  churqصدا.مثال:چورق اېتمسلیک (صدا نکشیدن ،خاموشی اختیار
کردن).
چوغورله ماق  chughurlamäqصدا کشیدن ،صدا کشیدن پرنده گان.
چوغول  chughulغماز ،سخن چین.
^ چوغوهلل ماق  chughullamäqغمازی و سخن چینی کردن .
چوقورchuqurعمیق ،ژرف.
^ چوقورلشماق  chuqurlashmäqعمیق شدن  .مثال :بیلیمی چوقور
لشدی ( علم و دانشش عمیقتر شده است).
^ چوقورلیک  chuqurlikعمیق .مثال :دریا نینگ چوقور لیگی
(عمق دریا ).
چوک  chukچۉچاغ – آله ٔ تناسلی پسر بچه ٔ خورد سال.
چولدیره ماق  chuldiramäqبه سرعت گپ زدن ،تیز تیز صحبت کردن
(در مورد اطفال گفته شده).
چولغه ماق  chulghamäqبند کردن .مثال :اطراف نی قارانغولیک چولغه
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دی ( اطراف و اکناف را تاریکی فرا گرفته بود).
چومالی  chumäliحشره ،مورچه.
پی مورچه بر پالس سیاه
شب تیره دیدی دو فرسنگ راه
) فردوسی(
چومچوق  chumchuqگنجشک ،پرنده ٔ کوچکی است خاکی رنگ وحالل
گوشت از دسته ٔ سبکباالن.
چومورچوق  chumrchuqنوع پرنده ایست که در وقت پختن توت پیدا
شده ،به توت صدمه میرساند .
چونکه  chunkiزیرا.مثال :مېن ساووق قاتمه دیم چونکه کون بۉیی ایشله
دیم ( من خنک نخوردم ،چونکه طی یکروز کار کردم).
چووالچنگ  chuwälchangکرم ،حشره ای که در زیر زمین زنده گی
کرده ،بعد از باریدن باران بروی زمین راه میرود.
چوورندی  chuwrindiلباس کهنه و فرسوده.
چوولماق  chywalmäqگد ود شدن ،پریشان شدن .مثال :فکری چوولماق
(پریشان شدن فکر).
چووه ماق  chuwamäqتکه ای بافته شده را از هم پاشیدن.
چۉت {رو chöt }.آله ای که با شمار دانه های آن جمع و منفی و محاسبه
صورت میگیرد .
چۉتله ماق  chötlamäqحساب کردن تخمینی.
چۉتیر chötirچیچکی ،کسیکه بعد از مرض چیچک برویش آثار چیچک
هویدا گردد ،به زبان عامه آنرا « قوتیر» هم میگویند.
چۉچقه  chöchqaخوک ،حیوانیست اهلی و فربه ،بدنش دارای گوشت و
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چربی بسیار ،پوست بدنش ضخیم ومودار ،دست و پای کوتاه و چشمهای
کوچک دارد ،خوک ماده از نه ماهگی حاضر برای جفتگیری میشود و سالی
دومرتبه میزاید ،مدت آبستنی او  ۱۱۴روز است و هر بار  ۶تا  ۱۲بچه می
آورد ،در بسیاری از کشور ها گوشت او رامیخورند اما در دین اسالم حرام
است.
بکشتند چندان ز خوکان که راه
بیک بارگی تنگ شد بر سپا
) فردوسی(
چۉچیماق  chöchimäqهراسیدن ،ترسیدن ،واهمه کردن.
چۉری  chöriکنیزک ،خدمتکار زن ،مخصوصا ً زنی که او را خریده باشند.
چۉرک  chörakنوع نان را گویند که به شکل گرد بوده و به نام « شیرمان»
نیز یاد میکنند.
چۉزماق  chözmäqتمدید کردن ،کش کردن .مثال:قوالغینی چۉزماق (کش
کردن گوش) ،یاردم قۉلینی چۉزماق(دست سخاوت را دراز کردن) شرطنامه
مدتینی چۉزماق (مدت قرارداد خط را تمدید کردن).
چۉزمه  chözmaغذای ایست که ازخمیر ساخته میشود ،چۉزمه لغمان:
نوع غذاییکه ازخمیر آماده میگردد.
^ چۉزیلماق  chözilmäqتمدید شدن.مثال :وقت چۉزیلدی(وقت تمدید
شد ) ،صحبتلری چۉزیلدی (صحبتهایشان بدرازا کشید).
^چۉزیلووچن  chöziluchanچیزیکه خصوصیت درازشدن را داشته
باشد.
چۉزینچاق  chözinchäqدراز.مثال :چۉزینچاق تربوز( تربوز دراز
شکل).
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چۉغ  chöghآتش سوزان.
چۉقّه یماق  chöqqaymäqبه زانو نشستن.
چۉقی  chöqqiمرتفع ،ایستاده ،بلند .مثال :تاغ نینگ چۉ قسی (بلندی و
ارتفاع کوه) .
چۉقیشتیرماق  chöqishtirmäqروبرو کردن ،برابرساختن .مثال :خوراز
لرنی چۉقیشتیرماق ( خروس ها را به جنگ انداختن).
چۉقیماق  chöqimäqنول زدن.مثال :اوزیملرنی قوشلر چۉ قیب کیتیبدی
(انگور ها را پرنده گان نول زدند) .
چۉقینماق  chöqinmäqعبادت کردن (در باره ٔ مسیحیان گفته شده).
چۉکماق  chökmäqنشستن باالی زانو های دو پا ،باالی دو زانو قرار
گرفتن ،غرق شدن بدریا .مثال :عمارت چۉکیبدی (عمارت فرو ریخته)،
درتجارت ضربه خوردن ،در خیال و تفکر فرو رفتن.
^ چۉکیک  chökikفرو رفتگی .مثال  :چۉکیک کۉزلر (چشمان فرو رفته).
^ چۉکیندی  chökindiالی و گلی که جویبار که جمع میشوند ،آنرا «
چۉکمه » هم گویند.
چۉکیچ  chökichتبر و کلنگ که برای میده کردن سنگهای کوه و یخ استفاده
میشود.
چۉکیرتک  chökirtirtakتیغ تیز ( درباره ٔ شاخه های شکسته درختان و
دندان اطالق میشود).
چۉل  chölدشت ،بیابان ،صحرا.
چۉالق  chöläqعیب دار ،ناقص و نا درست ،کسیکه دردست و پاهایش
نواقصی موجود باشد.
چۉلپان  chölpänستاره ٔ روشن صبحگاهان ،زهره ،ناهید.
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چۉلتان  chöltänکسی که ذهن و عقلش کند باشد .مثال :چۉلتاق میخ (میخی
که نوکش تیز نباشد)  ،کسی که انگشتان دست و پایش بریده شده باشد.
چۉلیق  chöliqهمکارچوپان.
چۉمماق  chömmäqفرو رفتن .مثال :سووگه چۉمماق (دربین آب دریا و
حوض فرو رفتن) ،خیالگه چۉمماق( بفکر و خیال فرو رفتن) .
چۉمیچ  chömichمالقه :یا مالغه قاشق بزرگی که با آن غذا از دیگ در
کاسه یا بشقاب بریزند ،چمچه ،ماخوذ از ملعقه ( اول به زیر و سوم به
زیر) عربی « کتاب واژه ها و ریشه ها به قلم همایون باختریانی ،صفح ٔه
 ،۳۰۷کابل -افغانستان).
^ چۉمیچله ماق  chömichlamäqغذا را با مالقه گرفتن.
چۉمیلماق  chömilmäqآببازی کردن ،در حمام جان خود را شستن.
چۉ نتک  chöntakپارچه ای که اطراف آنرا دوخته و چیزی درآن بریزند،
جیب ،کیسه.
چۉنچه یماق  chönchaymäqحیواناتیکه پا های خود را جمع کرده
بنشینند ،آنرا« چۉنقیماق» هم گویند.
چهره { chehraفا }.روی ،رخسار ،صورت انسان.
چه یماق  chaymäqبا رنگ یا قلم خطوط نامنظم کشیدن ،روی کاغذ را با
ریختن رنگ چتل کردن.
چیان  chayänعقرب ،حشره ای است زرد رنگ  ،شکم و دم او ازحلقه
های متعدد تشکیل گردیده و حلقه ٔ آخری دم بیک نیش منتهی شده که شبیه
بسوزن پیچکاری و اینجیکشن است و بوسیل ٔه آن زهر خود را در بدن انسان
داخل میکند.
چیبین  chibinمگس  -حشره ای است که در جاهای گرم و کثیف بوجود
می آی ،دارای خرطوم کوچک و یک جفت بال نازک است ،غالبا ً روی مواد
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خوراکی می نشیند و با خرطوم خود آنها را میمکد ،بر روی زباله و کثافات
تخم میکند و گاهی میکروبها را با خود انتقال میدهد.
چیپار chipärابلق ،هرچیز دو رنگ خصوصا ً سیاه و سفید.
چیپته  chiptaتکت ،بخاطر تماشای کنسرت و یا فلم بفروش میرسد.
چیپقان  chipqänدمبل ،دانه ای با درد موقتی بدست و پای انسان می بر
آید.
چیت { chitفا }.تک ٔه سان ،تکه ٔ تافته.
چیتماق  chitmäqقالین بافان تار و پود قالین را بعد ازبافتن قالین با قیچی
میبرند.
چیده ماق  chidamäqتا ٔمل ،اندیشه کردن ،درنگ کردن ،صبر و طاقت
کردن.
چیده ملی  chidamliبا حوصله ،با مقاومت  ،صابر.
چیر  chirایلنماق  :به سرعت دور خوردن.
چیرای  chiräyحسن ،خوبی ،نیکویی ،زیبایی ،چیرایلی  :زیبا ،نیکو ،جمیل
چیرت  chirtدر نتیجه ٔ کنده شدن و شکستن تار و شیشه صدای « چیرت»
می بر آید .مثال :ایپ چیرت ایتیب اوزیلدی (تار چیرت کنان کنده شد) .
چیرس  chirsدر نتیجه ٔ شکستن شیشه صدای چیرس می برآید.مثال پیاله
چیرس ایتیب سیندی (پیاله چیرس شکست).
^ چیرسیلله ماق  chirsillamäqپیاله یا چاینک چینی در وقت شکستن
صدا میکشد.
چیرمه ماق  chirmamäqمحکم بستن  .مثال  :یره سینی چیرمب باغله
ماق (زخم خود را محکم و سخت بستن).
چیرمنماق  chirmanmäqتمام قوت و زور خود را به کار انداختن ،بدون
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آنکه زور و قوت خود را در حساب بیگیرد،الف و پتاق گفتن.
چیریماق  chirimäqفرسوده شدن ،از کار افتادن  .مثال :چیریگن توزوم
(رژیم فرسوده) ،چیریگن درخت (درختفرسوده).
چیزماق  chizmäqخط کشیدن.مثال :دیوارگه چیزماق(به دیوار خط
کشیدن).
^ چیزغیچ  chighichخط کش.
^ چیزمه  chizmaالیحه ای که بروی کاغذ کشیده شده باشد ،تصویر
گرافیک.
^ چیزیق  chiziqخط ،خط موازی.
چیزیمچه  chizimchaریسمان نازک.
چیغیر  chighirچرخ که توسط آن از چاه آب میکشند.
چیغیریق  chighiriqحالجی که توسط آن پنبه از پنبه دانه جدا شود.
چیقماق  chqmäqبه جای بلند برآمدن ،ترفیع نمودن ،صاحب رتبه ومنصب
شدن ،به کوه برآمدن ،از پایینی به بلندی برخاستن.مثال :یخشی گپ بیلن ایالن
اینیدن چیقر ،یمان گپ بیلن پیچاق قینیدن چیقر(با گپ خوب مار ازغارخود
بیرون شود ،با گپ بد کارد از پوشش) ،بسویی روان شدن ،رفتن .مثال :مرد
بۉلسنگ میدانگه چیق (اگر مرد استی داخل میدان شو) ،آزادلیککه ایریشماق
(مستقل شدن) ،نمو کردن (در بار ٔه نباتات) جدا شدن :قۉلی چیقماق (برآمدن
دست)  ،پیدا شدن ،ظاهر گردیدن  .مثال :ایشچیلرآره سیدن چیقگن
انجنیر(انجنیری که از بین کارگران برخاسته) ،نشر شدن ،چاپ کردن .مثال:
کتاب چاپدن چیقدی (کتاب از چاپ برآمد) ،حزبدن چیقماق(از حزب برآمدن)،
قطع عالقه کردن ،به وعده ٔ خود نه ایستادن .اېریدن اجرلماق (ازشوهرخود
جدا شدن).
چیقیم  chiqimمصرف مادی ،خرج .مثال :بو ایش نینگ کتته گینه چیقیمی
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بار (این کار ،مصرف زیاد میخواهد).
^چیقیم دار chiqimdärاضافه مصرف ،کاری که مصرف زیاد دارد.مثال:
چیقیمدار ایش (کار پر مصرف).
^ چیقیندی  chiqindiآشغال ،خاکروبه ،خاشاک ،هر چیز دور ریختنی،
کثافات.
^ چیقیق  chqiqدمل زخمی که روی پوست بدن پدید شود و ازآن خونابه
و چرک آید ،آنرا دمبل و دنبل هم گویند.
^ چیقیت  chiqitخونابه و چرک که از دمل می بر آید.
^ کم چیقیم  kamchiqimکم مصرف .مثال :کم چیقیم تۉی قیلماق (توی کم
مصرف).
چیقه ماق  chayqamäqشستن ،آبکش کردن .مثال :آغیزینی چیقه ماق
(دهان خود را با آب شستن و غرغره کردن).
چیقیشماق  chiqishmäqبرآمدن ،باال آمدن ،پدید آمدن ،ظاهر شدن،
برجستگی پیدا کردن ،ورم کردن.
چیگل  chigilمشکل ،پیچیده .مثال :چیگل وضعیت (وضعیت پیچیده).
چیگیت  chigitپنبه دانه ،پنبه تخم نامیده می شود به مصرف خوراک
حیوانات از قبیل گاو و گوسفند و شتر میرسد ،روغن آنرا هم میگیرند.
ماهها باید که تا یک پنبه دانه ز آب و خاک
شاهدی را حلّه گردد یا شهیدی را کفن
« سنائی »
چیگرتکه  chigirtkaملخ ،حشره ای است بالدار ،دو پای بلند اره مانند
دارد ،بخوبی میجهد و مسافتهای زیاد را میرود  ،بمزارع مخصوصا ً
زراعت گندم خسارت بسیار وارد میکند.
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شعر فرستادنت دانی ماند به چه
مور که پای ملخ پیش سلیمان برد
« جمال الدین اصفهانی »
چیگین  chiginگره – پیچیده گی و بهم بستگی در نخ و ریسمان یا چیزدیگر،
بند ،پیوند ،گری هم گفته شده .
چیلپرچین  chilparchinبۉلماق :میده شدن ،توته شدن ،شکستن.
چیلدیرمه  childirmaیکی از آالت موسیقی که دارای چنبر چوبی و پوست
نازک میباشد و با انگشت بآن میزنند ،در فارسی دپ ،دف و دایره و باتره
و تبوراک هم گفته شده.
الجرم دادند بی بیم آشکار
در بهای طبل و دف مال زکات
« ناصرخسرو»
چیلویر  chilwirریسمان .آنرا « ارغمچی» هم گویند .
چیله  chaylaسایه بانی که برای نگهداری خربوزه ،تربوز ،خیار در
پالیزها ازشاخه ٔ درختان طور موقت ساخته میشود.
چیم  chimعلف که در پارکها ،مرغزارها و چمنزار ها میروید.
چیمتماق  chimtamäqکم اشتها ،کسیکه غذای کم میخورد.
چیمچیالق  chimchilläqانگشت خورد ،انگشت خنصر« انگشت کوچک
پنجم ».
^ چیمخوار  chimkhörمجازاً به حیوانی گفته میشود که کمخوار باشد.
چیمچیله ماق  chimchilamäqچندی گرفتن به شکل هزل ،مزاح ،شوخی،
غیرجدی.
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چیمدیم ُ chimdimچنگی ،آنچه بنوک انگشت ابهام و سبابه توان گرفت از
جز آن.
آرد ،نمک و شکر و ٔ
چیمیرماق  chimirmäqپیشانی ترشی کردن ،عالمت کبر و غرور.
چیمیریلماق  chimirlamäqپیشانی ترشی کردن.
چیمیلدیق  chimildiqپرده ای که در شب زفاف در کنج خانه ٔ عروس زده
میشود.
چین  chinراست ،حقیقت.مثال  :چین وعده (وعده و وعید حقیقی) ،چین د
ۉست (دوست واقعی) ،چین اکه و اوکه ( برادرتنی که از یک پدر و مادر
بدنیا آمده باشند).
چینمه  -چین  chinma chinموی چنگ چنگ ،موی مجعد ،موی پیچ و
تاب دار ،موی ناصاف.
چیناق  chinäqبدون گوش .مثال :چیناق آت ،چیناق قۉی (اسب و گوسفند
گوش بریده) .
چَینم  chaynamچیزی که دردهان جویده شود .مثال  :بیر چینم سقیز (یک
توته ساجق).
چینه کی  chinakiحقیقتاً ،واقعا ٔ ،براستی .مثال :چینه کی بو گون مکتب گه
بارمه دینگمی ( به راستی امروز به مکتب نرفتی ؟).
چَینه ماق  chaynamäqجویدن  .مثال  :گۉشتنی چینه ماق ( جویدن گوشت
) ،گپنی چینه مه ،مقصد گه اۉت ( گپ را بدرازا نکش  ،حقیقت را بگو )،
ماشین تسمه سی قۉلیمنی چینه دی ( تسمه ٔ ماشین ،دستم را جوید ).
چینی  chiniظرفهایی که ازخاک مخصوص موسوم به کاؤلن ساخته میشود،
چون این خاک ابتدا در چین بدست آمده باین اسم نامیده شده .
چینیده ی  chinidayتازه ،بدون گرد و خاک.
چینیقماق  chiniqmäqازصبر و حوصله کارگرفتن ،صابربودن .مثال:
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محنتده چینیقماق (خود را به محنت و زحمت آماده ساختن).
چَییر  chayirمحکم ،سخت .مثال :چییر آدم (آدم سخت جان و با حوصله
ای که از کار و زحمت نهراسد) .چیور :زنی که به خیاطی مهارت تام داشته
باشد .چیوره .فرزند نواسه (درمورد پدرکالن ومادرکالن گفته میشود).
چیت  chetاطراف ،اکناف ،ساحل ،لب .مثال :دریانینگ چیتی ساحل دریا)،
چیت مملکتلر (ممالک اجنبی)،چېتدن تماشا قیلماق (از دور نظاره کردن).
^ چیتکی  chetkiخالف نزدیک ،دور.مثال :چیتکی اوتاق (اتاقی که فاصله ٔ
دور قرار دارد).
^ چیتله ماق  chetlamäqدوری گزیدن ،دورشدن.
^ چیتلشماق  chetlashmäqدوری گزیدن ازهمدیگر ،از جامعه دور
شدن.
چیچک  chechakگل – گلهای که به شکل طبیعی میرویند.
چیچک  chechakآبله ،دانه روی پوست بدن که اطفال خورد سال بآن
مصاب میگردند ،این مرض توأم با تب بوده ،ساری می باشد.
چیچن  chechanچست و چاالک.
چیرتماق  chertmäqبا فشار پنجه های دست آالت موسیقی را نواختن.
چیک  chekاندازه – مقدار .مثال :قووانچی نینگ چېکی یۉق (پیروزی او
از حد زیاد است).
^ چیکسیز  cheksizپایان ناپذیر.مثال  :چیکسیزمحبت (محبت بی پایان).
^ چیک قۉیماق  chekqöymäqمنع کردن ،مانع شدن.
چیکماق  chekmäqصرف نظر کردن ،کشیدن .مثال :عذاب چیکماق
(عذاب کشیدن) ،ناس چیکماق (نسوارکشیدن) ،چیلیم چیکماق(چلم کشیدن).
^ چیکیم  chekimبه اندازه ٔکم ،مقدار نسوار و تنباکو که برای یکبارکشیدن
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کفایت کند.
چیکّه  chekkaکنج  -کنار ،زاویه.
چیکینماق  chekinmäqعقب نشینی کردن ،به عقب برگشتن ،مجبور به
عقب نشینی کردن .مثال  :دشمن چیکیندی (دشمن عقب نشینی کرد) .
چیگره  chegaraسرحد  -مرکب از سر« فارسی» و حد«عربی» مرز،
کرانه ،خط و نشان و عالمتی که زمین یا ملکی را از ملک دیگر جدا کند.
^ چیگره داش  chegaradäshهم سرحد .مثال  :افغانستان بیلن چیگره
داش مملکتلر(ممالکی که با افغانستان همسرحد و همرز باشد).
چیگه له ماق  chegalamäqپتره کردن پیاله ،چاینک و غیره
^ چیگه چی  chegachiپتره گر  -کسی که ظروف شکسته را ترمیم کند.
چیلک  chelakظرفی که در آن آب انتقال و نگهداری میشود ،سطل هم
گویند.
چېور  chewarزن خیاط ،خانمی که به دوختن کاال مهارت کامل داشته
باشد ،کسی که استاد کار خود باشد.
چېوره  chewaraکواسه – فرزند نواسه (نسبت به پدر و مادر کالن).

***
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ح
ح  he -حرف نهم الفبای تورکی اوزبیکی که « حا » تلفظ میشود و آنرا
حای حطی و حای مهمله هم میگویند ،به حساب ابجد «  » ۸این حرف
مخصوص کلمات عربی است.
حاجت { häjatعر }.نیاز ،نیاز مندی ،چیزی که طرف نیاز و احتیاج باشد،
حاجات و حوایج جمع.
حاجی { häjiعر }.کسی که به زیارت حج رفته.
حادثه { hädisaعر }.مؤنث حادث ،تازه ،نو ،نو رسیده ،پیش آمد تازه،
واقعه ،آسیب و بال ،حادثات و حوادث جمع.
حاشیه { häshiyaعر }.کناره ،کناره جامه یا کتاب ،ناحیه  ،شرحی که در
کناره ٔ کتاب نوشته شود ،و نیز به معنی اهل و عیال و کسان مرد ،حواشی
جمع .
^ حاشیه رو  häshiyarawکسی که حاشیه رویی کرده ،ازموضوع خارج
شود.
^ حاشیه رولیک  häshiyarawlikکسی که حاشیه روی کند و ازموضوع
خارج شود ،طرفه رفتن.
^ حاشیه لی  häshiyaliحاشیه دار ،دارای حاشیه.
حاصل { häsilعر }.باقیمانده و نتیجه ٔ چیزی ،محصول ،ثمر و نتیجه و
آنچه از چیزی بدست آید ،حواصل جمع .
حاضر { häzirعر }.آماده ،مهیا ،موجود ،به حضور آمده ،ضد غایب ،و به
معنی شهر نشین ،حضار و حضره جمع .
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^ حاضرله ماق  häzirlamäqتیار کردن ،آماده ساختن.
^ حاضرلیک  häzirlikتیارگری ،آماده گی.مثال :سفرگه حاضرلیک
کؤرماق (آماده گی سفر را گرفتن).
^ حاضرجواب { häzirjawäbعر}.کسی که حاضر جواب باشد ،بدون
معطلی سواالت را جواب بدهد.
حافظ { häfizعر }.حفظ کننده ،نگهدارنده ،نگهبان ،حفاظ و حفظه جمع.
حافظ اکه
زنده گی نامه حافظ اکه

حافظ اکه
صدرالدین حافظ ۱۱۵ ،سال قبل ازامروز ،چشم به جهان گشود ،پدرش محمد
زمان نام داشت .دوستانش اورا «حافظ اکه» خطاب میکردند .حافظ اکه،
نسبت شوق و عالقه ٔ مفرطی که به جهان موسیقی داشت ،به عمر سی سالگی
شامل مکتب صنایع مستظرفه گردید و طی دو سال توانست با مشق و
ممارست زیاد ،موسیقی شش مقام (نوعی از مکتبهای کالسیسم) را از نزد
استادانش صادر خان حافظ و مال تویچی تاشکندی بیاموزد.
این هنرمند ،ازدیوان اساتیذ سخن ،ابوالمعانی بیدل ،حافظ ،طغرل،
علیشیرنوایی«فانی» ،فضولی ،مخفی « زیب النسا» ،ایشان هویدا ،و امالء
بخارایی ،اشعار دل انگیزی انتخاب میکرد و این اشعاررا با آواز گیرای خود
توأم با آهنگ دوتار و سه تار ،به خوانش میگرفت و بدین ترتیب شهره شهر
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گشته بود.
این سرایند ٔه محبوب ،طرز های دوگاه اعلی ،سه گاه ،سه گاه بزرگ ،گلیار،
سروناز ،بیات ،شهناز ،گریه ٔ قزاق ،کوچه باغی ،دلخروش ساقینامه ،نصرهللا
بزرگ ،نوا ،عراق ،عجم (انواع موسیقی کالسیک) را ،با دوتارخوب می
نواخت و اشعاری هم قرار گفت ٔه خود ش (سه صد غزل را باین سبک حفظ و
تصنیف کرده) ،نیکومی خواند و همچنان به سبکهای دلخراش ،گریه ٔ قزاق،
کوچه باغی(یک نوع موسیقی) ،نیز بلدیت داشت.
استاد صدرالدین حافظ مردی بذله گو بود و ظرافت نیکو داشت و دوستان را
با صحبت شیرین خویش همواره خنده میداد و پیش از پیش خوش مشرب
بود .روز های بازار ،دوستان استاد ،گروه گروه به دکان او می آمدند ،صحبت
می کردند ،قصه می شنیدند و سخنان و ظرافت های حافظ اکه ورد زبان
خاص و عام اندخوی شده بود.
حافظ اکه ،نه زنی داشت و نه فرزندی .تنها اثری که از او بما به یادگار ماند،
دوتار و خاطرات نیک اوست.
نغمات روح پرور زخمه های دو تاراو ،آهنگهای دل نوازش ،که از حنجره
طالیی او برمیخاست ،تا ابد در خاطره های دوستدارانش به حیث بهترین
ارمغان خواهد ماند.
استاد محمد امین متین اندخویی در ابیات زیرین ،تاریخ وفات حافظ اکه و
ارادتش را به این هنرمند فقید ،چنین بیان نموده است :
این بزرگ استاد آهنگ و نوا
همچو بلبل دلنشین آواز داشت
نبضم از شوق فغانش می تپید
سوز ها در پرده های ساز داشت
از لبش «گلیار» موزون میچکید
آگهی از صوت « سر و ناز » داشت
او نه تنها بود ماهر در « بیات»
قابلیت نیز در « شهباز » داشت
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«گریه » اش ذوقی به دلها می فزود
در حقیقت نغمه اش اعجاز داشت
کرده از «فانی» ترنم شعر تر
چامه برلب ،زین سخن پرداز داشت
را
بیشتر می خواند « ساقینامه »
ُحرمتی بر « حافظ شیراز » داشت
سخن
ارباب
متاع نغز
از
خاطری چون غرفه ٔ بزاز داشت
او به سوز سینه روشن می نمود
خلوتش را ،نی چراغ و گاز داشت
بهر استقبال ما در حجره اش
از حصیر فقر ،پای انداز داشت
بود جیبش از درم
گرچه خالی
در میان خلق لیک اعزاز داشت
نبوسید از طمع
کس
آستان
کز مناعت سرو سر افراز داشت
آوخ این مرد هنر ،کاوازه اش
در جهان بیبال و پر  ،پرواز داشت
دیده بست از دهر ،اگر چه ساز عمر
بر کف خنیا گرش بس ناز داشت
از مژه در ماتمش بارید خون
خلق اندوهش چنین ابراز داشت
سال فوتش شدعیان از(جوش غم)«»۱۳۴۹
زآتش دل ،آه گردون تاز داشت
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م ره ارده م صوم در شهر انددوی

این م ره چ زیارتگاه داص وعام اس  .جسد حافظ اکه هنرمند ف د
در این زیارتگاهچ به داک سپرده شده اس .
منبع « :اندیشه ٔ نو» ایماق ،جنوری سال  ۲۰۱۲تورنتو – کانادا.
حافظه { häfizaعر }.مؤنث حافظ  ،قوه ٔ ذاکره ،قوه ای است در انسان و
بعضی حیوانات که مطالب و حوادث را بیاد نگاه میدارد.
حاکم { häkimعر }.داور ،قاضی ،فرمانده ،فرمانروا ،فرماندار،حکام جمع.
حاکمیت { häkimiyatعر )sovereignty( }.به شکل خالصه و ساده به
معنای اقتدار سیاسی عالیه است .این مفهوم بنیاد نظام بین الملل مدرن را
فراهم آورده و به نظام دولت – ملت معاصر مشروعیت می بخشد .درسطح
ابتدایی ،حاکمیت به معنای کنترل برمردم و فضای جغرافیایی است .این گونه
کنترل نوعا ً از درون ساختار حکومت اعمال میگردد و تاریخ ،نمایانگر رشد
مداوم در حاکمیت توسط حکومت های ملی و انباشت همزمان قدرت متمرکز
است.
حال { hälعر }.صفت و ه ٔیت و کیفیت چیزی ،احوال جمع ،و نیز حال و
حاال و حالیا بمعنی اکنون ،زمانی که در آن هستیم.
^ حالسیز  hälsizبیحال.
^ حالسیزلنماق  hälsizlanmäqبی حوصله شدن.
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^ بېحال  behälبی شیمه ،بیحال.
حال بوکه  hälbukiحاالنکه ،در اصل.
حالی  häliچندی پیش ،پیش ازاین  ،در این نزدیکی.
^ حالی  -بیری  häli – beriنه باین نزدیکی .مثال :حالی – بیری کیلمه
سه کیره ک (باین زودی نخواهد آمد).
حالیگی  häligiنفر پیشین ،اولی.مثال :حالیگی آدم کیم ایدی (او که بود ؟)
حامله { hämilaعر}.مؤنث حامل ،زن بار دار ،آبستن ،حوامل جمع .
حامی {hämiعر }.حمایت کننده ،نگهبان ،پشتیبان ،حماة جمع .
^ حامیلیک  hämiikحمایت کردن ،معاونت نمودن ،طرفداری کردن.
حبس { habsعر }.باز داشتن ،زندانی کردن ،و نیز بمعنی زندان ،حبوس
جمع.
حتی { hattäعر« }.حتا »  ،حرف جر در عربی برای انتها و بمعنی « تا
» و « تا آنکه »  ،حتی االمکان ،تا جاییکه ممکن باشد ،تا بتوان ،حتی
المقدور ،باندازه ٔ قدرت و توانایی .
حج { hajعر }.قصد کردن ،با حجت و دلیل برکسی غالب شدن ،و نیزبه
معنی زیارت بیت هللا .
حجاب {hijäbعر }.پرده ،چادر ،روبند ،حجب « بضم حا و جیم » جمع.
حجت {hujjatعر }.برهان ،دلیل ،حجج و حجاج جمع.
حجره { hujraعر }.غرفه ،اتاق در مدرسه یا کاروانسرای ،حجرات جمع.
حجم { hajimعر }.برآمده گی و کلفتی چیزی ،حجوم جمع .
حد { hadعر }.حایل میان دو چیز ،انتهای چیزی ،کرانه ،مرز ،تیزی و
تندی ،تیزی شمشیر ،و نیز مجازات شرعی در باره ٔ گناهکار و مجرم مثل
تازیانه زدن شرابخوار ،حدود جمع.
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حدس { hadsعر }.گمان بردن ،در یافتن امری بفراست ،تخمین ،حدسیات:
قضایایی که بطریق حدس و گمان استنباط شود.
حدود { hududعر }.جمع حد .
حدیث {hadisعر }.نو ،تازه ،جدید ،چیز تازه  ،حداث « بکسر حا » و حدثا ٔ
جمع سخنی که از پیامبر اسالم (ص) یا بزرگان دین نقل می کنند ،داستان،
سرگذشت ،سخن.
حذر { hazarعر }.پرهیز کردن ،ترسیدن ،بیم و پرهیز.
امان خواه از گزند خلق در گرم اختالطﻲ ها
که عقرب بیشتر در فصل تابستان شود پیدا
( ابوالمعانی بیدل)
حذف { hazfعر }.قطع کردن ،انداختن ،ساقط کردن ،دور کردن.
حر { hurعر }.گرما ،ضد برد ،حرور و احارر جمع .
حر  hurآزاد ،آزاده ،جوانمرد ،احرار جمع.
حرارت { haräratعر }.گرمی ،گرما.
حراست { haräsatعر }.نگهبانی ،نگهداری ،محافظت .
حرام { harämعر }.ناروا ،امری که بجا آوردنش گناه باشد ،و آنچه که
خوردنش منع شده ،ضد حالل ،حرم«بضم حا و را» جمع ،و نیز بمعنی
احرام بسته و حرمت دار.
^ حرامتماق  harämtamäqکسی که از راه حرام و نادرست زنده گی
کند.
^ حرامخوار { harämkhörعر.فا}.کسی که از راه غیر مشروع زنده گی
خود را پیش میبرد .
^ حرامزاده { harämzädaعر +.فا }.حرامی.
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^ حرامی  harämiحرامکار ،کسی که مرتکب فعل حرام شود ،و نیزبمعنی
دزد ،راهزن.
حرب { harbعر }.جنگ ،کارزار ،نبرد ،حروب جمع.
^ حربی  harbiنظامی.
حربه { harbaعر }.سالح  ،آلت جنگ از قبیل شمشیر و خنجر ،حراب
جمع.
حرص { hirsعر }.آز ،شر.
حرف { harfعر }.هریک از حروف هجا ٔ ،حروف و احرف جمع ،و نیز
بمعنی کلمه و سخن ،گپ ،و کلمه ای که قبال از ترکیب با کلمه ٔ دیگر معنی
مستقل از آن مفهوم نشود .
حرکت { harakatعر }.جنبش ،حرکات جمع .
^ حرکتلنماق  harakatlanmäqحرکت کردن ،راه رفتن .
حرکتلی  harakatliفعال ،جدی.
^ حرکتسیز  harakatsizغیر فعال ،تنبل.
^ حرکتچن  harakatchanچست و چاالک ،تیز.
حُرمت { hurmatعر }.ذمه ،مهابت ،آبرو ،ارجمندی ،حرام بودن ،آنچه که
حفظ و نگاهداری و محترم داشتن آن واجب است ،حرم و حرمات جمع.
حرمتلی  hurmatliآقا ،محترم ،ښاغلی.
^ حرمتسیز  hurmatsizبی اعتبار.
^ حرمتسیزلیک  hurmatsizlikبی حرمتی کردن.
^ حرمتله ماق  hurmatlamäqحرمت کردن ،اعزاز و احترام کردن،
احترام نمودن.
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^ حرمتلی  hurmatliکسیکه سزاوار احترام باشد ،محترم.
حریت {hurriyatعر }.آزادی ،آزاده گی ،آزاد منشی.
حریر { harirعر}.ابریشم ،پارچه ٔ ابریشمی.
حریص { harisعر}.آزمند ،آزور ،دارای آز و شره ،حرصا ٔ و حراص جمع
حریف { harifعر }.همکار ،هم پیشه ،طرف شخص در بازی یا نبرد ،حرفا ٔ
جمع.
حزب { hizbعر }.گروه ،گروهی از مردم که دارای مرام و مسلک معینی
باشند ،و بمعنی بهره و نصیب ،و یک قسمت از شصت قسمت قرآن ،احزاب
جمع .
حزین {hazinعر}.اندوهگین ،دلتنگ ،حزان « بکسر حا » و حزنا ٔ جمع.
حس { hisعر }.درک ،ادراک ،دریافت امری.
حساب { hisäbعر }.شمردن ،شماره کردن ،اندازه ،یوم الحساب :روز
حساب ،روز قیامت.
^ حسابچی  hisäbchiمحاسب
^ حسابسیز  hisäbsizبیحساب.
^ حسابله ماق  hisablamäqشمردن ،حساب کردن .
^ بیحساب  behisäbزیاد ،بی اندازه.
^ حساب  -کتاب  hisäb – kitabاموردخل و خرج محاسبه کردن.
حسادت { hasädatعر }.رشک بردن ،زوال نعمت کسی را خواستن.
ساس { hassäsعر }.در یابنده ،کسیکه چیزیرا زود درک کند.
ح ّ
حسد { hasadعر }.بمال و جاه کسی رشک بردن و زوال آنرا خواستن،
رشک ،بد خواهی.
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حسرت { hasratعر }.افسوس خوردن ،دریغ ،افسوس.
^ حسرتلشماق  hasratlashmäqدر باره غم و اندوه با کسی صحبت
کردن.
^ حسرتلی  hasratliبا غم و اندوه .مثال :حسرتلی کونلر (روزهای غم و
اندوه).
حسن { husnعر }.خوب ،نیکو ،جمیل ،حسان « بکسر حا » جمع .
حسود { hasudعر }.رشک برنده ،کسی که حسد دارد ،کسی که ثروت و
نعمت و سعادت دیگران را نتواند ببیند .
حشر { hashrعر }.گرد کردن مردم ،بر انگیختن .
حشره { hasharaعر }.جنبندگان خرد ،احناش ،حشار ،جانوران خزنده و
گزنده یا جانور ریزه ٔ زمینی ،جانوران ریزه و جانوران که زمین را سوراخ
کرده خانه سازند ،لهذا بسوی زمین اضافت کرده حشرات االرض گویند مثل
مار وموش و غیره  .در خزائن ملوک هند کتابیست از زبان مرغان و بهایم
و وحوش و سباع و حشرات جمع کرده اند.
حشمت { hashmatعر }.شکوه ،شکه( .لغت نامه ٔ اسدی)،احتشام  ،جاه
و جالل ،جاه ،دبدبه ،بزرگی ،حرمت ،احترام  ،آب ،محل ،قدر ،منزلت،
اعتبار ،آبرو ،شرم ( .غیاث).
هر آنکس که بر تخت حشمت نشست
بباید خردمند و یزدان

پرست

( فردوسی )
حصول { husulعر }.حاصل شدن ،بدست آمدن ،باقی ماندن.
حصه {hissaعر }.نصیب ،بهره ،بخش ،حصص جمع.
حضرت { hazratعر }.نزدیکی ،قرب ،حضور ،و کلمه ٔ تعظیم که پیش
ازنام شخص بزرگ گفته و نوشته میشود.
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حضور { huzurعر }.حاضرشدن ،حاضر بودن ،نزد کسی بودن ،وکلمه ٔ
احترام که پیش از نام شخص بزرگ گفته و نوشته میشود.
حق { haqعر }.راست و درست ،ضد باطل ،یقین ،عدل ،نصیب و بهره از
چیزی ،ملک و مال ،حقوق جمع ،ونیز یکی از نامهای باریتعالی.
^ حقسیز  haqsizبدون حق ،کسی که حق ندارد ،نا حق.
^ حقسیزلیک  haqsizlikاز حقوق خود محروم شدن .
^ حقلی  haqliحق دار ،صاحب حق .
^ ناحق  nähaqضد قانون ،خالف قانون.
حقارت { haqäratعر}.خوار شدن ،کوچکی ،پستی ،خواری ،زبونی.
^ حقارتله ماق  haqäratlanmäqتوهین کردن.
حقانی { haqqäniعر }.منسوب بحق ،از روی حق و عدالت.
حقوق { huquqعر }.جمع حق.
^ حقوقشناس { hukuqshinäsعر }.کسی که با علم حقوق شناسی سر
و کار داشته باشد ،حقوقدان ،قانوندان.
حقیده  haqidaدر باره اش .
حقیر { haqirعر }.کوچک ،ذلیل ،خوار.
حقیقت { haqiqatعر }.اصل چیزی ،حق ،راستی و درستی ،حقایق جمع.
حقیقی { haqqiqiعر }.درحقیقت ،ضد مجازی.
حکایت { hikäyatعر }.نقل کردن خبر یا سخن از کسی ،داستان.
حکم {hukmعر }.قضا ٔ ،فرمان ،احکام جمع.
حکمت { hikmatعر }.عدل ،علم ،دانش ،برد باری ،فلسفه ،کالم موافق
حق ،راستی و درستی امری ،حکم جمع.
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^ حکمتلی  hikmatliبا حکمت ،صاحب معجزه ،دارای سر و اسرار،
کاریکه با دانش و علم انجام گرفته باشد ،پُر معنی.
حکمدار { hukmdärعر +.فا }.صاحب منصب ،پادشاه ،فرمانروا.
حکمران { hukmränعر +.فا }.حکمدار ،حاکم .
حکومت { hukumatعر }.حکم دادن ،فرمانروایی ،داوری.
حکیم {hakimعر }.دانا  ،دانشمند ،صاحب حکمت ،حکما ٔ جمع.
جز
حل { halعر }.گشودن گره ،باز کردن ،مخلوط کردن چیزی در آب که ٔ
مایع شود.
^ حل بۉلماق  halbölmäqراه حل مشکلی را یافتن.
^ حل قیلماق  halqilmäqحل و فصل کردن ،به فیصله رسیدن ،ماده ای
را در بین آب حل کردن.
حالل {halälعر }.روا ،جایز ،مباح ،موافق شرع ،ضد حرام.
حالوت { haläwatعر}.شیرین بودن ،شیرین شدن ،شیرینی.
حلق { halqعر }.گلو ،مجرای غذا از بیخ دهان تا معده ،احالق و حلوق جمع.
حلقوم { halqumعر }.حلق ،گلو ،مجرای غذا بین دهان و معده ،حالقیم
جمع.
حلقه { halqaعر }.چنبر ،دایره ،هر چیز گرد و دایره مانند ونیز بمعنی
انجمن ،و جماعتی که دور هم قرار گیرند ،حلق و حلقات « بفتح حا و الم »
جمع .
حلوأ { halwäعر }.شیرینی ،خوراکی که با آرد و روغن و شکردرست
کنند ،حالوی جمع .
حماقت { hamäqatعر }.کم خردی .
حمام { hammämعر }.گرمابه ،محل استحمام ،حمامات جمع.
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حمایه { himäyaعر }.نگهداری کردن و دفاع کردن از کسی ،پشتیبانی.
^ حمایه چی  himäyachiحامی ،حمایه کننده.
^ حمایه سیز  himäyasizکسی که ازخود دفاع کرده نتواند ،بدون حمایه
کننده .
حمد { hamdعر }.سپاس ،ستایش ،ثنا گویی.
حمل { hamalعر }.بره ،و نام برج اول از دوازده برج فلکی.
حمل { hamlعر }.بار ،بار درخت ،بچه که در شکم مادر است ،حمال
« بکسر حا » و احمال جمع.
حمله { hamlaعر }.یورش ،هجوم در جنگ ،آهنگ کردن به جنگ.
حنا ٔ {hinäعر }.درخت است کوچک ،بلندیش تا دو متر میرسد ،برگهایش
شبیه برگ انار ،گلهایش سفید و معطر ،برگهای آنرا نرم میسایند و بشکل
گرد در می آور ند و برای رنگ کردن موهای سر یا رنگ کردن دست و پا
بکار میبرند.در فارسی حنا « بفتح حا » تلفظ میشود ،و نیز حنا یا گل حنا
نوعی از گل را هم میگویند که در باغچه ها میکارند.
حنجره { hanjaraعر }.حلق ،گلو ،حلقوم ،خشکنای که درعقب دهان واقع
است و اصوات از آن خارج میشود ،حناجر جمع.
حواری { hawäriعر }.یار مخلص ،یاری کننده ،کسی که پیغمبر «ص» را
یاری کند ،حواریون جمع .
^ حواریلر  hawärilarحواریون ،صحابه ویاران حضرت عیسی را هم
میگویند .
حوت { hutعر }.ماهی ،ماهی بزرگ ،حیتان و احوات جمع ،و نام برج
دوازدهم از دوازده برج فلکی .
حوزه { hawzaعر }.ناحیه ،میان مملکت ،طبیعت .
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حوصله {hawsilaعر }.چینه دان مرغ ،ژاغر ،جاغر ،بمعنی صبر و تحمل
و برد باری هم گویند.
حوصله سیز  hausilasizبی حوصله.
حوصله لی  hawsilaliبا حوصله ،کسی که صبر و طاقت داشته باشد.
حوض { hawzعر }.تاالب  ،آبگیر ،احواض و حیاض جمع.
حویلی { hawiliعر }.خانه ای میدان داشته ،اطراف آن احاطه شده باشد.
حیا { hayäعر }.شرم ،آزرم ،پرهیز و خود داری از امری از بیم مالمت.
حیاسیز  hayäsizبی حیا ،بی شرم.
حیالی  hayäliبا شرم ،با حیا.
بیحیا  behayäکسیکه شرم و حیا نداشته باشد.
حیران { hayränعر }.سرگشته ،سر گردان ،درفارسی کاتوره وخالوه هم
گفته شده .
حیرت { hayratعر }.سر گشته شدن ،سر گردانی ،سر گشتگی.
حیض { hayzعر }.خارج شدن خون از زن ،ماهی یک مرتبه بمدت چند
روز که آنرا عادت و قاعده و قاعده گی و بینمازی هم گویند.
حیله { hilaعر }.جودت نظر وقدرت بر تصرف ،چاره ،مکر ،فریب،
نیرنگ ،حیل جمع.
حیوان { haywänعر }.موجود زنده ،جاندار ،جانور ،حیوانات جمع.

***
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خ
خ  khe -حرف دهم الفبای تورکی اوزبیکی که خای منقوط و خای معجمه
هم میگویند ،به حساب ابجد « » ۶۰۰
خاتمه  { khätimaعر } .مؤنث خاتم ،پایان و عاقبت چیزی ،خاتیم جم.
خاتین  khätinبانو ،بی بی ،خانم ،کدبانو ،زن بزرگمنش ،درعربی نیز
خاتون میگویند و جمع آن خواتین است.
^ خاتینچه  khätinchaمانند زنان .مثال :خاتینچه کیینماق (مانند زنان لباس
پوشیدن) ،زن مانند ،همچو زنان ،روشی که مخصوص زنان باشد.
خاتینسیز  khätinsizبی زن ،کسی که ازدواج نکرده باشد.
^ خاتینلی  khätinliکسی که صاحب زن باشد.
^ خاتینلیک  khätinlikخصوصیت ،خصلت و فضیلتی که مخصوص زنان
است.
خاتین – قیزلر  khätin- qizlaزنان و دخترانیکه به سن و سال مختلف
باشند ،عیال  .مثال  :خاتین – قیزلر خلق ارا بیره می ( روز بین المللی
زن).
خاج  khäjچلیپا ،صلیب ،داری که حضرت عیسی را برآن آویخته اند .خاج
شویان :عید اول سال ارامنه و پیروان ارتدکس.
خادم { khädimعر }.نوکر ،خدمتگزار ،خدمت کننده ،خدام و خدم جمع.
خاده  khädaچوب راست و بلند ،سفیدارسه ساله تا شش ساله که آرا از
ریشه بریده و پوست کرده باشند.
خارج { khärijعر }.بیرون ،ظاهر چیزی .
خاص { khäsعر }.برگزیده ،یگانه ،ویژه ،منفرد ،ضد عام .
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خاصیت { khäsiyatعر }.طبیعت ،خوی ،اثر ،طبیعت مخصوص کسی یا
چیزی ،فایده و اثر چیزی ،خاصیات و خصایص جمع.
خاطر  { khätirعر }.آنچه در دل گذرد ،انیشه ،قلب ،ضمیر ،خواطر جمع.
خاطرجمع { khätirjamعر }.بدون تشویش ،قابل باور.
خاطره { khätiraعر }.یاد گار .مثال :سفر خاطره سی (خاطر ٔه سفر).
خاقان  khäqänلقب پادشاه ترکان و پادشاه چین .پادشاه بزرگ از لغات
ترکی است و در قدیم لقب پادشاهان چین و ترکستان بوده و حاال بر هر پادشاه
اطالق کنند.
^ خاقانلیک  khäqänlikرتبه ٔ خاقانی.
خال  { khälفا }.نقطه ٔ سیاه در روی پوست بدن ،لکه ٔ کوچک یا نقطه ٔ سیاه
که در روی چیزی پیدا شود ،در عربی نیز خال میگویند وجمع آن خیالن
است .خالکوبی :خال گذاشتن روی پوست ،خال یا نقش و نگاری که با نیل
وسوزن در روی چهره یا بازو یا سایر قسمتهای بدن میگویند.
^ خالدار  khäldärصاحب خال.
^ خاللی  khälliخالدار.
خالص { khälisعر }.ناب ،سره ،ساده و پاک و بی آالیش ،بیغش ،خلص
جمع.
خالق { khäliqع }.آفریننده ،آفریده گار ،و یکی از نامهای خداوند « ج ».
خاله { khälaعر }.خواهر مادر ،خاالت جمع.
خام { khämفا }.نا پخته ،نا رس ،نا آزموده  ،چیزی که در آن دستکاری
نشده و در حالت طبیعی آن تغییری نداده باشند.
^ خاملیک  khämlikخامی ،نا پختگی ،بی تجربگی.
خام تلش  khämtalashصدقه کردن گوشت قربانی بشکل خام.
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خام ختله  khämkhatalaخام ،ناپخته (نسبت به میوه ها گفته میشود)
خان  « khänترکی » رییس ،امیر ،رییس ایل ،در فارسی پیش از نام یا
بعد از نام شخص افزوده میشود.
سپهدار خان است و فغفور چین
سپاهش همی بر نتابد زمین
فردوسی
^ خانلیک  khänlikدولت ،مملکت ،مقام خانی.
خاندان  { khänadänفا }.خانواده ،دودمان.
خانقاه  khänaqäمعرب خانگاه ،محل اجتماع درویشان ،جایی که مشایخ و
درویشان بسر ببرند ،خانقه نیز میگویند.
خانقیزی  khänqiziحشره ای بشکل نیم کره بوده ،در پوست خود خالهای
سیاه رنگ داشته باشد ،قونغوزک.
خانم  khänimبانو ،خاتون ،کلمه ،احترام که به نام زنان افزوده میشود.
خانم[ .ن ُ] (ترکیِ ،ا) بانو ،خاتون ،بی بیُ ،ج َّره ،ستی ،خدیش ،کدبان ،بیگم:
جان به لب عاشق بیدل رسد
با غمزاتی که تو خانم کنی
) ایرج میرزا (
خانه { khänaفا }.چهاردیواری که دارای سقف باشد ،اتاق ،سرا ،منزل،
مکان ،نشیمن.
^ خانه لی  khänaliصاحب خانه.
خانه زاد  khänazädحیوان اهلی که از خوردی زیر تربیه گرفته شده
باشد .
خاین { khäyinعر }.خیانت کننده ،خیانتکار.
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خبر{ khabarعر }.آگاهی ،حدیث ،آنچه از گفتار یا کردار کسی بگویند،
مطلبی که برای آگاهی و اطالع مردم بگویند یا بنویسند ،اخبار و اخابیر جمع.
^ خبرچی  khabarchiخبر دهنده ،قاصد  ،خبرنگار.
^ خبر سیز  khabarsizبیخبر.
خبیث { khabisعر }.پلید ،نا پاک ،نجس ،اخباث و خبثا ٔ و خبثه جمع .
ختم { khatmعر }.به پایان رساندن ،پایان دادن ،مهر کردن ،پایان کار.
ختنه { khatnaعر }.بریدن پوست یا غالف سر آلت تناسل پسر بچه.
خجالت  khijälatشرم ،حیا ،شرمنده گی ،شرمساری.
خجل { khijilعر}.شرمگین شدن ،شرمنده گی ،شرم ،حیا ٔ و به « فتح خا و
کسر جیم » شرمگین ،شرمنده.
خچیر  khachirقاطر ،استر ،حیوانی است که از جفت شدن خر با مادیان -
اسب ماده بوجود می آید ،خود او نا زاست ،برای سواری و بار کشی
مخصوصا ً در کوهستان بکار میرود.
خخاله ماق  khakhälamäqبا آواز بلند خندیدن ،خنده ٔ قهقه.
خدا  khudäخدای ،اله ،هللا «ج»  ،ذات باریتعالی ،خالق بی همتا ،خداوند،
بار خدا ،پروردگار ،ایزد ،یزدان ،دادار ،به معنی صاحب و مالک هم
میگویند.
ای دل خاقانی از گذشته مکن یاد
کآنچه بسر آمد ز قضای خدا بود
« خاقانی»
خدا جو  khudäjuآنکه خدا را پرستش و عبادت کند.
خدمت { khidmatعر }.کار کردن برای کسی ،نوکری ،چا کری.
^ خدمتکار  khidmatkärکسی که کار برای کسی کند.
^ خدمتچی  khidmarchiخدمتکار.
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خراب { kharäbعر }.ویران ،تباه ،ضد آباد ،اخربه جمع.
^ خرابلیک  kharäblikخرابی .
خرابات  kharäbätمیخانه ،میکده .
خرابه  kharäbaجای ویرانه ،ضد آباد.
خراج { kharäjعر }.باج ،مالیات ،مالیات زمین ،جزیه ،اخراج و اخرجه
جمع.
خراج { kharäjعر }.دمل ،ورم ،دانه و جوش که روی پوست بدن پیدا شود،
واحدش خراجه ،خراجات جمع.
خرات  kharrätنجار ،درودگر.
خرافات { kharäfätعر }.جمع خرافه  ،حدیث باطل ،سخن بیهوده و یاوه.
خرج { kharjعر }.باج ،خراج ،هزینه ،نقیض دخل ،اخراج جمع.
^ خرجله ماق  kharjlamäqخرچ کردن ،مصرف نمودن.
خرخشه { khrkhashaفا }.تشویش.
^ خرخشه لی  kharkhashaliکاری که با مشکل انجام گیرد.
خرطوم { khartumعر }.بینی ،بینی دراز خصوصا ً بینی فیل.
خرقه { khirqaعر }.تکه ای از پارچه ،پار ٔه لباس ،جامه ای که از تکه های
گوناگون دوخته شده باشد ،جب ٔه مخصوص درویشان ،خرق جمع ،درفارسی
خستوانه و شوال هم گفته شده .خرقه تهی کردن :کنایه از مردن ،جان سپردن.
خرم  { khurramفا }.شاد مان ،خوش ،تازه و شاداب.
خرما { khurmäعر }.ثمر ،نخل ،میوه ای است گرمسیری ،دارای هسته ٔ
سخت و پوست نازک و بسیار شیرین که بشکل خوشه ٔ بزرگ از درخت
آویزان میشود ،درخت آن راست و بلند و دارای برگهای بزرگ ،در جاهای
گرمسیر به ثمر میرسد.خرمای عجوه شهر مدین ٔه منور ٔه عربستان سعودی
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خیلی مشهور است.
خرمن  { khirmanفا }.توده ٔ چیزی ،محصول گندم یا جو که در بیابان روی
هم ریخته و تل کرده باشند ،به معنی هاله ٔ ماه نیز میگویند.
خریطه { kharitaعر }.کیسه که از چرم یا پوست درست کنند ،کیف ،کیف
بغلی ،نقشه ٔجغرافیا که تمام کره یاقسمتی از آنرا نشان بدهد ،خارطه هم
میگویند ،خرایط جمع.
خزان { khazänفا }.پاییز ،موسم برگ ریزان ،سه ماه بعد از تابستان که
برگ درختان میریزد.
خزانه { khazänaعر }.خزینه ،گنجینه ،جایی که در آن پولها و چیزی های
گرانبها را نگاهداری کنند ،خزاین جمع.
^ خزانه چی  khazänachiخزانه دار.
^ خزانه دار  khazänadärرییس خزانه .
خزنده { khazandaعر }.حیوانیکه دست و پا نداشته ،عموما ً با سینه راه
برود.
خزینه { khazinaعر }.خزانه ،گنجینه ،خزاین جمع.
خس  { khasفا }.خار ،خاشاک ،ریزه ٔ کاه یا علف خشک ،به معنی آدم
پست و فرو مایه و ناکس هم گفته شده.
خساره { khisäraعر }.زیان بردن ،زیان دیدن ،زیانکاری ،زیان.
خسته  { khastaفا }.آزرده ،دردمند ،مانده و رنج دیده از کار زیاد یا راه
رفتن بسیار.
خسیس { khasisعر }.فرمایه ،پست ،بخیل ،لییم  ،رذل ،خساس« بکسرخا
» و اخسه جمع.
خشاوه { khishäwaعر }.پاک کردن پالیز از خار و خاشاک.
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خشت { khishtفا }.آجر خام ،گل که در قالب بزنند و بگذارند خشک شود،
و نیز نوعی از اسلحه که در جنگهای قدیم بکار میرفته و آن نیزه ٔ کوچکی
بوده که بطرف دشمن میانداخته اند.
خوشنود { khushnudفا }.شادمان ،خوشحال ،خشنود هم گفته شده.
خشونت { khushunatعر }.درشتی ،زبری ،نا همواری ،تند خویی.
خصلت  { khislatعر  }.خوی ،طینت ،صفت ذاتی ،خصایل جمع.
خصوص { khususعر }.خاص کردن ،ویژه ساختن ،خاص و منفرد بودن،
انحصار ،انفراد ،مقابل عموم.
خصوصیت { khususiyatعر }.اختصاص داشتن ،خاص بودن .
خصومت { khusumatعر }.دشمنی .
خط { khatعر }.نوشته ،اثر قلم در روی کاغذ یا چیز دیگر ،راه راست و
دراز ،فاصله ٔ میان دو نقطه ،آنچه بین دونقطه را اتصال بدهد ،خطوط جمع.
افالطون می گوید :خط عقال (بند) عقل است .اقلیدوس گوید :خط هندسه ای
است روحانی اگرچه به ابزار جسمانی ظاهر شده است .بودلف گوید :خط
بوستان دانش است .ویل دورانت در تاریخ تمدن خود می نویسد :مهمترین
گامی که انسان به سوی مدنیت برداشت همانا اختراع خط است.
خط اورخون  khat urkhunاساسا ً خط اورخون بین قرنهای (  )۸-۵بعداز
میالد بوجود آمده است.از وجود یادگاری های که با این خط نوشته شده (آبده
های اورخون) دراوایل قرن ۱۸میالدی یکعده دانشمندان در آثار و تالیفات
خود معلومات داده بودند مگر در طول مدت خیلی زیاد دانشمندان نتوانسته
بودند به خواندن این کتیبه ها موفق گردند .در ربع اول قرن ( )۱۹مقاله ٔ
گریگوری سپسکی دربار ٔه آبده های اورخون ـ سی در مجل ٔه «سیبرسکی
و یستنیک» (خبرهای سیبریا) به نشر رسید .این مقاله به زبان التین ترجمه
شد .معلوماتیکه در پیرامون این آبده ها به دست آمده بود بدین وسیله به اختیار
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دانشمندان بسیاری از کشور های جهان قرار گرفت  .مگرهنوز فعالیتهایکه
در زمینه ٔ آموختن و تحقیقات در اطراف این نوشته ها به عمل می آمد ،به
نتیج ٔه نرسیده بود ،زیرا هنوز کلید «راز» نوشته ها به دست نیامده بود.
به سال ( )۱۸۸۹دانشمندان فنلند اطلس آبده های اورخون ـ ینی سی را نشر
و طور تخمینی ادعا نمودند که این آبده بمدنیت فنلند متعلق است .مگراین
تخمین دانشمندان فنلند دیری نپایید ،زیرا درهمان سال ( )۱۸۸۹نویسنده و
جهانگرد روسی ن .م .یدرنتسیف موفق شد از کناردریای اورخون که در
وادی کاشا سیدم مربوط مغولستان واقعیست آبده های زیادی به دست آورد،
که با آبده های « ینی سی » شباهت داشت ،یکجا با «نوشته های نا معلوم»
یک سلسله متن های جداگانه نیز به زبان و عالیم چینی نوشته شده بود،
به دست آمد.این تصادف برای کشودن « راز» این آبده ها کمک بزرگی
انجام داد .
به سال (  )۱۸۹۰انجمن علمی فنلند ،در سواحل دریای اورخون یک هیا ٔت
علمی باستان شناسی را فرستاد .به سال ( )۱۸۹۱اکادمی علوم روسیه هیا ٔت
علمی بزرگی تحت رهبری اکادیمسین و  .و .ردلوف به
اورخون اعزام داشت  .نتیج ٔه کاوشها و تحقیقات این دو هیا ٔت به سال
( )۱۸۹۲به شکل اطلسی نشر شد.
در اطلس ها تصویر آبده های نامعلوم ،ساختمان و نقشه مواضعی که این آبده
ها از آنجا بدست آمده بود نشان داده میشد .از دانشمندان دنمارکی ویلیم تامسون
برای نخستین بار به خواندن این آبده ها موفق شد .او برای خواندن آنها به
انواع الفبا ها اتکا ٔ نداشت .برعکس نخست ازهمه ،خواست شباهت و مناسبات
باهمی این حروف نامعلوم را برای خود معلوم نماید.
او ،پس از یک سلسله تحقیقات موشگافانه توانست در)۲۵نوامبر  )۱۸۹۳پرده
از اسرار مکتوم آنها بردارد .تا این زمان اکادیمسین ردلوف نیز توانسته بود
( )۱۵حرف کتیبه های مذکور را بخواند.
و.و .ردلوف با اتکا ٔ به کشفیات خود و کشفیات و .تامسون برای نخستین بار
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متن کتیبه ها یی را که از سواحل دریای اورخون به دست آمده بود ترجمه
کرد .کتیبه ایکه توسط ن .م  .یدرتسیف به دست آمده بود عبارت بوده است
از لوحه سنگ آرامگاه خاقان ترک بیلکه قاآن -ماغلیان (متوفی در سال
۷۳۴ع) و برادر کوچک او کو ل ـ تکین (متوفی درسال ۷۳۲ع) بعد از آن
تاریخ آثاریکه از کناره های دریای اورخون ـ ینی سی بدست آمده بود به نام
« آبده های ینی سی ـ اورخون» شهرت یافت.
ترجمه ٔ سطری چند از این نوشته ها که به نام «سرود قبرستان» یاد
میشود:
«من مردمان بی نوایی را که ازپا درآمده بودند به پا ایستاد کردم
( گردآوردم ) آنها را توانگرساختم .قومی را که عده ی شان محدود بود به
جمعیت بزرگی مبدل ساختم .درسخنان من حتی یک دروغ هم نمیتوان یافت».
«اگر کول – تکین وجود نمیداشت همه ٔ شما نا بود شده بودید .برادرمن کول
ـ تکین در گذشت .از این جهت من سخت اندوهگین شدم ،چشمانم بینایی خود
را از دست داد ،تیزی فکر وخرد از کفم رفت .غرق اندوه گردیدم ،سرنوشت
هر کس از طرف آسمان کبود(خدا) تعیین میشود.فرزند انسان برای مردن
زاده شده است ».
رجوع شود به « اوزبیک ادبیاتی تاریخی» به زبان اوزبیکی .تا ٔلیف ن.م.
مله یف ،جلد اول ،چاپ تاشکند سال (  .۱۹۶۵از ص .)۸۱ -۷۸
منبع  :مجله ٔ ادب :
نوشت ٔه داکتر فیض هللا ایماق ،نشری ٔه دو ماهه ٔ فاکولته ٔ ادبیات و علوم بشری
پوهنتون کابل ،تحت مدیریت پروفیسر داکتر قیام الدین راعی برالس استاد
فاکولته ٔ ادبیات و علوم بشری دانشگاه کابل ،شماره ی (  ۵و  )۶سال
۱۳۵۲هجری شمسی.
خطا ٔ { khatäعر }.نادرست و نا راست.
^ خطا سیز  khatäsizبدون خطا ،درست.
^ خطالی  khatäliغلط .
^ خطالیک  khatälikعمل و رفتار خطر ناک.
353

فرهنگ تورکی اوزبیکی به فارسی /دری

خطاب { khitäbعر }.سخن رو با روی ،سخنی که رو به رو بکسی گفته
شود.
خطاط { khattätعر }.خوشنویس ،کسی که زیاد می نویسد.
خطبه { khutbaعر }.خطابه ،کالم خطیب ،وعظ و سخنرانی ،مقدمه یا
دیباچه ٔ کتاب ،و « بکسر خا و فتح با » خواستگاری ،خواستن زن برای
ازدواج.
خطر { khatarعر }.نزدیکی به هالکت یا آنچه مای ٔه تلف شدن کسی یا چیزی
باشد ،اخطار جمع ،و نیز به معنی شرف و بزرگی و بلندی قدر و مقام .
^ خطر سیز  khatarsizبی خطر،
^ خطرلی  khatarliخطرناک.
آن شد که در نقش خطر ناک
مقابل میشود رخ با رخ خاک
خط کش { khatkashعر +.فا }.آلتی است که در هندسه و نقشه کشی برای
رسم خط مستقیم بکار می رود .این وسیله که دارای لبه ٔ صاف و بشکل خط
راست است در ترسیم خط مستقیم مورد استفاده قرار می گیرد ،یعنی با تکیه
دادن مداد یا قلم و یا هر وسیله رسام دیگر با لبه ٔ آن و کشیدن آن اثری در
صفحه پیدامی شود که همان خط مستقیم است .
خطیب { khatibعر }.واعظ  ،سخنران ،کسی که خطبه میخواند ،خطبا ٔجمع.
خفه  { khafaفا }.گلو فشرده کسی که دچار حالت خفگی شده باشد ،تنگ
خلق شدن.
^ خفه لشماق  khafalashmäqاز همدیگر خفه شدن.
^ خفه لنماق  khafalanmäqخفه گردیدن.
^ خفه لیک  khafalikخفگی.
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خفیف { khafifعر }.سبک ،ضد ثقیل  ،سبک و سریع در کار و حرکت و
نام یکی از بحور شعر بر وزن فاعالتن مستفعلن فاعالتن .
خالص { khalasعر }.رهایی یافتن ،رستن ،رهایی ،و « بکسر خا »
خالص ،بیغش ،طال یا نقره یا روغن بیغش.
خالصه { khuläsaعر }.بر گزیده ،پاکیزه ،نتیجه و گزیده و خالص چیزی
خالف { khiläfعر }.نا سازگاری ،مخالف ،ضد ،بمعنی درخت بید یا بید
مشک ،و بمعنی آستین پیراهن هم میگویند « ،بکسر خا ».
خالفت { khiläfatعر }.امارت ،امامت ،جانشینی ،نیابت ،جانشینی پیغمبر.
خالق { khalläqعر }.بسیار آفریننده ،آفریدگار.
خالیق { khaläyiqعر }.آفریده شده گان ،مردم ،جمع خلق.
خلص { khullasعر }.جمع خالص.
خلعت { khilatعر }.جامه ٔ دوخته که از طرف شخص بزرگ بعنوان جایزه
یا انعام بکسی داده شود.
خلق { khalqعر }.مردم ،عوام ،مردمان.
خلق { khalqعر }.آفریدن ،آفرینش ،آفریده شده گان ،مردم .
ُخلق { khulqعر }.خوی ،طبع ،سجیه ،عادت ،اخالق جمع.
ُخلق خوش خَلق را شکار کند
بیش از این یک صفت چکار کند؟
خلقت  { khilqatعر  } .فطرت ،ه ٔیت ،سرشت ،آفرینش .
خلق ارا  khalqaräبین الملل ،حالت و روابط بین ممالک و ملتها.
خلل { khalalعر }.وهن و فساد ،رخنه ،تباهی درکار ،پراکندگی رأی ،گشاده
گی میان دو چیز ،خالل جمع.
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خلم  khulmشهر موجوده ُخلم (تاشقرغان) كه بنام شهر بازار هاي سرپوشیده
شهرت دارد .
خلوت { khalwatعر }.تنهایی ،جای خالی از غیر ،خلوات جمع.
خلیفه { khalifaعر }.جانشین ،کسی که جانشین کس دیگر بشود ،جانشین
پیغمبر یا امام ،خلفا ٔ و خال یف جمع.
خم { khamفا }.کج ،پیچ و تاب ،چین و شکن ،به معنی طاق ایوان و
عمارت ،و خانه ٔ زمستانی هم گفته شده.
خم { khumفا }.ظرف سفالی بزرگ که در آن آب یا سرکه یا شراب یا چیز
دیگر بریزند ،بعربی خمره میگویند ،درفارسی خنب هم گفته شده ،بمعنی
کوس و طبل .
خمار{ khumärعر }.درد سر و کسالتی که پس از بر طرف شدن کیف
شراب در انسان پیدا میشود ،بد مستی.
خمدان  khumdänداشی را گویند که در آن سنگ تعمیراتی پخته میشود.
خمیر { khamirعر }.آرد گندم یا جو که با آب آمیخته و خمیر مایه به آن
زده باشند برای نان پختن.
خمیر ترش { khamirturushعر +.فا }.ماده ای که باعث رسیدن خمیر
شود .
خمیر ترش سیز  khamirturushsizبدون خمیر ترش.
خمیر ترشلی  khmirturushliخمیری که خمیر ترش داشته باشد.
خنثا { khunsäعر }.کسی که مرد باشد نه زن ،آنکه مرد بودن یا زن بودنش
معلوم نباشد ،به معنی بیکاره و بی اثر هم میگویند.
خواجه  khäjaخوجه ،خوجا = مرشد ،معلم ،راهنما.
خوار { khärفا }.ذلیل ،پست ،زبون.
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^ خوارله ماق  khärlamäqبه نظر حقارت دیدن.
^ خوارلیک  khärlikرنج خواری و ذلیلی را کشیدن.
خواهش  { khähishفا } .خواستن ،میل ،رغبت ،آرزو.
خواهله ماق  khählamäqخواستن.
خود بین { khudbinفا }.کسی که فقط خود را ببیند و بدیگران توجه نداشته
باشد ،متکبر.همیشه بگوید  :من زنده جهان زنده.
^ خود بینلیک  khudbinlikحس خود بینی داشتن.
خود پرست { khudparastفا }.کسی که خود را بسیار دوست داشته باشد
و همه چیز را برای خود بخواهد ،متکبر ،خودخواه.
خودّی  khuddiعیناً ،مخفف خدایبیردی است که مردم عوام آنرا خودّی
گویند.
خوراک { khuräkفا }.خوردنی ،طعام ،غذا ،و مقداری از غذا که یکنفر
بخورد .
خوریلله ماق  khurillamäqدرخواب « خور خور» صدا کشیدن.
خوش  { khushفا }.خوب ،شاد ،خرم ،دلپسند ،راضی.
^ خوشا  khushäبسیار خوب.
خوشله ماق  khushlamäqدوست داشتن ،انتخاب کردن .
خوشلیک  khushlikخواستن خوشی دیگران.
خوشبخت { khushbakhatفا }.صفت .نیک اختر ،خوش طالع ،سعادتمند.
خوشبوی{ khushbuyفا }.صفت .هرچیزی که دارای بویخوش باشد،
معطر ،ضد بد بو.
خوشبیچیم  khshbichimکسی که قد و قامتش زیبا باشد ،خوش قیافه.
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خوشحال { khushhälفا + .عر }.ممنون ،شاد ،خورسند.
خوشخبر { khushkhabarفا+.عر }.خبر خوش ،خبریکه باعث خورسندی
کسی شود .
خوشخط  { khushkhatفا+.عر }.کسیکه نوشته و خطش زیبا باشد.
خوشروی  { khushruyفا } .صفت  .خوش صورت ،خوشگل ،خندان،
خنده رو ،مهربان.
خوشقامت  { khushqämatفا+.عر }.خوش اندام ،تنومند.
خوشوقت  { khushwaqtفا+.عر } .خورسند ،شاد مان.
خوشه { khushaفا}.چندین دانه میوه که بهم پیوسته و ازساق ٔه گیاه یا شاخه ٔ
درخت آویزان باشد مثل خوشه انگور و خوشه ٔ خرما ،یا چندین گل و دانه
که در کنار یکدیگر بر روی ساقه قرار گرفته باشد مانند خوشه ٔ گندم
خوش آمد { khushämadفا }.سخنی که کسی را خوش آید و ازآن خوشنود
شود ،خوش آمد گفتن ،تبریک گفتن .خوشامد گویی ،چاپلوسی ،چرب زبانی.
خوش فعل  { khushfelفا+.عر }.کسیکه فعل و اطوارش نیکو باشد.
خوف { khawfعر }.ترسیدن ،ترس ،بیم .
^ خوفسیز  khawfsizبدون خوف و خطر.
^ خوفسیزلیک  khawfsizlikمصونیت،
^ خوفسیره ماق  khawfsiramaqترسیدن ،مشوش شدن،
^ خوفلنماق  khawflanmäqتشویش پیدا کردن ،از چیزی هراسیدن.
^ خوفلی  khawfliخطرناک .مثال :خوفلی دشمن (دشمن خطرناک).
خویش  { kheshفا }.خود ،خودی ،خویشتن ،و کسی که با شخص بستگی
و نسبت دارد ،خویشان جمع .
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^ خویشلیک  kheshlikخویشاوندی.
خۉجیین  khöjayinثروتمند ،بای ،توانگر .در میان آسیای مرکزی به
خصوص اوزبیکستان شوهر را ،خوجیین گویند .مثال :خۉجیینینگیز قییرگه
کیتدی؟ (شوهر تان کجا رفت ؟).
خۉراز  khöräzخروس ،مرغ خانگی نر .مثال :همه جایده خۉراز بیر دېک
قیچقیره دی (خروس در همه جا یکقسم آذان میدهد)« ضرب المثل».
خۉرجین  khurjenخورجین  -دو کیسه که ازطرفی بهم یکی شده باشد .دو
جوال که نیم ی از دهانه ٔ هر دو را بهم دوزند ،بارجامه ،باردان :
یار تو خورجین توست و کیسه ات
گر تو رامینی مجو جز ویسه ات
ویسه و معشوق تو هم ذات توست
وین

برونیها همه آفات توست

موالنا
خۉرسینماق  khörsinmäqبه خاطر غم و تشویش نفس عمیق کشیدن ،آه
کشیدن.
خۉرله ماق  khörlamäqتحقیر کردن ،اهمیت ندادن ،وقع نگذاشتن .
خۉش { khöshفا }.خوب ،عموما ً در وقت صحبت مورد استعمال
است.مثال  :خۉ ش ،ایتینگ – قنی (بسیار خوب ،بگویید ) ،خۉش ،جواب
بیرینگ قنی (خوب است پاسخ بدهید) ،خۉ ش ،بو نیمه قیلیق ؟ (خوب این
چگونه عادت است؟)
خۉش یاقمس  khösh yäqmasتنبل ،بی پروا ،کاهل و بیکار و هیچ
کاره ،کاهل و بیکار ،مرد هیچکاره ،فربه و جاهل و بیکار ،تهبل و تهمل و
تن پرور و فربه در ترکی عامیانه نیز تنبل :
چو کاهالن همه خوردی و خیر نلفغدی
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کنون بباید بی توشه رفتن ای تنب
( ناصر خسرو)
خیابان  { khiyäbänفا }.راه گشاده و هموار میان شهر یا باغ.
خیال { khayälعر }.پندار ،گمان ،وهم ،اخیله هم.
^ خیالی  khayäliچیزی که درعمل پیاده نشده درخیال انسان خطور
کند.مثال  :قهرمان افسانوی.
خیانت { khiyänatعر }.نا درستی ،دغلی ،نادرستی.
زین پاک شده ست و بی خیانت
هم دامن و دست و هم ازارم
« ناصرخسرو»
خیر  { khayrفا }.خوبی ،نیکویی  ،ضد شر ،بمعنی مال هم میگویند،
خیور جمع ،و نیز به معنی نیکو کار و نیکوکارتر ،اخیارجمع.
یار تو خیر و خرمی چون پارسای فاطمی جفت تو جود و مردی چون
جفت حاتم ماویه «منوچهری »
^ خیرلشماق  khayrlashmäqخدا حافظی کردن.
^ خیرلی  khayliخوب ،صواب .مثال :خیرلی ایش نینگ کیچی یؤق
(درکار خیر ،هیچ استخاره نیست)« ضرب المثل ».
^ خیر خواه { kayrkhähعر +.فا }.نیکخواه ،نیک اندیش.
خیره  { kheraفا }.صفت .لجوج ،لجباز ،سرکش ،بی پروا ،و بمعنی سر
گشته و حیران و متعجب ،خیر هم گفته شده ،و بمعنی هرزه و بیهوده و بی
سبب .خیره گی لجبازی ،گستاخی ،بی شرمی ،سرگشتگی ،و حالت چشم
هنگام نگاه کردن بیک چیز بسیار روشن و درخشان.
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^ خیره لشماق  kheralashmäqخیره شدن ازروی حیرت و شگفتی به
چیزی چشم دوختن .
^ خیره لنماق  kheralanmäqخیره سر ،گستاخ ،لجباز ،بی پروا ،بیباک،
آشفته .
^ خیره لیک  khiralikخیره گی .کؤزیم خیره لیک قیله دی(چشمانم خیره
گی میکند).
^ خیریلله ماق  « khirillamäqخیر – خیر » آواز کشید ،خیر خیر کردن.
خیریه {khayriyaعر }.نیکویی ،برتری.
خیل { khaylعر }.گروه ،دسته ،نوع  ،قسم .
خیله { khaylaعر }.از کلمه ٔ خیلی گرفته شده ،زیاد ،بسیار .مثال :او سېندن
خیله یاش کؤرینه دی (او – نسبت بتو خیلی جوان معلوم میشود).
خیمه { khaymaعر }.چادر ،سایبان بزرگ ،خرگاه ،خیام و خیم جمع.
خیمچه  khimchaشاخ ٔه درخت.

***
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د
د –  dälحرف یازدهم الفبای تورکی اوزبیکی و فارسی  /دری که دال تلفظ
میشود و آنرا دال مهمله و دال غیر منقوط هم میگویند ،بحساب ابجد
«  .»۴در بعضی کلمات به « ت » بدل میشود مثل « زردشت – زر تشت
» « دایه  -تایه » و گاهی به « ذ» مثل « گنبد – گنبذ»
داد  { dädفا }.عدل ،انصاف ،عطا ،بخشش ،و نیز بمعنی جار و فریاد و
فغان.
ای شهریار راستین ،ای پادشاه داد و دین
ای نیک فعل و نیکخواه ،ای از همه شاهان گزین
« دقیقی »
^ داد له ماق  dädlamäqفریاد کردن.
دار باز  därbäzبند باز ،کسی که روی ریسمان راه برود و بازی کند .مثال:
دار باز دار ده اۉلر  ،مار باز مار ده (باعث مرگ دار باز ،دار و باعث مرگ
مار باز ،مار خواهد شد) « ضرب المثل ».
^ دار بازلیک  därbäzlikباالی دار بازی کردن.
دارغه  därghaساربان – شتربان.
چنین گفت گشتاسب با ساربان
که ای یار پیروز و روشن روان
دارو  { däruفا }.دوا  ،آنچه برای آرام ساختن درد و دفع مرض به بیمار
بدهند  ،و نیز دانه ها و گرد های خوشبو وخوش طعم از قبیل فلفل ،مرچ و
زر چوبه و دارچین که از گیاهها و درختان میگیرند و در خوراکها
بکارمیبرند.
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^ دارو خانه  därukhänaجای که دارو فروخته میشود.
داستان  {dästänفا } .افسانه  ،سرگذشت ،قصه ،حکایت .باز آفرینش
ث به ظاهر واقعی است ،داستان واگویی و تکرارواقعیت
رویداد ها و حواد ِ
نیست .داستان فرآورده ای است تخیلی که در جهان خود واقعی نمایانده
میشود.
^ داستانچی  dästänchiداستانسرا ،کسی که داستان بگوید یا بنویسد.
^ داستانچیلیک  dästänchilikداستانسرایی.
داش { däshفا }.کوره.
داش بېرماق  däsh bermäqدوام کردن .
داعیه { däiyaعر }.علت ،سبب ،انگیزه ،دواعی جمع.
صد ساله ره است راه وصلت
با داعیه ٔ تو نیم گام است
« خاقانی »
داغ  { däghفا }.نشان ،لکه ،عالمتی که با آهن تفته در بدن انسان یا حیوان
بگذارند .
^ داغلی  däghliداغدار ،لکه دار.
داغ { däghفا }.بسیار گرم ،سوزان ،هر چیز بسیار گرم که دست را
بسوزاند.
^ داغله ماق  däghlamäqداغ کردن ،داغ کردن روغن.
داغ  { däghفا }.الم ،اثر .مثال :فرزند داغدیده.
^ داغدار däghdärداغدیده ،الم کشیده.
^ داغلی  däghliداغدار.
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داکتر{ däktarال }.طبیب ،کسیکه در رشته ٔ طب تحصیالت عالی داشته
باشد ،کسیکه دررشته های مختلف تحصیالت عالی داشته ،سند دوکتورا را
بدست آورده باشد.مثال :داکتر فلسفه ،داکتر ادبیات ،داکتر علوم ساینس وغیره
داکه  däkaتکه ٔ نازک که از پنبه ساخته میشود .مثال :اېر و خاتین اوریشی
– داکه رومال نینگ قوریشی ( گفتگو وپرخاش زن وشوهرتا وقتی دوام پیدا
میکند که دستمال داکه یی را شست و شو نموده درآفتاب بگذاری تا خشک
شود) « ضرب المثل ».
دالر{ dälarانگل }.واحد پول ایاالت متحد ٔه امریکا  ،کانادا وغیره .دالر
آمریکا (به انگلیسی )United States dollar :واحد پول رسمی ایاالت
متحده آمریکا است .کنگره ایاالت متحده آمریکا در  ۶ژوئیه ( ۱۷۸۵که در
آن زمان ،تنها یک مجلس بود) به اتفاق آرا دالر را واحد پول آن کشور قرار
داد .پیش از استقالل ایاالت متحده یعنی در  ۴ژوئیه  ،۱۷۷۶پول انگلستان
(لیره) در  ۱۳مهاجر نشین انگلیسی آمریکای شمالی رایج بود .در جریان
انقالب ،آمریکائیان سکه نقرهای اسپانیا به نام «دالر» را که در مکزیک
رایج بود وسیله ی داد و ستد قرار داده دادند و به همین دلیل نام پول ملی خود
را «دالر» گذاشتند .سکه دالر نقرهای از قرن چهاردهم بیش از سه قرن به
نام« تالر ،دالر ،تالر و دالر» در اروپا رایج بود که اسپانیایی ها آن را حفظ
کردند و به مستعمرات خود در قاره آمریکا منتقل ساختند.
دام  { dämفا }.کمند ،تله ،موی ،بند ،هر آلت و اسبابی که برای گرفتار
ساختن جانوری بکارببرند ،جال و پهند هم گفته شده.
دامال  dämullähاستاد دانشگاه ،مال ای که تحصیالت عالی دینی داشته ،در
مدارس علوم دینی تدریس نماید.
دان  dänدانه ،هسته ،تخم گیاه ،آنچه به پرنده گان بدهند مانند گندم و ارزن.
دان کاسه ظرفی که در آن به مرغان دانه دهند.
^ دانلی  dänliچیزی که در بین آن دان انداخته باشند .مثال :دانلی قاپ
(جوال داندار( ،دانلی ا ۉ سیملیکلر (حبوبات داندار و تخم دار) .
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دانا  { dänäفا  } .داننده ،آگاه ،عالم ،دانایان جمع.
دانش  { dänishفا }.دانستن ،علم ،فضل.
دانشمند  dänishmandدانشور ،عالم و دارای علم و دانش.
دانک  { dänakفا }.دانه ،هرنوع دانه از ماش وعدس و گندم و جو و امثال
آنها «،بضم نون» آشی که با گندم و جو و عدس و امثال آن درست کنند،
باین معنی دانکو هم گفته شده.
دانگ  dängشهرت ،آوازه.
^ دانگدار dängdärمشهور ،پر آوازه.
^ دانگلی  dängliدانگدار.
داوان  däwänجای مناسب برای پایین شدن ازارتفاع کوه ،سراشیب.
داو – درک  däw darakدرک ،دریافتن ،ادارک ،بدون فاصله بجا آوردن،
دریافت ،اندریافت ،فهم ،دریافتگی.
داودیر  däwdirمجنون ،دیوانه.
هر که بدین آب مرد و زنده شد او را
زنده نخواند مگر که جاهل و مجنون
« ناصرخسرو»
^ داودیره ماق  däwdirmäqسراسیمه شدن.
^ داودیرلیک  däwdirlikدیوانگی .
داوروق  däwruqآوازه ،شهرت.
^ داوروقلی  däwruqliمشهور ،پر آوازه.
داوول  däwulشمال شدید ،باران شدیدیکه همراه با شمال باشد.
داویوره ک  däwyurakبا شهامت ،کسی که از هیچ چیز ترس و بیم نداشته
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باشد.
داهی { dähiعر }.زیرک ،هوشیار ،دانا ،با هوش ،تیزفهم ،دهات جمع.
گه سیاه آید بر تو فلک داهی
گه ترا مشفق و یاری ده و یار آید
« ناصر خسرو»
دایر  däyirتعلق  ،عاید.
دایره { däyraعر }.گرد ،حلقه .مثال :دایره نینگ قطری :قطر دایره ،خط
مستقیمی که ازمرکز دایره بگذرد و آنرا بدو قسمت متساوی تقسیم کند.
^ دایروی  däyrawiبه شکل دایره.
دایم { däyimعر}.همیشه ،جاوید ،پایدار.
^ دایمی  däyimiهمیشگی.
دایه { däyaفا }.قابله ،زنی که بچه ٔ کس دیگر را شیر بدهد ،پرستار زن
که کودکان را پرستاری کند ،تایه هم میگویند .
بهنگام شیرش به دایه دهد
یکی تاج زرینش برسر نهد
« دقیقی »
^ دایه لیک  däyalikوظیفه و کار دایه ،قابلگی.
دبدبه  dabdabaاموری که با وقار و غرور توأم باشد.
شش هفت هزار ساله بوده
کاین دبدبه را جهان شنوده
« نظامی »
^ دبدبه لی  dabdabaliبلند پروازانه .
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دبه { dabbaعر }.ظرف چرمی یا فلزی که در آن روغن یا چیز دیگربکنند،
نوع مریض ای که در خصیه پدید آید.
دبیت  { dabitفر }.نقیض کریدت.
دچار  { duchärفا  }.گرفتار ،مبتال.
دخان { dakhänعر }.دود.
هواگسست گسست از چه ؟ برگسست از ابر
زچیست ابر؟ ندانی تو از بخار و دخان
« فرخی »
^ دخانیات  dakhäniyätانواع توتون و تنباکو که برای دود کردن بکار
میبرند.
دخل { dakhlعر }.در آمد ،سود ،مقابل خرچ.
دخمه {dakhmaعر }.سرداب ،خانه ٔ زیر زمینی ،جایی که در زیرزمین
درست کنند و مردگان را در آنجا بگذارند،گور ،دخم هم گویند .
دُر{ durعر }.مروارید درشت ،واحدش دره ،درر و درات جمع .در یتیم:
مروارید بزرگ که تنها در صدف باشد ،مروارید بی نظیر .در دانه :دانه ٔ
مروارید ،مروارید یکتا.
در آمد  { darämadفا }.سود ،فایده ،دخل مقابل خرج.
درام { drämیو }.نمایش ،نمایش یا داستانی که بسر گذشت نزدیک باشد،
نمایشنامه که مطالب غم انگیز و خندهدار در آن وجود داشته باشد.
دراماتیزم  { drämätizmیو }.جدیت و هیجانی بودن وقایع در آثار
دراماتیک.
دراماتیک  { drämätikیو }.داستانی ،داستان جالب توجه و مهیج.
دراو کیلینگ ( زود بیایید) .
دراو  daräwتیز ،عاجل ،زود .مثالّ :
ّ
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دربار  darbärقصر پادشاهی ،ارگ.
دربدر  { darbadarفا }.آواره  ،بی خانمان ،کسی که از خانه و مسکن
خود رانده و آواره شده باشد.
همی در بدر خشک نان بازجست
مر او را همان پیشه بود از نخست
« ابوشکور»
^ دربدرلیک  darbadarlikآواره گی.
درجه { darajaعر }.پایه ،مرتبه ،پله ،رتبه ،و نیز هر یک ازتقسیمات یک
آلت مثل بارومتر و ترمومتر یا چیز دیگر که به چند قسمت تقسیم شده باشد،
جز دایره ،درجات جمع.
جز از ٔ ۳۶۰
و در اصطالح ه ٔیت ،یک ٔ
درچه  darchaدروازه ٔ کوچک ،دریچه.
در حقیقت  { darhaqiqatفا + .عر }.حقیقتاً ،واقعا ً.
درخت { darakhtفا }.هر رستنی بزرگ و ستبر که دارای ریشه و تنه و
شاخه باشد.
درد  { dardفا }.رنج ،بیماری.
^ درد چیل  dardchilدرد مند.
^ درد سیز  dardsizبیدرد ،بیغم.
^ درد لشماق  dardlashmäqباهمدیگر درد والم خود را اظهار کردن
^ دردلی  dardliدردمند .
همدرد  hamdardکسیکه شریک غم و غصه ٔ دیگری باشد ،دو نفر که
بیک درد دچار شده باشند.
درد سر  { dard-i-sarفا }.تشویش اضافی ،تشویشی که بی نتیجه باشد.
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دردمند { dardmandفا }.بیمار ،نا خوش ،کسی که درد یا مرضی دارد،
دردمن هم گفته شده .
درز { darzفا }.شکاف ،چاک ،شکاف باریک ،شکاف جامه که دوخته باشند،
درزه هم گفته شده ،بعربی نیز درز میگویند و جمع آن دروز است.
درس { darsعر }.مطلبی که آموزگار از روی کتاب به شاگرد یاد بدهد،
جز و قسمت از کتاب که به یکبار آموخته شود ،سبق ،عبرت ،دروس
هر ٔ
جمع .
در درس دعوت از پی هارونی درش
پیرانه سر فلک به دبستان نو نشست
« خاقانی»
درسخانه  darskhänaصنف ،جای که درس داده میشود.
درسلیک  darsikکتابی که ساحه ای از علم و دانش را احتوأ کند.
درست { durustفا }.سالم ،صحیح ،کامل ،بی عیب ،بمعنی امین و استوار،
و بمعنی سیم و زر تمام عیار نیزگفته شده .
^ درستله ماق  durustlamäqدرست کردن ،بحالت اولی آوردن.
درک { darakعر }.نشانه ،خبر .مثال :تاققه کیتگنلردن درک بارمی؟ (آیا
از کسانیکه به کوه رفته بودند ،خبری هست ؟)
^ درکچی  darakchiقاصد.
^ درکسیز  daraksizبیدرک.
^ درکله ماق  daraklamäqخبر گیری کردن.
درک { darkعر }.پی بردن ،در یافتن ،رسیدن به چیزی.
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درک االسفل است جای امید
به درج کی رسد کسی ز درک
« ابولیث طبری»
درگاه  { dargähفا }.جلو در ،آستانه ،پیشگاه ،در گه نیز میگویند.
همی رفت سهراب با او بهم
بیامد به درگاه دژ گژدهم
« فردوسی »
درمان  { darmänفا }.عالج ،دوا ،چاره.
^ درمانسیز  darmänsizبی درمان  ،بی دوا.
درنده  { darandaفا }.وحشی.
ز گوینده پرسید کاین پوست چیست
درنده کیست
ددان را بدینگونه
ّ
« فردوسی»
درنغله ماق  daranghlamäqدرنگ دورنگ آواز دادن ،انعکاس صدا.
دروازه { darwäzaفا }.در بزرگ در قلعه  .در زبان بنگالی نیز دروازه
را « دروازه » گویند( .مؤلف).
^ دروازه بان  { darwäzabänفا }.نگهبان دروازه.
^ دروازه خانه  darwäzakhänaجایی که متصل دروازه بوده ،سرش
پت باشد ،دروازه ٔ گاراج.
در واقع  { darwäqeفا + .عر }.حقیقتاً ،در حقیقت.
درویش  { darweshفا  }.تهیدست ،بینوا ،فقیر ،قلندر ،در یوش هم گفته
شده ،بعربی نیز درویش میگویند.
370

فرهنگ تورکی اوزبیکی به فارسی /دری

درویشانه  { darweshänaفا}.کسی که زنده گی درویشی را اختیار کرده
باشد.
دره  { dara/darraفا }.راه میان دو کوه ،زمین دراز و کشیده میان دو
رشته کوه.
دریا  { daryäفا }.وسعت زیادی از آب که قابل کشتی رانی باشد مانند دریای
عمان ،دریاب هم گفته شده ،به عربی بحر میگویند ،آبهای بسیار پهناور را
که بزرگتر از دریاست اقیانوس یا بحر محیط میگویند .
دریغ  { darigh/dirighفا }.افسوس ،حسرت ،اندوه.
^ دریغ توتماق  darightutmäqمضایقه کردن ازدادن چیزی بکسی ،خود
داری از کمک کردن بکسی.
دریغا  darighäکلمه ٔ افسوس ،ای دریغ ،ای افسوس.
دستار  { dastärفا }.سلّه ،دستمال ،شال عمامه ،بروفه ،دستا هم گفته شده.
دستخط  { dastkhatفا + .عر }.نامه  ،خطیکه بدست نوشته شده باشد نه
چاپی .
یکی دستخطش بباید ستد
که سر بازگرداند از راه بد
فردوسی
دسترخوان  { dastarkhänفا }.سفره ،پارچه گسترده که بر آن خوردنی
و نوشیدنی نهند ،دستارخوان :
بگسترده بر سفره بر نان نرم
یکی گور بریان بیاورد گرم
دستگاه  dastgähسامان و اسباب و سرمایه ،و بمعنی کار گاه و تمام آالت
و ادواتی که در یکجا و برای انجام کاری فراهم آورده باشند ،بمعنی قدرت
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و توانایی و شوکت و ثروت هم میگویند ،و نیز بمعنی یک آهنگ کامل
موسیقی،دستگه نیز گفته شده .
دستلب  dastlabنخست ،اول .
^ دستلبکی  dastlabkiاو لین ،نخستین.
دستمایه  { dastmäyaفا }.مبلغ ،سرمایه.
دستور { dasturفا }.قاعده  ،قانون ،اجازه ،فرمان.
دو شاه سر افراز در قلبگاه
دو دستور فرزانه بر دست شاه
( فردوسی)
دسته  { dastaفا }.دستک ،آنچه مانند دست یا باندازه ٔ دست باشد چیزی
که تمام آن یا دنباله ٔ آن دردست گرفته شود مثل دسته ٔ شمشیر ،دسته ٔ تبر و
بمعنی عده ای از مردم که در یکجا و با هم باشند یا با هم حرکت کنند .عده
ایورزشکار که در نوعی ازورزش با هم کار بکنند ،عده ای ساز زن و
خواننده که با هم آهنگی را بنوازند.
^ دسته دار  dastadärچیزی که دسته داشته باشد .
^ دسته له ماق  dastalamäqدسته انداختن  .مثال  :تیشه نی دسته له
ماق (به تیشه دسته انداختن) ،مرتب کردن.
دستیار{ dastyärفا }.یاری دهنده ،مدد کار ،کمک کننده ،معاون.
بدین مرز با ارز یار توام
به هر نیک و بد دستیار توام
) فردوسی( .
دستیاره  dastyäraدستبند ،دستیار.
دشت  dashtصحرا ،بیابان ،زمین پهناور و هموار ،جلگه .
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دشمن  dushmanعدو ،خصم ،بد خواه کسی ،ضد دوست .
چو هامون دشمنانت پست بادند
چو گردون دوستان واال همه سال
) رودکی(
^ دشمنلشماق  dushmanlashmäqبه همدیگر حریف و دشمن شدن.
^ دشمنلیک  dushmanlikدشمنی ،رقابت.
دشنام  dashnämنام زشت ،فحش ،سخن نا سزا ،حرف زشت.
دعا ٔ  duaدر خواست ،نیایش ،درخواست از خداوند ،ادعیه جمع.
^ دعاگوی{ duäguyعر  +.فا }.دعا کننده ،مهربان.
دعوا { dawäعر }.ادعا ٔ ،نزاع ،داد خواهی ،دعاوی جمع.
^ دعواگر  dawägarمدعی ،کسی که دعوا میکند.
دعوت { dawatعر }.دعا ٔ ،خواهش و طلب ،خواندن کسی به مهمانی یا
برای کاری.
^ دعوتنامه  dawatnämaکارت دعوت ،کارت مهمانی.
دغدغه { daghdaghaعر }.بیم و نگرانی و تشویش خاطر.
شکر قدح تلخ مکافات چه گویم
کز خاطر من دغدغه ٔ روز جزا برد
صائب
دغ – دغ  dagh-daghلرزیدن.
دغل  { daghalفا }.نادرست ،حیله گر ،مکار ،کسی که چیزی را برای
گمراه ساختن خریدار تغییر صورت بدهد ،دغلکار هم میگویند.
^ دغللشماق  daghallashmäqزیادتر دغل شدن.
373

فرهنگ تورکی اوزبیکی به فارسی /دری

^ دغلللیک  daghallikمعامله مکارانه .
دف  dafیکی ازآالت موسیقی که دارای چنبر چوبی و پوست نازک
میباشد و با انگشت بآن میزنند ،در فارسی دپ ،و دایره و باتره و تبوراک
هم گفته شده ،دف چل ماق :دایره زدن ،نواختن دایره.
دفتر  { daftarیو }.دسته ٔ کاغذ ته دوزی شده به شکل کتاب که در آن مطالب
و اشعار یا حسابها را بنویسند ،درعربی نیز دفتر میگویند و جمع آن دفاتر
است.
دفع { dafعر }.دور کردن ،رد کردن ،پس زدن ،راندن از نزد خود.
دفعتا { dafatanعر }.بزودی.
دفعه { dafaعر }.یکبار ،یک نوبت ،یکبار راندن یا رد کردن.
دفن { dafinعر }.چیزی را زیر خاک کردن ،به خاک سپردن مرده.
دفینه { dafinaعر }.گنج ،پول یا چیز دیگر که زیر خاک پنهان کرده باشند.
دقت { diqqatعر }.باریکی ،نرمی ،باریک بینی .
دقیق { daqiqعر }.باریک ،نرم ،ضد غلیظ ،امر غامض ،ادقه و ادقا ٔ جمع.
دقیقه { daqiqaعر }.مؤنث دقیق ،نکت ٔه باریک ،و نیز بمعنی یک شصتم
ساعت ،و در اصطالح ه ٔیت ،یک شصتم از یک درجه  ،دقایق جمع.
به صد دقیقه ز آب درمنه تلخترم
به سخره چشمه ٔ خضرم چه خواند آن دریا
)خاقانی(.
دکان { dukänعر }.جایی مانند اتاق در کنار کوچه یا خیابان برای فروش
کاال ،دکاکین جمع.
^ دکاندار dukandärفروشنده ،صاحب دکان.
^ دکاندارلیک  dukändärlikدکانداری.
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دکتور  { dukturال }.عالم ،حکیم ،کسی که باال ترین درجه و رتبه را در
یکی از رشته های علمی از دانشگاه وپوهنتون گرفته باشد.
^ دکتورلیک  dukturlikدوکتورا .
^ دوکتورا { dukturäال }.درجه ٔ دکتری ،مقام و پایه ٔ دکتری.
دوکتورانت  { dukturäntال }.کسی که به خاطر بدست آوردن درج ٔه
دوکتورا مصروف کار های علمی باشد.
دل  { dilفا }.قلب ،عضو درونی بدن که مبدأ دوران خون میباشد ،بمعنی
خاطر و ضمیر و بمعنی شکم و درون و میان چیزی هم میگویند.
کف یوز پر مغز آهوبره
همه چنگ شاهین دل گو دره
عنصری .
دالک  - dalläkدالکَ [ .دل ْ ال ] (ع ص) تن مالنده،مالنده .آنکه در حمام تن
را مالش دهد( .ازذیل اقرب الموارد از تاج) .آنکه در حمام اندام مردم را
بمالد و کیسه کشد .مشت مال کننده که بدن را خالی یا با روغن مالش دهد.
آنکه در حمام اندام مالد و خدمت کند( .ازشرفنامه ٔ منیری) آنکه در حمام
شوخ تن دیگران با کیسه و جز آن پاک کند .مشت مال چی ،کیسه کش،
رنجبر ،رنجبرحمام  ،قائم.
دالل  { dallälعر  } .میانجی بین خریدار و فروشنده.
راست چو کشته شوند و زار و فکنده
آید شان مشتری و آید دالل
)منوچهری(.
^ دالللیک  dallällikکاریکه به داللی مربوط است.
داللت { dalalatعر }.رهنمایی کردن ،راهنمایی براه راست ،و نیزبمعنی
برهان ،و آنچه برای ثابت کردن امری بیاورند ،دالیل جمع.
دلبند  { dilbandفا }.بسته شده بدل ،کسی که انسان او را از ت ٔه دل دوست
بدارد مانند فرزند عزیز و محبوب و معشوق.
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پریچهره

بتان

شوخ

دلبند

ز خال و لب سرشته مشک با قند
نظامی .
دلتنگ  { diltangفا }.تنگدل ،اندوهگین ،غمناک.
دلتنگلیک  diltanglikخفگی ،افسرده گی .
دلخراش  { dilkharäshفا }.خراشنده ٔ دل ،چیزی که دل را بیازارد ،امری
که انسان از آن رنجیده و اندوهگین شود.
دلخون  { dilkhunفا } .خونین دل ،دل افگار ،آزرده دل ،اندوهگین.
دلدار { dildärفا }.دلیر ،با جرأت ،شجاع ،دالور و نیز بمعنی دلبر و معشوق.
^ دلدارلیک  dildärlikتسلی.
دلربا { dilrabäفا }.دل رباینده ،کسی یا چیزی که بواسطه ٔ زیبایی خود
دل انسان را برباید.
نافرید ایزد ز خوبان جهان چون تو کسی
دلربا و دلفریب و دلنواز و دلستان
منوچهری .
دلسوز { dilsuzفا }.کسیکه دلش بحال دیگری بسوزد و در باره ٔ او
غمخواری و مهربانی کند.
^ دلسوزلیک  dilsuzlikدلسوزی ،مهربانی ،شفقت.
دلکش { dilkashفا }.دلربا ،دلپذیر ،دلفریب.
فتنه شدم برآن صنم کش بر
خاصه برآن دو نرگس دلکش بر
(دقیقی).
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دلو { dalwعر }.ظرف آبکشی ،ظرفی که با آن آب ازچاه میکشند ،در
فارسی دول هم میگویند ،و نیز نام برج یازدهم برج فلکی.
دله  dalaمیدان و زمین وسیع ای که در آن کشت میشود.
دلی  daliدیوانه ،مجنون ،بی عقل.
کز این شاه دیوانه و تیزمغز
نه گفتار نیکو نه کردار نغز
فردوسی .
دلیل { dalilعر }.راهنما ،مرشد و نیز بمعنی حجت و برهان و آنچه برای
ثابت کردن امری بیاورند ،ادله و اد ٔ
ال جمع.
نیست بر عقل میر هیچ دلیل
راهبر تر ز نامه های دبیر
)ناصر خسرو(
دل آزار  { dilazärفا }.آزرده کننده ٔ دل ،کسی یا چیزی که مایه ٔ رنجش
آزردگی خاطر باشد.
ای تو دل آزار و من آزرده دل
دل شده ز آزار دل آزار زار
) منوچهری (
^ دل آزارلیک  dilazärlikرویه و رفتاری که مای ٔه رنجش وآزردگی خاطر
باشد.
دم { dumفا }.عضو بدن حیوان که درانتهای تنه و باالی مقعد او قرار دارد.
^ دملی  dumliحیوانیکه دم دارد ،ستاره ٔ دمدار.
دم  } damفا }.نفس ،دم.
دمله ماق  damlamäqدم کردن چای و دم دادن غذا در آتش خفیف.
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دملم  damlamباندازه ٔ یک بار .مثال  :بیر دملم چای (چای خشکی که
یک بار در چاینک انداخته میشود).
دم { damفا }.لحظه ،فرصت .مثال :یاشلیک دملرینی اېسله ماق(فرصت
جوانی را به خاطر آوردن) ،بعضا ً.
مثال :دم قار یاغه دی ،دم یامغیر( لحظه یی برف ،لحظه یی هم باران می
بارد( .
دم  { damفا }.تیغ  .مثال  :بیچاق نینگ دمی اۉتکیر ( دم کارد تیز است).
دماغ { dimäghعر }.مغز سر ،ماده ای که در میان جمجمه قرار دارد،
ادمغه جمع.
بوی گل اندر دماغ جان ما
زآن سر زلف سمن بوی افکنی
) عطار (
دمبدم { dambadamفا }.لحظه به لحظه ،تیز تیز ،دمادم :دم بدم ،هردم،
پیوسته.
دمغازه  dumghäzaبیخ دم ،استخوان میان دم حیوان دمدار ،دمغزه و دنب
غزه و دنبالچه نیز میگویند.
دمگیر { damgirفا }.دسترخوانیکه جهت دم گیری برنج در روی سر پوش
دیگ گذاشته میشود.
دنبه  dunbaعضوی از بدن گوسفند که در انتهای تنه ٔ او آویخته و بجای
دم اوست و تمام آن چربی است.
^ دنبه لی  dunbaliدنبه دار .مثال :دنبه لی قۉی( گوسفند چاق و دنبه دار).
دنغیللمه  danghillamaوسیع ،بزرگ ،با حشمت « درمورد بنا ٔ وعمارت
گفته میشود ».
دنغیلله گن  ganghillaganوسیع ،بزرگ « درباره ٔ عمارت گفته شده ».
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دنگسه  dangasaتنبل ،کسی که از دستش کاری ساخته نمیشود.
^ دنگسه لشماق  dangasalashmäqتنبل شدن.
دنیا  { dunyäعر }.زنده گانی ،حاضر ،نقیض آخرت ،جهان ،کیهان ،گیتی،
دنیاوی  :منسوب بدنیا ،جهانی ،دنیوی.
دنیا قره ش  dunyä qarashجهانبینی.
دو  dawمخفف داو بمعنی نوبت ،نوبت قمار یا بازی.
دوا { dawäعر }.دارو ،آنچه با آن بیمار را معالجه کنند ،ادویه جمع.
^ دواسیز  dawäsizبیدوا.
^ دواله ماق  dawälamäqمعالجه کردن ،تداوی نمودن.
^ بیدوا  bedawäبیدوا .مثال:اونینگ دردی بیدوا(درد او ،بیدرمان است).
دوام  { dawämعر  } .پایدار شدن ،همیشه بودن ،ثبات و بقا ٔ همیشگی .
^ دوام ایتماق  dawäm etmäqدوام نمودن ،ادامه یافتن ،متداوم .
^ دواملی  dawamliدوامدار
دوبالژ { dublazhفر }.برگرداندن مکالمه ٔ فیلم از زبانی به زبانی دیگر.
دوتار  { dutärفا }.آله ٔ موسیقی که دارای دو تار باشد .که دو رشته و تار
داشته باشد .نام سازی مثل سه تار.
^ دو تارچی  dutärchiدوتار نواز

زنده گینامه ضیا ٔ خواجه منصوری
دوتار نواز مشهور اوزبیک
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ی ی ازدوتار نوازان ک،س ک و ساب ه دار مردم اوزب ک استاد ض أ دواجه
منصوری بشمار م رود .او درسا  ۱۹۲۰تولد و در سا  ۱۹۷۹در شهر
تاش ند پدرود ح ات گف  .استاد منصوری در راه ان شاف موس ی اوزب ان
افغانستان مصدر ددمات شایسته و بایسته گردیده اس .
اوچ در پهلوی آن ه هنر موس ی و آواز دوانی را به پسرانچ ددتران و نواسه
هایش آمود چ دیگران را ن ز در این راه ب ش از پ ش تشوی و ترغ نمود.
برای اول ن بار ف ه ی ایماق نغمات دوتار این هنرمند کشور را درسا
 ۱۳۵۰دورش دی در ستدیو های رادیو افغانستان ث و از ری برنامه های
اوزب ی رادیو بدس نشر سپرد.
دوچ  duchروبرو ،گرفتار.
^ دوچ کیلماق  duchkelmaqروبرو و گرفتار شدن.
دوخابه  dukhäbaبخمل ،نوع تکه.
دود  dudجسم تیره رنگ شبیه بخاریا ابرکه هنگام سوختن چیزی ازآن جدا
میشود و بهوا میرود.
دودوق  duduqلکنت ،کند زبانی ،گرفتن زبان هنگام حرف زدن.
^ دودوقلنماق  duduqlanmäqبا لکنت زبان حرف زدن.
دوده  dudaجسم نرم وسیاهرنگ و چرب که ازدور نفت میگیرند ،از
سوزاندن بعضی مواد صمغی و سقزی هم بدست می آید ،بمعنی دودمان هم
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گفته شده.
دور  durچیزی که در دسترس ما نیست یا فاصل ٔه بسیاردارد ،راهی که طی
کردن آن مدت زیادی وقت الزم دارد.
دوربین  durbinآلتی مرکب از یک یا دو لوله وعدسی که با آن جاها وچیز
هایی را که در مسافت دور باشد میبینند ،بمعنی دستگاه عکاسی هم میگویند.
دیرخواب و زود خیز و تیز سیر و دوربین
خوش عنان و کش خرام و پاکزاد و نیکخوی
)منوچهری(
دورگه له ماق  duragalamäqپیوند کردن.
دوره { dawraعر }.یکبار گردیدن ،یک دور گردیدن،گردش گرد چیزی،
عهد و زمان.
د ۉ ز  { dözیو } مقدار ادویه ای که به مریض توصیه میشود.
د ۉ زخ  dözakhجای بد و سوزان ،جای گناهکاران درقیامت ،جهنم،
نقیض بهشت.
دوزخ یا جهنم در بسیاری عقاید مذهبی و اسطورهای مکانی برای عذاب
ابدی اغلب پس از رستاخیز ،در زندگی پس از مرگ است .از دید بیشتر
ادیان ابراهیمی دوزخ جایی برای مجازات است.
د ۉ زخی  dözakhiاهل دوزخ .
^ د ۉ ستلرچه  döstlarchaدوستانه.
^ د ۉ ستلشماق  döstlashmäqدوست و صمیمی شدن.
^ د ۉ ستلیک  döstlikدوستی.
^ د ۉ ستانه  döstänaصمیمیت .
^ د ۉ ستیم  döstimدوست من ،یار و یاور من.
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دوشنبه { dushanbiفا }.یکی از روز های هفته که بین یکشنبه و سه
شنبه قرار دارد .دوشنبه – پایتخت جمهوری تاجیکستان
دوک { dukفا }.چیللیک  -آهن دراز که در چرخه ٔ ریسمان باشد.آلتی که
بدان ریسمان ریسند.
که یک روز تان هدیه ٔ شهریار
بود دوک با جامه ٔ زرنگار
دوکّکلله ماق  « dukkaklamäqدوک دوک» صدا کشیدن ،تپش سریع
(در باره ٔ قلب گفته شده) .
جز یا دو عنصر
دوگانه  dugänaدو تایی ،هر چیزی که مرکب از دو ٔ
باشد ،و نیز بمعنی نماز دور کعتی ،دو رکعت نماز.
دوگاه { dugähفا }.یکی از نغمات شش مقام کالسیک اوزبیکی.
دوگانه  dugänaخواهر خوانده ،دخترانیکه باهم دوست صمیمی باشند.
دول  dulظرف فلزی یا چرمی که با آن آب ازچاه میکشند ،ظرف آبکشی،
بعربی دلو میگویند.
دولت { dawlatعر }.دارایی ،ثروت ،مال ،آنچه بگردش زمان و نوبت از
یکی بدیگری برسد ،گردش نیکی بسودکسی ،زمان سلطنت و حکومت بر
یک کشور و نیز بمعنی ه ٔیت وزیران ،نخست وزیر و وزیران او ،دول جمع.
دولت قوشی  dawlat qushiهمای سعادت .
^ دولتلی  dawlatliثروتمند ،بای ،صاحب مال و دولت.
^ دولتچیلیک  dawlatchilikسیستم دولتی.
دومه الق  dumaläqگرد ،حلقوی ،یومه الق « گرد » هم میگویند.
دوو  duwتیز ،یکجایی .مثال  :باله نینگ کۉزیدن دوو یاش تۉکیلدی
(از چشمان طفل به تیزی اشک جاری شد) .
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دۉپّاسله ماق  döppäslamäqبا مشت زدن ،با چوب زدن.
د ۉپّی  döppiکاله ای که از پوست قره قل ساخته میشود ،دۉپّی دوز (کاله
دوز).
روی هر یک چون دو هفته گرد ماه
جامه شان غفه سموری نشان کاله
رودکی.
دۉق  döqسیاست ،کالماتیکه به خاطرترسانیدن طرف مقابل ،برزبان آورده
میشود.
دۉق  döqصدا ،آوازیکه از تماس بعضی اشیا بوجود می آید .مثال :چاینکنی
دۉق اېتیب ییرگه قۉیدی (چاینک را ترق کنان بزمین گذاشت) .
دۉقّی  döqqiغیرمتناسب ،بی تناسب ،ناهمساز ،ناساز نا سازوار ناسازگا
غیرمتناسب ،ناهم جور.
دۉل  dölژاله.
ژاله  .تگرگ را گویند و سبب آن چنان است که چون بخار بهوا رود و سرما
در او اثر کند غلیظ شود و قطره ٔ باران گردد و در محل فرودآمدن فعل
برودت در او زیاده تأثیر کند او را بفشرد و یخ بندد .ژاله را بتازی برد
گویند.
چون ژاله به سرد اندرون موصوف
چون غور هبه خامی اندرون محکم
)منجیک(
دۉالق  döläqپاپیچ ،دوالغ « تر ».جوراب مانندی که همه ٔ پا ازانگشتان
تا کمر را می پوشاند و چاقچور نیز گویند و بیشتر زنان پوشند .چاقچور.
( دو  +الغ ،به معنی شاخه) :چادر دوالغ کردن؛ پوشیدن چادروچاقچور.
در آذربایجان پاپیچی را گویند با حدود چهار انگشت عرض از پارچه یا پشم.
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دۉلته  döltaچاق و چلّه.
ز بوی خامه ٔ نرگس دماغ من چاق است
شکفتن دل من هم چو گل به اوراق است
مال طغرا
دۉلمه  dölmaدلمه  -ازکلمه ٔ ترکی دُل َمق به معنی پر شدن ،و یا از
دولدرمق ،به معنی پرکردن ،یک نوع طعام از برگ رز یا کلم برگ و یا
بادنجان و خیار و فلفل و مرچ سبز و جز آن که از گوشت قیمه کرده آنها را
آکنده باشند سازند ،به ترکی هر چیزی را که از برنج و قیمه پر کنند مانند
برگ انگور و بادنجان و پیاز و غیره ،برنج و گوشت و لپه ٔ پخته که در میان
برگ مو پیچند و چاشنی ترش و شیرین زنند.
د ۉمباق  dömbaqچاق .مثال  :دۉمباق پیشانه ( پیشان ٔه چاق و برآمده گی).
دۉمبیره  { dömbiraفا( }.دراصل :دنبوره) ،یکی از آله های محبوب
موسیقی در میان برخی ملیتهای آسیای میانه است .عموما ً قلمرو این آله
محبوب شامل أفغانستان ،اوزبیکستان ،آذربایجان ،شمال ایران ،قزاقستان و
طور خیلی گسترده کشور قزاقستان محسوب میشود.
در افغانستان ،دمبوره ،موسیقی ملی و فولکلور ملیت های ترکتبار (هزاره،
اوزبیک ،ترکمن )،به حساب میآید ،در شمال ایران دمبوره بیشترین کاربرد
و استفاده را در میان مردمانی که «آذری» و «خاوری» خوانده میشود،
دارد .در اوزبیکستان همانند سایر ملیت های ترکتبار ،دمبوره کاربرد وسیع
دارد و جز یکی از اسباب مهم موسیقی اوزبیک ها شمرده میشود .در
ترکمنستان نیز دمبوره طرفداران فراوانی دارد و همینطور در کشورهای
دیگر شامل کشورهای آسیای مرکزی؛ اما قزاقستان کشوری است که به
دمبوره ارزش زیاد قائل است .دمبوره در قزاقستان به عنوان محبوب ترین
و مهم ترین آله موسیقی به حساب میآید .میتوان گفت اگر هنر و صدای
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دمبوره در روح هر قزاق جاری است ،آن قزاق ،قزاقترازهمهی قزاقهاست.
به عبارت دیگر ،دمبوره جزء هویت مردم قزاق است و بنابراین ،آن فرد
قزاق که میتواند دمبوره بنوازد ،به این معناست که روح اصیل قزاق در
بدن اش جاری است .در والیت بدخشان افغانستان به دنبوره عالقه ٔ مفرطی
نشان میدهند  .مشهور ترین نوازنده گان دنبوره ،یکی هم بابه قران
تاشقورغانی می باشد.

زنده گی نامه بابه قران دنبوره نواز

بابه قران
باید گ فت برای اولین بار نغمات دنبوره این هنرمند مشهور را فیض هللا
ایماق در ستدیو های رادیو افغانستان درسال  ۱۳۵۰خورشیدی ثبت واز
طریق پروگرام اوزبیکی به دست نشر سپرد.
آهنگهای ضبط شده ٔ بابه قران در رادیو تلویزیون ملی قرار ذیل است:
 -۱وعده بیردینگ ،کیلمه دینگ (وعده دادی و نیامدی)،
 -۲قره شیرین تیلیمنی ( بگو ،شیرین زبانم !)،
 -۳داد اۉلدیم (داد ! ُمردم !)،
 -۴جؤره قۉ زیم  ،آل بلم (آغاز کنید  ،بره هایم !)،
 -۵آلمه چه انارینگه بلی (خوشا انار سیب مانندت)،
 -۶کیلینگلر یار اۉ ینه یلیک (بیا یار که برقصیم)،
 -۷بالمگه اۉ خشیدیر ،آوازینگ سېنی( آوازت به پسرم می ماند)،
 -۸سۉ زله جانیم قَیدین کېلدینگ ؟(جانم بگو از کجا آمدی؟)،
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 -۹مین بینوا قنداق قیله ی ؟(من بینوا چه باید کنم ؟)،
 -۱۰رومالیم بار ،رومالیم بار (دستمال دارم ،دستمال دارم)
بابه قِران هنرمند آواره و درویشی از ولسوالی خلم (تاشقرغان) بود .نام اصلی
اش عبدالغفار فرزند سلطان بود  .او در سال  ۱۲۸۹خورشیدی در گذر ده
حسن ولسوالی تاشقرغان والیت سمنگان پا به جهان هستی گذاشت .بابه قِران
از آوان کودکی به خواندن آهنگ های محلی آغاز نمود .در سن دوازده سالگی
نزد مرحوم محمد حکیم تنبور نواز به نواختن دنبوره پرداخت.
بابه قران درسال  ۱۳۶۷خورشیدی جهان فانی را وداع گفت و یکی از
دوستان قدیمی اش معروف به زرگر او را به خاک سپارید .بعد از مدتی
زرگر هم وفات نمود .او ازدواج نکرده و از او کدام اوالد باقی نماندهاست.
پس از اینکه طالبان از صحن ٔه سیاست خارج شدند و افغانستان دارای چندین
شبکه تلویزیونی ،رادیویی و سایررسانه های گروهی شد ،هنرمندان خارج
از افغانستان آهنگ های بابه قران را با موسیقی مدرن سرودند که آهنگ های
وی امروز در افغانستان ،تاجیکستان و ایران بر سر زبانهاست.
منبع  :از یاد داشتهای مؤلف.
دۉندیرماق  döndirmäqخوب انجام دادن ،کار موفقانه.
دۉندیق  döndiqکسی که ستاره اش گرم و دوست داشتنی باشد.
دۉنگ  döngبلندی ،برآمدگی.
دۉنگلیک  dönglikتپه  ،برآمده گی.
دۉنغیز  döngizخوک – حیوانی است اهلی و فربه ،بدنش دارای گوشت و
چربی بسیار ،پوست بدنش ضخیم و مو دار ،دست و پای کوتاه و چشمهای
کوچک دارد ،خوک ماده از نه ماهگی حاضر برای جفتگیری میشود و سالی
دو مرتبه میزاید .مدت آبستنی او  ۱۱۴روز است و هر بار  ۶تا  ۱۲بچه می
آورد ،در بسیاری از کشورها گوشت او را میخورند اما در مذهب اسالم حرام
است.
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دهر { dahrعر }.زمانه ،روزگار ،عصر و زمان ،دهور جمع
دعوی کنی که شاعر دهرم ولیک نیست
در شعر تو نه حکمت و نه لذت و نه چم «»۱
شهید بلخی
--------------« »۱چم  :خرام ،ناز ،رفتار با ناز و خرام و پیچ و خم ،به معنی نظم و
قاعده و آراستگی.
^ دهری dahriبیخدا ،ملحد.
فارغ نبوی ز جنگ ماهی هرگز
گاهی ملحد کشی و گاهی کافر
(فرخی) .
^ دهرلیک  dahrlikالحاد.
دهشت { dahshatعر }.حیرت ،سرگشتگی سراسیمگی.
^ دهشتلی  dahshatliفاجعه ٔ مخوف.
دهقان  dehqanمعرب دهگان بمعنی صاحب ده یا رییس ده ،دهاقین جمع.
^ دهقانچیلیک  dehqanchilikکسی که وظیفه اش زراعت باشد.
دهلېز  dahlezداالن ،راه تنگ و دراز ،راهرو باریک ،بعربی نیزدهلیز
میگویند و جمع آن دهالیز است در فارسی دهلیزه هم گفته شده.
ده  -ده  dadaآته  -پدر ،قبله گاه.
دهمرده  dahmardaسرکرده و راهنمای دهقانها.
ده یدی  daydiولگرد ،بیکاره ،هرزه ،هرزه گرد ،کسی که بیهوده راه
میرود.
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^ ده یدیلیک  daydilikکسی که عمری خود را به ولگردی بگذراند.
^ ده یدیماق  daydimäqروز خود را با ولگردی سپری کردن.
دیار { diyärعر }.جمع دار بمعنی خانه و محل و مسکن.
چو زین کرانه شه شرق دست برد به تیر
بر آن کرانه نماند از مخالفان دیار
( فرخی ).
دیانت  diyänatآیین خدا پرستی ،هر آیینی که اساس آن بر خدا پرستی
باشد ،دیانات جمع.
^ دیانتسیز  diyänatsizبی دیانت.
^ دیانتلی  diyänatliبا دیانت.
دیپلوم  diplumگواهی نامه ،پروانه ،سند تحصیلی.
دیپلومات  diplumätسیاستمدار ،شخص بصیر و کار آزموده در امور
سیاسی.
دیپلوماتیک  diplumätikسیاسی ،مربوط بسیاست ،شخص زیرک و دارای
شغل سیاسی .ه ٔیت دیپلماتیک  :تمام سفرأ و اعضا ٔ سفارتخانه ها در پایتخت
یک کشور« کردیپلماتیک ».
دیپولوماسی  diplumäsiسیاست ،علم سیاست ،فن ارتباط با کشورهای
دیگر.
دیدار  didärدیدن ،روی نمودن ،بمعنی روی و رخسار ،و بمعنی چشم و
قوه ٔ بینایی نیز گفته شده.
دیریلله ماق  dirillamäqلرزیدن.
دیزل  dezalسیستم موتور های روغنی که توسط مخترع آلمانی بنام دیزل
اختراع شده و همه نوع روغن و نفت را میتوان عوض بنزین در آنها مصرف
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کرد و قدرت آنها نیز او موتور های بنزینی بیشتر است.
دیسانت  { disäntفر }.وارد کردن حمله از طریق زمین ،هوا و یا بحر
بر باالی دشمن.
^ دیسانتچی  disäntchiسربازی که در اردوی دیسانت کار میکند.
دیکّه یماق  dikkaymäqایستاد شدن.
دیک ایتیب تورماق  dik etib turmäqبا سرعت زیاد از جای خود ایستاد
شدن .
دیم  dimهوای گرم بدون شمال .
^ دیملمه  dimlamaغذای که در تفت و بخار پخته شده باشد.
دین { dinعر }.مذهب ،کیش ،آیین ،طاعت ،جزا ٔ ادیان جمع ،در فارسی
بمعنی روز بیست و چهارم از هر ماه خورشیدی و نام فرشته ای نیز گفته
شده.
^ دیندار  dindärبا ایمان ،با اعتقاد ،متدین.
که سالی خراجی نخواهد ز پیش
ز دیندار بیدار و از مرد ک
^ دینسیز  dinsizبی دین ،بی ایمان ،دهری.
بمن بر پس از مرگ نفرین بود
همان نام من پیر بی دین بود
« فردوسی»
^ دین شناس  dinshunäsکسی که تاریخ و قواعد دینی را می آموزاند.
دین { daynعر }.وام ،قرض ،وام مدت دار ،دیون جمع.
دینار dinärمعرب کلمه ٔالتینی
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دناریوس  denariusنوعی پول طال که در قدیم رایج بوده ،اکنون پول
عراق را میگویند که معادل یا لیره ٔانگلیسی است ،دنانیر جمع ،یک صدم لایر
ایران را میگویند ،سابقا ً یک هزارم لایر را میگفتند .
دېباچه  debächaمقدمه ،شرحی که در اول کتاب نوشته شود ،بمعنی
روی و رخساره هم گفته شده.
گرمن آنم که چو دیباچه ٔ نو بودم
چون که امروز چو خفتانه ٔ خلقانم
)ناصرخسرو(.
دېو dewموجود خیالی و افسانه ای که هیکل او شبیه انسان اما تنومند و
زشت و مهیب و دارای شاخ و دم بوده.
بکار آور آن دانشی کت خدیو
بداده ست و منگر بفرمان دیو
ابوشکور.
دېرزه  derazaکلکین ،پنجره ،دریچه.
دېله مه  daylamaفله  -شیر گاو نو زا.
دېماق  demäqگفتن ،گپ زدن ،محاسبه کردن ،شمردن،حساب کردن،
خواستن ،خواهش کردن،
دېمک  demakبنا برین ،خالصه  ،پس.
دېنگیز  dengizبحر ،دریا.
دېوار  dewärآنچه ازخشت و گل یا سنگ یا آجر یا چیز دیگر درکنار ٔه
زمین یا چهارسمت خانه درست کنند و جایی را با آن محصور سازند ،دیوال
هم گفته شده.
دېوان  dewänدفترخانه ،و نیز به معنی دفتر حساب و دفتر شعر ،و کتابی
که اشعار شاعری درآن چاپ شده باشد ،بعربی نیزدیوان میگویند.
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ذ
ذ  zäl-حرف دوازدهم الفبای تورکی اوزبیکی که ذال تلفظ میشود و آنرا
ذال -معجمه و ذال منقوط هم میگویند ،بحساب ابجد « .»۷۰۰
ذات { zätعر }.مؤنث ذو بمعنی صاحب ،و نیز بمعنی نفس وعین و
جوهر و حقیقت چیزی ،ذوات جمع.
ای ذات تو شمس و ذاتها انجم
وی ملک تو ّکل و ملکها اجزا
مسعود سعد.
ذات البین { zätilbainعر }.اصالح ذات البین ازسه کلمه تشکیل شده است؛
«اصالح» از ماده صلح و نقطه مقابل فساد و تباهی است و به معنی از بین
بردن نفرت و کینه در میان مردم است« .ذات» مؤنث ذو به معنی عین هر
چیز و نفس آن است .و «بین» برای حد فاصل میان دو چیز یا وسط آنها
وضع شده است.
^ ذاتدار zätdärبه ذات خوب ،به جنس خوب به نوع خوب منسوب می
باشد.
ذاتلی  zätliذاتدار.
ذاتسیز  zätsizبی نسب ،بی ذات.
ذاتا  zätanذاتی ،اصالً.
ذاکر  zäkirیادکننده ،یاد آورند ،ستایش کننده خدا ،ثناگو.
ذبح { zabhعر }.کشته ،سربریده ،گلوبریده ،گلوبریدن ،سربریدن
گاووگوسفند ،خفه کردن.
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ذخیره  { zakhiraعر }.پس انداز ،اندوخته ،هر چیزی که برای روز مبادا
نگاهدارند ،ذخایر جمع.
ذره { zaraعر }.مورچه خورد ،هرچیزبسیار خورد ،هر یک از اجسام
کوچکی که در شعاع آفتاب دیده میشود.
^ ذره چه  zarrachaذره ٔ خورد و کوچک ،توت ٔه خورد ،کم از کم .مثال:
اونینگ ذره چه عیبی یۉق (او مثل ذره عیب ندارد).
ذریات { zurriyätعر }.جمع ذریعه ،اجداد.
ذکاوت { zakäwatعر }.تیز هوشی ،زیرکی ،هوشیاری.
^ ذکاوتلی  zakäwatliصاحب ذکاوت.
ذکر  { zikrعر }.یاد کردن ،و به معنی دعا ٔ ،نماز ،ورد ،اذکار جمع.
ذکی  { zakkiعر } .زیرک ،هوشیار ،اذکیا ٔ جمع.
هر یکی گفتش که شاباش ای ذکی
متکی

باد بختت بر عنایت
مولوی

^ ذکیلیک  zakilikهوشیاری ،زیرکی.
ذاللت { zalälatعر }.خوار شدن ،ذلیل شدن ،خواری.
ذلت {zillatعر }.خوار شدن ،پست شدن ،خواری.
ذلیل  { zalilعر }.خوار ،پست ،اذ ٔ
ال و اذله جمع .
ذمه  { zimmaعر }.امان ،ضمان ،عهده ،پیمان ،ذمم جمع.
ذوالجالل { zuljalälعر }.صاحب جاه و جالل.
خدایگان خراسان و آفتاب کمال
که وقف کرد بر او ذوالجالل عز و جالل ( .عنصری).
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ذوالحجه { zulhijjaعر }.ماه دوازدهم از سال قمری ،ذی الحجه و ذی
حجه هم میگویند.
ذوالقرنین  zulqarnainخداوند دوشاخ  .صاحب دو سر و در تحت عنوان
اسکندر بن فیلفوس.
ذوالقعده { zulqa’daعر }.ماه یازدهم از سال قمری.
ذوزنقه { zuzanqaعر }.یکی از اشکال هندسی ،شکل چهار ضلعی که
دو ضلع آن متوازی باشد.
ذوق { zawqعر }.چشیدن ،چشایی ،و نیز به معنی طبع و سلیقه ،در
فارسی به معنی خوش و نشاط هم میگویند.
^ ذوقسیز  zawqsizبی سلیقه.
^ ذوقلنماق  zawqlanmäqلذت و ذوق گرفتن.
^ ذوقلی  zawqliبا نشاط ،نشاط انگیز.
ذهن  { zehnعر }.قو ٔه باطنی که مطالب را بیاد نگاه میدارد ،اذهان جمع

***
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ر
ر re -حرف سیزدهم الفبای تورکی اوزبیکی که رای مهمله هم نامیده میشود،
به حساب ابجد «  »۲۰۰گاهی به « ل» بدل میشود ،مثل « سوراخ – سوالخ
» « ،دیوار– دیوال ».
رابطه { räbitaعر }.مؤنث رابط ،عالقه  ،پیوند ،عالقه بین دو چیز یا دو
نفر ،آنچه دوچیز یا دو نفر را بهم پیوستو ارتباط بدهد ،روابط جمع.
راحت { rähatعر }.آسایش ،آسوده گی ،آرامش ،خالف تعب.
^ راحتلنماق  rähatlanmäqذوق گرفتن ،آسوده و آرام شدن.
رادیاتور { rädiyäturال }.مخزن آب درموتور که دارای لوله های عمودی
و پره های متعدد میباشد و آب ازآنجا دراطراف سیلندر ها جریان پیدا میکند.
رادیکالیسم  radicalismبنیادگرایی ،تندروی.
راز { räzفا }.مطالب پوشیده و پنهان ،مطالب نهفته در دل ،رازه هم گفته
شده.
^ راز دار  räzdärرازنگهدار ،صاحب راز ،درقدیم کسی را میگفته اند که
عرایض و مطالعه مردم را بعرض پادشاه میرسانیده.
راست { rästفا }.آنچه در طرف راست باشد ،مقابل چپ ،و به معنی سخن
درست ،ضد دروغ  ،کشیده و بی پیچ و خم،خالف کج.
^ راستله ق  rästlamäqراست کردن ،ایستاد کردن .مثال :قدینی راستله
ماق ( راست کردن قد).
^ راستلیک  rästlikراستی ،حقیقت.
^ راستگوی  rästguyکسی که حقیقت را بگوید ،حقیقت گو.
^ راستگویلی  rästguylikراست گفتن ،ضد دروغ.
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راضی { räziعر }.خشنود ،خورسند.
^ راضی بۉلماق  räzibölmaqممنون شدن ،خرسند شدن.
^ راضیلشماق  räzilashmaqبدرود ،پدرود ،خدا حافظی ،عذر خواستن.
^ راضیلیک  räzilikممنونیت ،پدرود ،وداع.
^ نا راضی  näraziکسی که خفه و نا راضی باشد.
راکد  { räkidعر }.آرام و ثابت ،بجا مانده  ،دریکجا ایستاده.
رام { rämعر }.آرام ،خو گرفته ،فرمانبردار ،خالف توسن و سرکش ،بخود
رام و طابع ساختن .
راوی { räwiعر }.روایت کننده ،نقل کننده ،سخن و خبر ازکسی.
رأی { räyعر }.اندیشه ،تدبیر ،عقیده ،اعتقاد ،خواهش ،میل ،رغبت.
رایج  { räyijعر }.روان ،روا ،پول یا کاالیی که رواج داشته باشد.
رب  [ rabعر ].پروردگار ،خداوند ،صاحب ،مالک ،ارباب و ربوب جمع.
از خدا خواهیم توفیق ادب
بی ادب محروم ماند از لطف رب
مولوی.
رباب { ribäbعر }.یکی از آالت موسیقی قدیم شبیه تار که کاسه ٔ آن
کوچکتر و فقط دارای دو سیم بوده و آنرا باکشیدن کمانه یا آرشه مینواخته
اند.
^ ربابچی  rubäbchiرباب نواز
رباط  ribätکاروانسرا ،کاروانسرای سرمنزلهای راه ،جایی که در کنارراه
جهت استراحت و سکنی و منزلگاه قافله و کاروان سازند و مشتمل بر اتاقهای
چند و طویله و جز آن باشد ،مهمانسرای ،مسافرخانه ،آنچه برای فقیران
ساخته شود ،سرایی که برای فقرا سازند ،جای غربا ،دهستان ،ناحیتی است
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به دیلمان و مر او را رباطی است با منبر و جایی با کشت و برز بسیار است،
بیکند ،شهرکی است او را مقدار هزار رباط است.
ربیع االول { rabi-ul-awwalعر }.ماه سوم از سال قمری.
ربیع الثانی { rabi-ul-säniعر }.ماه چهارم ازسال قمری ربیع االخر هم
میگویند.
رجب  rajabماه رجب.
رجز { rajazعر }.یکی ازبحور شعر ،و شعری که هنگام جنگ درمقام
مفاخرت و خود ستایی بخوانند.
رجه  rajaرجه له ماق { فا }.رجه له ماق :رژه  ،ریسمان ،ریسمانی که در
بنایی بکار میبرند ،ریسمانی که دو سرآنرا بدیوار میبندند و روی آن رخت
می اندازند.
رحم { rahmعر }.مهربانی ،بخشایش.
^ رحمسیز  rahmsizبیرحم .
^ بیرحم  berahmکسی که رحم و شفقت ندارد.
رحمان { rahmänعر }.یکی از اسم های زیبای خدا « ج»
^ رحمت { rahmatعر }.مهربانی ،بخشایش و احسان ،مهر و شفقت.
^ رحمتلی  rahmatliخدا رحمت کند.
رخصت { rukhsatعر }.ارزانی و سبکی و آسانی ،و نیز به معنی اذن و
اجازه.
^ رخصتسیز  rukhsatsizبدون اجازه و اذن .
رخنه  { rakhnaفا }.سوراخ ،چاک ،شکاف ،راه و شکاف میان دیوار ،و
« بضم را » بمعنی کاغذ هم گفته شده.
رد { radعر }.باز دادن  ،باز گردانیدن  ،و ازدن.
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رذالت { razälatعر }.پستی  ،فرومایه ،زشت و زبون ،ارذال جمع.
رذالت { razälatعر }.پستی  ،فرومایه ،زشت و زبون ،ارذال جمع.
^ رذیل { razilعر }.ناکس ،نابکار ،فرو مایه  ،پست.
رزاق { razäqعر }.روزی دهنده ،روزی رساننده.
^ رزقلی  rizqliخوش طالع ،کسی که از نگاه مادی احساس کمبودی نکند.
رژیسور { rezhisurفر }.مدیر ،عامل ،سرپرست هنر پیشگان درتیاتر،
کسی که در تیاترهنر پیشگان را رهبری میکند.
رژیسورلیک  rezhisurlikسرپرستی کردن.
رژیم  { rizhimفر }.طرز ،قاعده ،روش ،هنجار ،طرزحکومت ،اسلوب
سیاست ،طرز زنده گانی و خوراک و پرهیزکه معالج برای بیمار تعیین
میکند.
رسالت  risälatپیغام بردن ،پیغامبری.
گویی از یزدان بترسم گر نمیگویی دروغ
ملحدی را بررسول حق رسالت چیست پس
ناصرخسرو.
رساله { risälaعر }.نامه ،کتاب ،نوشته ،رسایل و رساالت جمع.
رسام  { rassämعر }.نقاش ،نقشه کشی ،نگارنده ،پیکر نگار ،صورتگر.
^ رساملیک  rassämlikنقاشی کردن ،رسامی نمودن.
رستوران  { rasturänفر }.جایی که در آن اغذیه و مشروبات برای فروش
آماده باشد و مردم در آنجا غذا بخورند.
رسته  { rastaفا }.راسته ،رده ،صف ،بازار ،دکانهای که در بازار دریک
صف واقع شده ،و نیز بمعنی گروهی ازمردم که در یک شهر با
یکدیگرهمکار وهم پیشه باشند مثال رسته ٔ نانوایان.
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رسم  { rasmعر }.نشان ،اثر ،عالمت ،اثری که بر زمین با روی چیزی
باقی بماند ،شکل یا خطی که روی کاغذ بکشند ،صورت چیزی و نیز بمعنی
آیین و روش و عادت ،رسوم جمع.
چنین است رسم سپنجی سرای
نخواهد که مانی بدو در بجای
( فردوسی )
^ رسما { rasmanعر }.موافق برسمیت به شکل و طرز رسمی و قانونی.
^ رسمی { rasmiعر }.وظایفی که از طرف حکومت یا دولت تعیین شده
باشد.
^ رسمیلشتیریش  rasmilashtirishرسمی کر دن ،مطابق قانون تصدیق
نمودن.
^ نا رسمی  närasmiغیر قانونی ،نقیض رسمیت.
^ رسمیت  { rasmiyatعر }.نظم و قواعدی که برای انجام امور مشخص
شده باشد.
رسوا  { ruswäفا }.بی آبرو ،بد نام ،کسی که کار زشت او فاش شود و نزد
مردم شرمنده و بی آبرو شود.
از جد نیکورای تو وز همت واالی تو
رسوا ترند اعدای تو از نقشهای الفیه
)منوچهری(.
^ رسوالیک  raswälikبد نامی ،شرمنده گی.
رسوم { rusumعر }.جمع رسم ،رسم ها ،رواجها و عنعنه ها.
رشته { rishtaعر }.نخ ،ریسمان .مثال :محبت رشته سی (رشته ٔ محبت).
رشک  { rashkفا }.حسد .مثال :سیوگی بار جایده رشک بار (آنجا که
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عشق و محبت است خواهی نخواهی رشک وجود دارد).
خنک آن کسی را کز او رشک برد
کسی کاو به بخشایش اندر بمرد
عنصری.
رصد  { rasadعر }.به چیزی نظردوختن ،در جایی نشستن و چیزی را
زیر نظر قراردادن و نیز به معنی راه و طریق ومراقبت و نگهبان ،ارصاد
جمع ،و جایی که ستاره شناسان با آالت وادوات مخصوص ستاره گان را
زیرنظر قرارمیدهند.
^ رصد خانه  rasadkhänaرصد گاه.
رضا ٔ { rizäعر }.خشنود ،خورسند.
رضای او کند روشن ثنای او کند نیکو
هوای او کند بینا سخای او کند فربی
منوچهری .
رضا ٔ لشماق  rizälashmäqراضی شدن.
رعایت { riäyatعر }.نگهداری و پاسبانی ،مالحظه و مراقبت ،جانبداری،
نوازش و مهربانی و رسیده گی بکارکسی.
رعنا { ra’näعر }.زن خود بین و خود آرا و گول و سست ،در فارسی به
معنی خوش قد و قامت و زیبا نیز میگویند.
تا تو بدین فسونش ببر گیری
این گنده پیر جادوی رعنا را
ناصرخسرو.
رعیت { raiyatعر }.عامه ٔ مردم  ،قوم و جماعتی که راعی و سر پرست
داشته باشد ،مردم فرمانبردار ،جمع کشاورزکه در یک ملک و تحت فرمان
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یک نفر مالک باشند ،رعایا جمع.
نظری کن به حال من زین به
زآنکه من هم رعیتم در ده
( اوحدی)
رغبت { raghbatعر }.خواستن ،دوست داشتن ،میل ،اراده ،آرزو.
^رغبتلنماق  raghbatlanmäqمایل شدن.
رف  rafبرآمدگی است که بر در خانه ها برای نشستن سازند.
برگرفت از لب رف سیمین جامی را
بر دگر دستش جامی و مدامی را
منوچهری
رفیده  rafidaلته و کهنه ای چند که مثال گرد بالشی برهم دوزند و خمیر
نان را روی آن گسترانیده بر تنور بندند .لته ای چند باشد که مانند گرد
بالشت بدوزند نان را برزیرآن گسترده به تنور بندند و آن را کابک و
کابوک نیز گویند:
تنور حسد می کند گرم حاسد
سر و پای گم کرده همچون رفیده
رفیق { rafiqعر }.دوست ،همراه ،رفقا ٔ جمع.
^ رفیقلیک  rafiqlikرفاقت ،دوستی.
رقابت { raqabatعر }.نگهبانی کردن ،انتظار کشیدن ،همچشمی،
چشمداشت.
^ رقابتچی  raqäbatchiکسانیکه بین خود رقابت کنند.
رقاص { raqqäsعر }.کسی که رقص میکند ،رقص کننده ،پای کوبنده،
بازیگر .
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رقاصه { raqqäsaعر}.رقاص ،مؤنث کلمه ٔ رقص ،زنیکه میرقصد و
پایکوبی میکند.
رقص  raqsجنبیدن ،حرکات موزون کردن به آهنگ موسیقی ،پا کوفتن،
پایکوبی .
رقم { raqamعر } .خط ،نوشته ،نشان ،عدد ،ارقام و رقوم جمع .
^ رقمله ماق  raqamlamäqبه ترتیب رقم و عدد گذاشتن ،نوشتن.
رقیب { raqibعر }.نگهبان ،پاسبان ،مناظر،مواظب ،رقبا ٔ جمع ،دو نفر
که بیک چیز یا یک شخص مایل و عاشق باشند هر کدام را رقیب دیگری
میگویند:
دلبرا بنده نوازیت که آموخت بگو
که من این ظن به رقیبان توهرگز نبرم
(حافظ)
^ رقیبلیک  raqiblikرقابت ،هم چشمی.
رکعت  { rakatعر }.یکبار رکوع کردن در نماز ،هر قیام از نماز که
رکوع هم در آن باشد.
رکالم  { reklämفر }.آگهی ،اعالن.
جز بزرگترو قویترازهرچیز ،پایه و ستون ،امرعظیم،
رکن { ruknعرٔ }.
بزرگ و رییس قوم ،ارکان جمع.
رکود { rukudعر }.آرام گرفتن ،ایستادن باد یا آب ،بر جای بودن.
رکورد  { rekurdانگل }.کارنمایان درمسابقه ٔ ورزشی ،پیشی درمسابقه،
پیروزی شایان.
رکوع { rukuعر }.خم شدن ،سر فرود آوردن ،خم شدن درنماز بطوریکه
دستها بسر زانو برسد.
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رمز { ramzعر }.ایما ٔ  ،اشاره ،راز نهفته ،عالمت مخصوص که از آن
مطلبی درک شود ،رموز جمع.
^ رمزلی  ramzliرمزدار ،سمبولیک.
رمضان { ramazänعر }.ماه نهم از سال قمری ،ماه روزه ،ماه صیام.
^ رنجیتماق  ranjimäqرنجاندن ،رنج دادن ،آزرده ساختن.
رنده  { randaفا }.آلتی که نجار با آن چوب و تخته را میتراشد.
رنده له ماق  randalamäqبا رنده چوب و تخته را تراشیدن .مثال :رنده
بیلن چوب نی یۉندیم ( توسط رنده چوب را تراشیدم).
رنگ { rangفا }.آنچه از صورت ظاهر چیزی به چشم آید و دیده شود از
سبزی و سرخی و زردی و سیاهی و نظایرآن ،به معنی مکر و حیله و سود
و بهره.
^ رنگله ماق  ranglamäqرنگ کردن .مثال :ساچینی رنگله ماق (موی
خود را رنگ کردن).
^ رنگلی  rangliرنگدار ،رنگه .مثال :رنگلی تلویزیون (تلویزیون رنگه).
رنگ برنگ  { rangbarangفا }.رنگارنگ ،دارای چند رنگ ،گوناگون
روا  { rawäفا }.روان ،رایج ،جایز ،جاری ،شایسته ،سزاوار.
روا کۉرماق  rawäkörmäqمناسب ،الیق دیدن.
روا بیلماق  rawäbilmäqحالل دانستن ،جایز شمردن.
رواج { rawäjعر }.روا ،روان ،در جریان داد و ستد بودن پول و کاال.
رواجلنماق  rawäjlanmäqرواج یافتن ،رواج شدن ،ترقی کردن.
روان  { rawänفا }.جان ،روح ،رونده ،گذران.
^ روان یۉ ل  rawän yölراه راست ،نقیض کج.
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روایت  { riwäyatعر }.نقل کردن  ،حکایه.
روبرو  { rubaruفا }.رو باروی.
روپیه  rupiyaپول رایج هندوستان.
روپیه نام واحد پول فعلی کشورهای متعددی از جمله هندوستان ،پاکستان،
نپال ،سریالنکا ،اندونزی و مالدیو و واحد پول سابق کشورهای برمه و
افغانستان است.
روح { ruhعر }.جان ،و نیز بمعنی وحی و امرالهی ،ارواح جمع.
^ روحا  ruhanروحی ،از جهات معنوی ،خود را روحا ً آرام حس کردن.
^ روحسیز  ruhsizبدون شوق و ذوق.
^ روحسیزلیک  ruhsizlikحالت بیروحی.
^ روحلنماق  ruhlanmäqاز جهت معنوی قوت گرفتن.
^ روحی  ruhiحالت روحی ،معنوی.
روحانی  ruhäniدانشمند ،پیشوای دین ،پارسا.
رود  rudساز ،رشته ای که روی ساز کشیده شود ،زه کمان حالجی ،به معنی
روده و به معنی فرزند نیز گفته شده ،نهر بزرگ که پس از سیر در خشکی
وارد دریا شود.
^ رود بار :رود خانه ،نهربزرگ  ،جایی که در آن چند نهر یا رود جاری
باشد .نام شهریست در ایران.
^ رود خانه :بستر رود ،نهر بزرگ.
^ رودک :ناحیه ایست در تاجیکستان .جای تولد ابوعبدهللا رودکی .
روزنامه  { ruznämaفا }.نامه ای که همه روزه یا هفته ای یکبار چاپ
شود و اخبار و وقایع روزانه را منتشر کند.
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روزه  { ruzaفا }.خود داری ازخوردن و آشامیدن که مدت شرعی آن
ازطلوع صبح تا غروب آفتاب است.
^ روزه خوار ruzakhärکسی که در ماه رمضان روزه نگیرد.
^ روزه دار ruzadärکسی که روزه گرفته ،روزه گیر ،صایم.
روش  { rawishفا }.طرز ،اصول.
روشن  { rawshanفا }.تابان ،درخشان ،افروخته ،آشکار ،جایی که نوربه
آن بتابد ،روشان هم گفته شده.
^ روشنلیک  rawshanlikروشنی.
روشنگر  rawshangarروشنگر .صیقل و جال دهنده .زداینده،آنکه آهن
صیقلی و روشن کند .صقال .جالءکه زنگ ازشمشیر و آینه بزداید .آنکه آینه
های فلزی و اقسام اسلحه را صیقل و جال دهد .آینه زدای .
تا تیغ آفتاب چو روشنگری مقیم
بر روی چرخ آینه کردار می رود
(سید حسن غزنوی)
روکش  { rukashفا }.پارچه یا چیز دیگری که روی چیزی بکشند.
رول  { rulفر }.نقشی که از طرف اکتور در نمایشنامه یا فلم اجرا میگردد،
نقش ،اهمیت خدمت .مثال :تاریخدهشخص نینگ رولی (رول و نقش انسان
درتاریخ ).
روماتیزم  { rumätizmیو }.بیماری درد مفاصل .مرضی که به سبب
دردهای عارض در مفاصل مشخص است.
عامل این مرض می تواند یک ویروس و یا استرپتوکوک در نوع رماتیسم
حاد مفصلی باشد ،ولی امروزه معتقدند حتی عامل رماتیسم حاد مفصلی هم
ویروس است.
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رومال  { rumänفا }.دستمال ،رو پاک ،پارچه ای که با آن دست و رو را
پاک کنند.
این هم دوبیتی اوزبیکی که راجع به دستمال گفته شده است :
یارگینم

رومال

یوباردی

آسمانی

اوچیگه توگیب یوباردی اۉسمه « »۱نی
اۉسمه سی خراب ایکن هیچ توتمه دی
وعده سی یالغان ایکن ،بیر کیلمه دی
ترجمه:
یار عزیزم برایم دستمال آبی رنگ فرستاد که در بین آن وسمه « »۱نیزقرار
داشت .وسمه اش خیلی بی صفت و بی تا ٔثیر بود  ،همچنان وعده اش دروغ
بود که باری بدیدنم نیامد.
 -۱گیاهی است از آن برای رنگ کردن ابرو استفاده می شود.
منبع  :کتاب « سوزوان» (سرود های حزن انگیز از داستان یازی و زیبا)
گرد آورنده و تا ٔلیف :ف.ایماق  ،تاشکند۲۰۰۳ ،م.
آهنگ رومالیم بار (دستمال دارم) :قدیمی ترین آهنگ فولکلوریک اوزبیکی
است که دردهه های گذشته ،ریکارد ضبط شد ٔه آن توسط گرامافون پخش
میگردید .ریکارد این آهنگ و آهنگ های دیگراوزبیکی چون (خواجه اوغلی
فیض هللا و  ) ...یکقرن پیش ازامروز توسط قبله گاه امجدم زنده یاد کالنتر
شاه مردانقل خان ایماق از کشور اوزبیکستان به شهر اندخوی آورده شده
است .زمانی که من متعلم صنف اول مکتب قورغان اندخوی والیت فاریاب
بودم ،پدرم ،بنابر مری ضی که عاید حالش شده بود ،به عمر ( )۴۷سالگی
پدرود حیات گفت .جایش فردوس برین باد! والد ٔه مرحومم مفتوحه ایماق که
طبع شعری داشته ،اشعارعامیانه ٔ زیادی به لهج ٔه تاتاری ازاو به ما به یاد
گار باقی مانده است ،او نیز در سال  ۱۳۵۸خورشیدی به دیارابدی پیوست.
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مادرم همواره به من میگفت:
« فیض هللا جان ! تو درطفلی زیاد گریه میکردی و هر وقتی که « آهنگ
رومالیم بار» و آهنگ « خواجه اوغلی فیض هللا » را ازطریق گرامافون می
شنیدی ،از گریه ،بازمانده ،به خواب عمیق فرو میرفتی» .متا ٔ سفانه این
ریکارد های اوزبیکی بنابر کوچکشی های متواتر مفقود گردیده است.
خوشحالم که متن آهنگ «رومالیم بار» را در دوره ٔ جوانی روی کاغذ
درآورده در کتابچ ٔه یاد داشتم طور یادگار نگهداشتم .اینک متن آهنگ
موصوف جهت مطالع ٔه عالقمندان گرامی درج این صفحه میگردد .
« ایماق »
( رومالیم بار )
رومالیم بار ،رومالیم بار
رومالیم ده طومارم بار
بیر کۉریشگه خماریم بار
واخ – واخ داد ایلیمدن کیتدی رومال
رومالیم نینگ اوچی شایی
اۉرته سیده بار دیر آیی
آلیب بېرینگ جانیم داهی
واخ – واخ داد ایلیمدن کېتدی روم
رومالیم اوچیب کیتدی آپه
یار ایشیتسه بۉلور خفه
یارگه باریب ایتمنگ آپه
واخ – واخ داد ایلیمدن کیتدی رومال
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کۉپ چیرایلی ایدی رومال
ایلیمدن اوچیردی شمال
آتم – آنم

هم

کمبغل

واخ – واخ داد ایلیمدن کیتدی رومال« »۱
ترجمه :
دستمال دارم.
دستمال دارم و در دستمالم طومارم نقش بسته است.
خمار دیدن دستمال خود استم که متا ٔسفانه ازدستم پرید و مفقود شد.
نوک دستمالم شایی «  »۲بوده ،درمابینش عکس مهتاب قرار گرفته است.
از رهبر دانا و هوشیارم یگانه تقاضای من اینست که دستمال گم شده ام را
به خیر و خوبی برایم باز گردانند.
ای خواهر بزرگ و مهربانم ! راز خود را به تو میگویم که دستمالم از دستم
پرید و به دست یغماگران افتاد ،امید وارم این واقعه ای جانگداز را به
دوستان نزدیک مان نگویید .خوب میدانید اگر ازاین حادث ٔه ناگوار یاران ما
آگاهی حاصل کنند ،سخت متا ٔثر و متالم خواهند شد.
دستمال زیبای از دست رفته ام بیش از پیش مرا اندوه گین ساخت .پدر و
مادرم خیلی غریب و بیچاره بوده ،توان خرید دستمال دیگر را ندارند ،صد
افسوس که دستمالم را از دست دادم ! -----
 -۱مقصد از رومال ( -دستمال) شاید ( بیرق باشد !؟).
 – ۲در اصل شاهی بوده ،تکه ای ابریشمی را گویند.
منبع  :یاد داشتهای مؤلف.
رومان  { rumänفر }.داستان ،افسانه ،اثرادبی.
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رومانتیزم  { rumätizimفر }.سبک جدید در رومان نویسی ،سبک نویسنده
گان رومانتیک.
رومانتیک  { rumäntikفر }.افسانه ای ،افسانه مانند ،قهرمان وار،
شاعرانه ،جالب توجه ،سبک ادبی که در اوایل قرن نوزدهم در فرانسه و
انگلستان پیدا شد واصول ادبیات کالسیک را کنار گذاشته و بجای تقلید از
قدما سبک جدیدی اختیار کردند .
رونق { rawnaqعر }.تابش ،فروغ ،زیبایی ،درخشش.
رویا { ruyäعر }.روییدن
رؤیا {عر ruyä }.تجرب ٔه افکار ،تصاویر یا احساساتی است که درهنگام
خواب انجام میپذیرد.
رویخوشلیک  ruykhushlikمناسبات نیک ،روی ٔه خوب داشتن.
رهبر  { rahbarفا }.راهبر ،رهنما.
^ رهبرلیک  rahbarlikرهنمایی
ریا { riyäعر }.تظاهر ،به نیکوکاری و یا پاکدامنی ،خود را به نیکوکاری
جلوه دادن بر خالف حقیقت ،ریا ٔ کار ،فریبگر ،کسی که گفتار و اعمالش یکی
نباشد .
^ ریاکارلیک  riyäkärlikفریبنده گی.ریاضت { riyäzatعر }.ورزش،
تحمل ،رنج برای تهذیب نفس وکسب اخالق خوب یا قوت جسم ،گوشه نشینی
برای تفکر و عبادت و پرهیز گاری.
ریاضی { riyäziعر }.علمی که در باره ٔ مقادیر و اعداد بحث میکند و
برحساب و جبر و مقابله و هندسه اطالق میشود.
ریاضی (نسبی) منسوب است به ریاضت .به ریاضت به معنی رام کردن
اسب توسن:
چو ریاضیش کند رائض چون کبک دری
بخرامد به کشی در ره و برگردد باز ) منوچهری)
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ز
ز ze -حرف چهاردهم الفبای تورکی اوزبیکی که زا تلفظ میشود ،زای هوز
و زای معجمه نیز میگویند ،به حساب ابجد ( )۷گاهی به « ج» بدل میشود
مثل « رزه -رجه» « سوز– سوج » و گاهی به «غ» مثل « آمیز– آمیخ »
« فروز – فروغ» « گریز – گریغ » .
زار  { zärعر }.پساوند که در آخر کلمه در می آید و معنی کثرت و انبوهی و
جای فراوانی چیزی را میرساند مثل بنفشه زار ،پنبه زار.
زار  zärناتوان ،خوار ،رجور ،ضعیف ،نحیف ،ناله ،فغان .مثل :زارییغله ماق:
زار زارگریستن ،التجا  ،التماس .مثال :زاریم بار ،زوریم یۉق :زاردارم ،
زور ندارم « ضرب المثل»
^ زاریقماق  zäriqmäqزارشدن ،احساس محتاجی کردن ،مشتاق شدن.
^ زارلنماق  zärlanmäqنالیدن ،شکایت نمود .مثال:او فلک نینگ گردشی
دن زارلنر(او ازگردش فلک ناالن است).
^ زاریله ماق  zärilamäqباآه وناله گپ زدن ،عذرو زاری کردن،
زاریقماق:زار شدن ،محتاج گردیدن ،مشتاق شدن ،زارلنماق :نالیدن ،شکایت
کرد ،زاریله ماق :عذر و زاری کردن ،با تا ٔثر حرف زدن.
زاغ  { zäghفا }.پرنده ای است حالل گوشت شبیه کالغ که تمام پرهایش سیاه
است ،در تابستان بجا های سرد سیرمیرود ،بعربی نیز زاغ میگویند.
زاغره  zägharaزاغاره  -نانیکه از آرد جواری ساخته میشود ،نان جواری
زاهد { zähidعر }.پارسا ،پرهیزگار ،کسی که ترک دنیا گوید و به عبادت
مشغول شود ،زهاد جمع.
زبده { zubdaعر }.خالصه ای چیزی ،انتخاب شده.
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زبر دست { zabardastفر }.توانا ،زورمند ،خالف زیر ،بمعنی باالی مجلس
هم گفته شد.
زبور { zaburعر }.نوشته ،کتاب ،کتاب داوود پیغمبر که توسط وحی نازل
شده.
زحل { zuhalعر }.کیوان ،ساتوران ،یکی از سیارات که بعد از مشتری از
تمام سیارات بزرگتر و تقریبا ً  ۷۰۰برابرزمین است ،هشت قمر دارد و یک
حلقه نورانی دور آنرا احاطه کرده  ،مدت حرکت انتقالیش  ۲۹سال و نیم
است.
زحمت {zahmatعر }.انبوهی کردن ،انبوهی ،رنج و آزرده گی ،عذاب،
تکلیف ،مشقت .مثال  :یۉلده نې – نی زحمتلرنی کۉرمه دیک (درراه مشکالت
زیادی را متحمل شدیم).
^ زحمتکش  zahmatkashمحنتکش ،جفاکش.
زخم { zakhmعر }.آزرده گی و خراش یا بریده گی عضوی از اعضا ٔ بدن
که از آن خون یا چرک بیاید ،زخم زبان :کنایه از سخن زشت و ناسزا که دل
کسی را بیازارد.
زر  { zarفا }.طال  ،فلزی است زرد رنگ و گرانبها ،غالبا ً بطور خالص
بدست می آید ،برای ساختن مسکوکات و زینت آالت و چیزهای
دیگربکارمیرود ،در  ۱۱۰۰درجه حرارت ذوب میشود.
زراعت { ziräa’tعر }.کشتکاری ،کشت و زرع ،کشاورزی ،حرفه ٔ زارع.
زرداب  { zardäbفا }.زرد آب ،آب زرد رنگ ،آب زرد رنگی که از زخم
بیرون آید ،بمعنی صفرأ نیزمیگویند.
زردوز  { zarduzفا }.کسی که پیشه اش دوختن و ساختن پارچه های زری
است و نیز به معنی پارچ ٔه زردوزی شده.
^ زر دوزلیک  zarduzlikزردوزی.
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زرده  zardaماد ٔه زرد رنگ که میان تخم مرغ و در وسط سفیده قرار دارد،
اسب زرد رنگ.
زرغلداق  zarghaldäqنوع پرنده ای زرد گونه که بالهایش سیاه میباشد.
زرگر { zargarفا }.کسی که پیشه اش ساختن زینت آالت و چیز های دیگراز
زر میباشد.
زرگر فرونشانَد کرف سیه به سیم
من باز برفشانم سیم زده به کرف
(کسایی)
زرنگ  { zarangفا }.زیرک ،چاالک ،با هوش.
زره  { zirehفا }.جام ٔه جنگ بانداز ٔه پیراهن و دارای آستین کوتاه که از حلقه
های کوچک فوالدی بافته میشده و در قدیم هنگام جنگ بتن میکرده اند.
^ زرهلی  zirihliزرهدار.
زقوم } { zaqumعر }.گیاهی است صحرایی دارای ساقه های بلند و ستبر،
برگهایش شبیه رگ انار ،گل آن شبی ٔه گل یاسمین و زرد رنگ ،ثمر آن سیاه
و شبیه ٔ هلیله ،ونیز درختی است در دوزخ که میوه ٔ بسیار تلخ دارد و
دوزخیان از میوه ٔ آن میخورند.
زکات { zakatعر }.خالصه و بر گزید ٔه بدستور شرع باید در راه خدا بدهند.
زالل {zulälعر }.آب صاف و گوارا ست.
زلزله { zilzilaعر }.زمین لرزه ،لرزش و جنبش شدید یا خفیف قشر کر ٔه زمین
که بعلت نقصان تدریجی درج ٔه حرارت مواد مرکزی واحداث چین خوردگی
و فشاربوقوع میرسد.
زلف  { zulfفا  } .گیسو ،موی سر ،موهای جلوس و بنا گوش.
زلفین  { zulfinفا }.حلقه ٔ پشت درکه چفت یا زنج یر را به آن می اندازند،
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اصل آن زرفین است و شعرأ حلقه های موی سر را به آن تشبیه کرده زلفین
یارگفته اند ،اکنون بمعنی زلف و گیسو و موهای بناگوش استعمال میشود.
زمان { zamänعر }.وقت ،هنگام ،روزگار ،ازمنه جمع.
^ زمانداش  zamändäshهمعصر.
زمانه { zamänaعر }.دهر ،روزگار.
^ زمانه ساز  zamänasäzکسی که به خواست زمان کار خود را پیش
میبرد.
^ زمانه سازلیک  zamänasäzlikزمانه سازی.
زمخت { zunukhtعر }.گس ،هر چیزی که طعم گس داشته باشد ،چیزی که
بواسطه ٔ طعم مخصوصش دهان راجمع کند مانند پوست انار ،و نیز بمعنی
درشت ،نا هنجار ،بخیل ،زمخت هم گفته شده.
زمرت  zumratزمرد  -معرب یونانی ،یکی از سنگهای قیمتی به رنگ
سبز و آن هرچه بزرگتر باشد گرانبهاتر است .
زمزم { zamzamعر }.نام چاهی است نزدیک کعبه ،در فارسی بمعنی
زمزمه و سخن آهست ٔه زیر لب هم گفته شده.
زمزمه [ zamzamaعر ].ترنم کردن ،آواز خواندن یا دعا خواندن آهسته،
سخن گفتن زیرلب ،و نیز بمعنی صدای رعد ،زمازم جمع.
زنا { zinäعر }.جفت شدن مرد و زن با هم بحرام و بطور نامشروع.
زنجیر  { zanjirفا }.حلقه های فلزی خورد یا درشت بهم پیوسته شبیه رشته
یا طناب ،به عربی نیز زنجیرمیگویند.
^ زنجیرله ماق  zanjirlamäqزنجیر را بزلفین انداختن ،محکم کردن.
^ زنجیرلی  zanjirliزنجیر دار.
^ زنجیربند  zanjirbandزنجیر شده
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زنگ  { zangفا }.چرک آهن و فلزات دیگر ،چرک آیینه ،جسمی که
درمجاورت هوا و رطوبت بر روی آهن پیدا میشود،بمعنی پرتو ماه و آفتاب
هم گفته شده ،و نیز پیاله ٔ کوچک فلزی آویز دار که بگردن چهار پایان میبندند
تا هنگام راه رفتن آنها صدا کند ،و آلت فلزی که به نیروی برق یا بوسیله ٔ
فنری که در آنست با گذاشتن انگشت در روی تکمه ٔ آن صدامیکند ،مثل زنگ
رو میزی و زنگ در خانه.
^ زنگله ماق  zanglamäqزنگ زدن.
زوال { zawälعر }.دور شدن ،نیست شدن ،زدوده شدن ،متمایل شدن
خورشید از میان ٔه آسمان بسوی مغرب.
زواله  { zuwälaفا }.تکه و کلول ٔه خمیر که بانداز ٔه یک نان باشد ،بمعنی
کلول ٔه گلی ومهر ٔه کمان گروهه هم گفته شده.
زور{ zurعر }.توانایی ،نیرو ،قوه  ،فشار ،درعربی نیز بمعنی قوه میگویند.
^ زورلیک  zurlikزور آوری.
^ زورله ماق  zurlamäqبه زور ،کسی رابکاری وادار ساختن ،تجاوز به
ناموس دیگران.
^ زوره یماق  zuraymäqزور شدن .مثال  :کسلی زوره یماق( شدت
مریضی).
^ زور آوار  { zuräwärفا } .پر زور ،کسی که با دیگری بزور و قهر رفتار
کند.
^ زور آورلیک  zuräwarlikاز زور و قوت کار گرفتن.
زوره کی  zurakiکاریکه خالف خواهش انجام شده باشد.
زوفا  { zufäفا }.گیاهی است دارای برگهای نازک و خوشبو ،گلهایش سفید یا
زرد یا سرخ رنگ شاخه هایش روی زمین میخوابد ،طعمش تلخ ،جوشاند ٔه
آن در طب برای معالجه ٔ امراض ریوی بکار میرود ،بعربی نیز زوفا ٔ
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میگویند.
زوالنه  { zawlänaفا }.بمعنی زاوالنه است و آن آهنی باشد که بر پای گنه
کاران نهند و برپای ستوران نیز کنند و به ترکی« بخاو» گویند.
زوم  zumفرصت کم  ،لحظه ای نا چیز.
زهر  { zahrفا }.داروی کشنده ،هر دوایی که جانداری را هالک کند ،سم ،
ماده ای که از نیش برخی حشرات تراوش میکند.
سخن زهرو پازهروگرم است وسرد
سخن تلخ وشیرین و درمان و درد
(ابو شکور)
^ زهرله ماق  zahrlamäqمسموم ساختن ،زهر دادن.
^ زهرلی  zahrliزهردار ،زهر آلود.
زهرخند  { zahrkhandفا }.خنده ای که از روی خشم و غضب بکنند.
زهر -زقوم  { zahr-zaqumفا +.عر }.خیلی تند و تلخ.
زهره { zuhraعر }.ناهید ،ونوس ،یکی از سیارات که نزدیکترین آنها بزمین
است و بعد از عطارد واقع شده و مانندعطارد فقط قبل از طلوع یا بعد
ازغروب آفتاب دیده میشود ،مدت حرکت انتقالی آن بدورآفتاب  ۲۲۵روز،
حجمش دوبرابرعطارد و کمی کوچکتر از زمین است و آنرا مطرب ٔه فلک هم
میگویند ،در فارسی بیدخت و بغدخت و بیلفت هم گفته شده.
زیارت { ziyäratعر }.بازدید کردن ،دیدار کردن شخص بزرگ.
^ زیارتچی  ziyäratchiکسی که ازجای مقدس زیارت میکند.
^ زیارتگاه  ziyaratgäجای مقدسی که از طرف زایرین زیارت میشود.
زیان  { ziyänفا }.ضرر ،آسیب .
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^ زیانلی  ziyänliآنچه ضرر دارد.
زیچ  zichمکمل .مثال  :ایشیکنی زیچ یاپماق (دروازه را محکم بستن) .
زیرک  {zirakفا }.زرنگ ،به هوش ،هوشیار ،دانا.
^ زیرکلیک  ziraklikهوشیاری.
زیره  { ziraفا }.گیاهی است دارای ساقه های سبز ،گلهایش کوچک و سفید،
تخم آن کوچک و معطر و برای خوشبوساختن بعضی خوراکها مانند آش و
پلو بکار میرود.
زیریلله ماق  zirillamäqلرزیدن ،ترسیدن.
زیغیر  zighirزغر -از جمله نباتات صنعتی (تیلی) بوده که اززمانهای
بسیارقدیم دربرخی ازنقاط که دارای شرایط وآب هوای مناسب برای این نبات
بوده کشت گردیده.ازدانه زغربشکل مستقیم ویا آسیاب شده استفاده میشود
والیاف آن درساختن پارچه های نفیس بکارمیرود ودرکشورما نیزنبات
زغرکشت شده ومورداستفاده قرارمیگیرد .نبات زغرمنبع عمده روغن نباتی
بوده که ازتخم آن تیل بدست می آید ومحصوالت اضافی آن بنام کنجاره یادشده
که جهت تغذیه حیوانات بکارمیرود.
زیقنه  ziqnaخسیس  -فرومایه ،بخیل، ،خساس ،اخسه.
سه حاکمند اینجا یکباره همه دزد
میخواره و زنباره و ملعون وخسیسند
منجیک
زیل  zilخیلی سنگین.
^ زیلده ی zildayبسیار سنگین.

***
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ژ
ژ  zhe -حرف پانزدهم الفبای تورکی اوزبیکی که در زبان عربی وجود
ندارد ،در حساب ابجد بجای ز «  »۷حساب میشود ،گاهی به « ج» بدل
میگردد .مثل « رژه – رجه » « الژورد -الجورد» « هژیر-هجیر » و
گاهی به « ز» مثل « گواژه – گوازه».
ژاله { zhälaفا }.شبنم ،قطره ٔشبنم که روی برگ گل یا گیاه بنشیند ،بمعنی
تگرک و باران شدید هم گفته شده.
چون ژاله به سردی اندرون موصوف
چون غوره به خامی اندرون محکم
منجیک
ژاندارم  { zhändärmفر }.کلمه ای است فرانسوی مستعمل در زبان
فارسی اخیر که دراصطالح امروز بمعنی فردی از امنیه و پلیس خارج شهر
است.
معنی  :اداره ای که عهده دارحفظ نظم و آرامش و اجرای قوانین و مقررات
در روستاها و راه های خارج شهر است؛ ادارۀ امنیه.
ژرف  zharfعمیق است مطلقا ً خواه دریا باشد و خواه چاه و خواه رو دخانه
و حوض و امثال آن دوراندرون ـ قعیر .چال  .دور ،دورفرود.
سخت گود ،بغایت عمیق
چو آمد به نزدیک آن ژرف چاه
یکایک نگون شد سر و تخت شاه
فردوسی
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ٰژکیدن  zhakedanسخن گفتن زیر لب از روی خشم و دلتنگی.
ای طبع سازوارچه کردم ترا چه بود
با من همی نسازی و دایم همی ژکی
کسائی.
ژالتین  zhalätenدلمه ،ماد ٔه چسبنده و جسمی که برای چایهای فوری دستی
و نورد های ماشین چاپ ازسریشم ماهی وگلیسرین و قند و آب و
امانیاک درست میکنند
ژنده  zhandaپاره ،کهنه ،فرسوده ،ژنده پوش :کهنه پوش.
ژورنال { zhurnälفر }.روز نامه ،مجله ،نشریه.
ژورنالیست  { zhurnälistفر }.روز نامه نویس ،روز نامه نگار
ژورنالیزم { zhurnälizmفر}.به صورت عموم ژورنالیزم معنی نوشتن
اخبار و وقایع را افاده می نماید همچنان ژورنالیزم به معنی تبادله معلومات
از طریق وسایل ارتباط همگانی نیز گفته شده است .مردم یک خواست فطری
برای دانستن واقعات دارند که این همه توسط ژورنالیستان حل می شود.

***
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س
س  sin -حرف شانزدهم الفبای تورکی اوزبیکی به فارسی /دری که سین
تلفظ میشود ،سین مهمله و سین غیر منقوطه هم میگویند ،به حساب ابجد «
 »۶۰گاهی به « ه» بدل میشود مثل « آماس –آماه» « خروس -خروه » و
گاهی به « ش» مثل « فرسته – فرشته».
سابق { säbiqعر }.پیش گیرنده ،پیش افتاده ،پیشین ،سباق « بضم سین و
تشدید با» و سابقون جمع.
ساپ  säpدسته ،بند.
ساپله ماق  säplamäqدسته انداختن.
ساتماق  sätmäqفروختن ،چیزی بکسی دادن و پول آنرا گرفتن ،چیزی را
بکسی واگذارکردن با گرفتن بهای آن،فروشیدن هم گفته شده.
^ ساتقین  sätqinخاین ،فروخته شده ،بی وجدان.
^ ساتوو  sätuwفروش ،عمل فروختن چیزی ،مقابل خرید.
^ ساتووچی  sätuwchiفروشنده ،کسی که چیزی را میفروشد ،فروختار
هم گفته شده.
^ ساتیلگن  sätilganخاین ،منافق ،فروخته شده ،بی وجدان.
ساتن {sätanفر}.نوع تکه ،تکه ای که به اطلس مانند باشد.
ساچ  sächمو – موی  ،تارهای باریک که در سر و پوست بدن انسان
میروید .ساج  :مرغی بود که آن را مرغ کنجد خواره گویند و بعضی ماده ٔ
مرغ کنجد خواره را ساج گویند.
ساچ باغ  sächbäghتاریکه با آن موی سر را میبندند.
ساچ سیز  sächsizکچل  ،کل ،یعنی شخصی که سر او زخم یا جای
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زخم داشته باشد و موی نداشته باشد و به عربی اقرع خوانند ،کسی که سر
او از کچلی بی موی بود :
بد خواه او نژند و سر افکنده و خجل
چون کل که از سرش برباید عمامه باد
ساچماق  sächmäqافشاندن ،ریختن و پراکنده کردن ،پراکنده شدن ،پاش
دادن.
^ ساچیق  sächiqچیزی که پاش داده شده باشد.
ساچیق  sächiqتک ٔه پارچه که با آن دست را پاک کنند یا چیزی در آن
ببندند ،دست پاک.
کناره دریا ،سواحل جمع.
ساحل { sähilعر }.کنار ،کرانهٔ ،
چو کشتی بساحل کشید آفتاب
شب تیره افکند زورق در آب
فردوسی
ساحه  { sähaعر }.ناحیه ،فضا ٔ خانه ،حیاط و زمین که سقف نداشته باشد،
میدان ،ساحات جمع.
ساختگی  säkhtagiساخته ،درست شده ،پرداخته ،آماده شده ،آماده گی،
بمعنی چیز جعلی و مصنوعی هم میگویند.
ساخته  säkhtaدرست شده ،پرداخته ،آماده شده.
ساخته لشماق  säkhtalashmäqساخته ،ساختگی ،به تقلب راه یافتن،
خالف صمیمیت.
ساخته لیک  säkhtalikحالت ساختگی .مثال :سند نینگ ساخته لیگی آشکار
بۉلماق :معلوم شدن ساختگی و تقلب سند.
ساده  { säddaفا }.بی پیرایه ،بی نقش و نگار ،بی آالیش ،هموار .یکسان.
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^ ساده لیک  säddalikساده گی.
ساده لوح  { sädda lawhفا +.عر }.ساده دل ،کم عقل.
ساده دل  { säddadilفا}.آدم راستگوی و بی ریا ،خالف زرنگ و نیرنگ
باز.
ساربان { särbänفا }.شتربان ،شتر دار ،نگهبان شتر ،ساروان هم گفته
شده.
ساز  säzدرست ،خوب.مثال :آز بۉلسه هم ،ساز بۉلسین (کم باشد ،خوب
باشد).
سازله ماق  säzlamäqمرفوع ساختن کمبودیها .بهبود بخشیدن ،ساز
کردن.
ساز  { säzفا }.هریک ازآالت موسیقی از قبیل تار ،ویلون و امثال آنها.
^ سازنده  säzindaنوازنده ،موسیقی نواز ،کسی که موسیقی مینوازد.
سازمان  { säzmänفا }.مجموع کارمندان و دستگاهها و شعب یک اداره
یا بنگاه که بدستیاری همدیگر کار های خود را با نظم و ترتیب انجام بدهد.
جزشبانه
جز از ٔ ۲۴
ساعت { säa’tعر }.وقت ،هنگام ،مقیاس زمان ،یک ٔ
روز که عبارت از ۶۰دقیقه است ،ساعات جمع
ساغ  säghسالم ،درست ،بی عیب ،تندرست ،نقیض مریض.
^ ساغه یماق  säghaymäqصحتمند شدن.
^ ساغلیک  säghlikتندرستی ،سالمت۰
ساغالم  säghlämسالمت ،پاک .مثال  :ساغالم فکر( فکرسالم).
ساغلماق  säghalmäqجورشدن ،صحتمند شدن.
ساغماق  säghmäqدوشیدن ،شیر از پستان بیرون کشیدن ،فرود آوردن
شیر از پستان گاو یا گوسفند و امثال آنها با دست.
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ساغین  säghinیاد کن.مثال  :دۉستیمنی ساغیندیم ( دوستم را به خاطر
آوردم ).
ساغین  saghinگوسفند شیری.
ساغین  säghinبیمارعشق « محاکمته اللغتین نوایی».
^ ساغینماق  säghinmäqیاد کردن ،به خاطرآوردن .مثال :آنه سینی جوده
ساغیندی (مادرش را زیاد یاد کرد).
ساقط { säqitعر }.افتاده ،فرود آمده ،فرو مایه ،ناکس.
ساقه  säqaاندامی از گیاه که برگ ها و جوانه ها و میوه ها روی آن قرار
می گیرند ،پایه ،اساس ،تشله و تشله بازی را نیز ساقه گویند.
ساق { säqiعر }.آب دهنده ،کسیکه آب یا شراب بدیگری میدهد،ساقی ،سقاه
جمع.
^ ساقیلیک  säqilikکسیکه عمل ساقی را انجام میدهد.
سالماق  sälmäqانداختن مثال :قاپگه اون سالماق (به جوال آرد انداختن،
پرتاب کردن) گستردن ،هموارکردن .مثال :
^ سالیق  säliqمالیه ،باج ،خراج ،پولهایی که مامورین وزارت مالیه و
دارایی بموجب قانون از مردم میگیرند.
سالنامه  { sälnämaفا }.کتابیکه در آن خالص ٔه اخبار و آمار یکساله را
بنویسند.
سالون { sälunفرا }.مهمانخانه ،اتاق بزرگ مخصوص پذیرایی ،اتاق
بزرگ که در آن مردمان فراهم آیند و کارهای هنری چون فیلم ،تآتر ،تابلو
های نقاشی و غیره را ببینند ،اتاقی که برای استراحت در آن نشینند.
سالیشتیریش  sälishtirmaqمقایسه کردن« ،تقاسله ماق» هم گفته شده.
سامسه  sämsaسنبوسه  -خوراکی است که از خمیر پهن شده درست
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میشود .
سان  sänاندازه ،پاره ای ازچیزی ،آنچه بوسیل ٔه آن قدر و اندازه ٔ چیزی
بدست آید.
^ سانسیز  sänsizبیحساب ،بسیار زیاد ،بی اندازه.
سان  sänقسمتی بین بجلک و زانوی انسان و حیوان را گویند.
سانتی  { säntiال }.یک صدم ازهر واحدی مثل سانتی گرام
« یک صدم گرام».
سانتیمتر  { säntimtrفر }.یک صدم متر.
سانسور  { sänsurفر }.انتقاد ،عیب جویی ،نظارت و مراقبت و ممیزی
روزنامه ها و سایر مطبوعات از طرف دولت.
ساوچی  säwchiخواستگار ،خواهان ،کسی که دختر یا زنی را جهت زنا
شویی بخواهد و با او صحبت کند.
^ ساوچیلیک  säwchilikخواستگاری ،طلبگاری.
ساوورماق  säwurmäqبه باد دادن ،تیت و پاشان کردن .مثال :خرمن نی
ساورماق ( توسط شاخه خرمن را به باد داده ،گندم را از کاه جدا کردن) ،احمد
پولنی تۉیده سمانده ی ساوردی (احمد پول را در مراسم عروسی مانند کاه به
باد داد « مصرف کرد »).
ساورین  säwrinمکافات ،با هم مثل و مانند و برابر شدن ،پاداش دادن،
کیفر ،جایزه ،عطیه که به برنده ٔ مسابقه یا بکسی که کار خوبی انجام داده
بدهند.
^ ساورین  säwrinکسیکه مستحق جایزه و مکافات شده باشد.
ساوغه  säwghaارمغان ،هدیه ،پیشکش ،سوغات و هرچیزکمیاب و
گرانبها.
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ارمغان فتح آذر بایگان شعر من است
گرچه شعری را بجای ارمغان نتوان گرفت
آن روز بیابند همه خلق مکافات
هم ظالم و هم عادل بی هیچ محابا
ناصرخسرو
ساوغه – سالم  säwgha – salämتحفه ای که برای کسی اهدأ میگردد.
ساوقاتماق  säwqätmäqخنک خوردن ،احساس سردی کردن.
ساووت  säwutزره ،جوشن ،جام ٔه جنگ باندازه ٔ پیراهن و دارای آستین
کوتاه که از حلقه های کوچک فوالدی بافته میشده و در قدیم هنگام جنگ بتن
میکرده اند.
بپوشید تن را بچرم پلنگ
که جوشن نبد آنگه آئین جنگ
)فردوسی(.
ساویتماق  säwitmäqسرد ساختن .مثال  :اوینی ساویتماق (خانه را با
کولر و باد پکه سرد ساختن).
ساووتگیچ  säwitghichکول ،باد پکه.
ساویماق  säwimäqسرد شدن .مثال :سوو ساویدی (آب سرد شد).
^ ساووق  säwiqحرارت پایین .مثال :قیش ساووغی (سردی زمستان)،
ساووق چای (چای سرد) ،ساووق آدم (کسی که صحبت گرم نداشته باشد) .
^ ساووقچیلیک  säwiqchilikدر بین دو نفر تفرقه انداختن.
^ ساووقلیک  säwiqlikحالت سردی.
^ ساووق قان  säwiqqänآدم بی پروا ،بیغرض.
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سای  säyوادی ،دره ،رود خانه ،گشادگی میان دو کوه.
کوه و دره ٔ هند مرا ز آرزوی غزو
خوشتر بود از باغ و بهار و لب مرزوی
فرخی.
سایبان { säyabänفا }.چتر ،پرده ،چادر یا چیزدیگر که برای جلو گیری
از آفتاب برپا کنند ،هرچیزی که سایه بیندازد و مانع آفتاب باشد.
سایه  { säyaفا }.سیاهی جسم انسان یا هر جسم دیگر که در برابر آفتاب یا
روشنایی چراغ بر روی زمین یا چیزدیگر بیفتد.
سبب { sababعر }.دست آویز ،علت ،وسیله ،طریق ،عالقه ٔ خویشی و
قرابت ،اسباب جمع ،سببلی :با سبب.
^ سببسیز  sababsizبی سبب ،بیدلیل.
^ سببچی  sababchiمسبب ،کسیکه باعث بروز واقعه و حادثه میگردد.
سبد  { sabadفا }.زنبیل ،ظرفی که از شاخه های نازک درخت میبافند
برای میوه یا سبزی یا چیزهای دیگر.
سبز  { sabzفا }.هر چیزی که برنگ گیاه تازه باشد.
سبزه  { sabzaفا }.گیاه تازه و سبز که از زمین چیده نشده باشد.
سبزی  { sabziفا}.گیاهی که خام یا پخت ٔه آن خورده شود مانند تره ،جعفری،
کشنیز ،نعناع ،ریحان و امثال آنها.
سبزی  [ .س َ] (حامص) حالت و چگونگی سبز .منسوب بسبز ،همچون
سیاهی و سفیدی که منسوب به سیاه و سفید است ( .برهان) (آنندراج) :
دگر ره چو سبزی درآمد بشاخ
سهی سرو را گشت میدان فراخ
نظامی
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سبق { sabaqعر} درس ،عبرت .حیات سبقلری ( درس زنده گی) .
سبه ماق  sabamäqسوه ماق ،کوبیدن ،کوفتن.
سپاه  { sipähفا }.لشکر ،قشون ،قسمتی از ارتش که شامل چند لشکر باشد،
اسپاه و اسپه و سپه نیز میگویند .
خوبان همه سپاهند اوشان خدایگان است
مر نیک بختیم را بر روی او نشان است
رودکی
سپتمبر siptimbarماه نهم فرنگی میان آگست و اکتوبر.
سپچیماق  sapchimäqانداختن ،با حرکت سریع خود را باالی کسی یا
چیزی انداختن.
بزیر سپر تیغ زهر آب گون
بزد تیز و انداختش سرنگون
فردوسی.
سپورت  { spurtانگل }.تمرین ،کار پیاپی ومرتب ،انجام حرکات بدنی خاص
برای تقویت عضالت.
^ سپورتچی  spurtchiکسی که سپورت و ورزش میکند.
ستنگ  satangشیک ،بشن ،کسیکه به خود و لباسش اهمیت زیاد قایل
شود.
ستون  { sutunفا }.چوب کلفت و بلند که آنرا عمودی در زیر سقف بجای
جرز و پایه کاربگذارند ،پایه ٔ سنگی یاچوبی که در زیر بنا ساخته شود،
استون و استن هم گفته شده و در اصطالح ارتش و اردو ،دسته ای از سربازان
که به ترتیب در یک خط حرکت کنند.
سجده { sajdaعر }.پیشانی برزمین گذاشتن برای عبادت یا اظهار فرو تنی.
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^ سجده گاه { sajdaghäعر +.فا }.مسجد ،مصلی ،جای نماز خواندن،
جای نماز و دعا ،محل مخصوص در خارج شهر که مردم در روز های
مخصوص برای نماز گزاران به آنجا بروند.
ساعتی در خدای خود نالید
روی در سجده گاه خود مالید
(نظامی)
سچره ماق  sachramäqپاشیدن.
سحر saharنزدیک صبح ،سپیده دم ،اسحار جمع ،در فارسی سحرگاه و
سحرگه نیز میگویند.
^ سحرلیک  saharlikسحری ،غذای که در ماه مبارک رمضان قبل از
بامداد خورده میشود ،طعام.
سحر { sehrعر }.جادویی ،افسون ،چیزی یا کاری که در آن فریبنده گی و
گیرنده گی باشد.
^ سحرگر sehrgarجادوگر ،افسونگر.
^ سحرله ماق  sehrlamäqسحر و جادو کردن.
^ سحرلی  sehrliکسی که جادو و سحر شده باشد.
سخاوت { sakhäwatعر }.جود ،بخشش ،بخشنده گی ،جوانمردی ،کرم.
^ سخاوتلی  sakhäwatliسخی ،سخاوتمند.
^ سخی { sakhiعر }.بخشنده ،کریم.
^ سخیلیک  sakhilikسخاوتمند.
سداق  sadäqتیردان ،مرمی دان ،چیزی که در آن تیر و مرمی گذاشته
میشود.
سر { sirعر }.راز ،امر پوشیده و نهفته ،اسرار جمع.
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^ سرلی  sirliمخفی ،پوشیده.
^ سرداش  sirdäshهمراز.
سراب  { saräbفا }.سرآب ،باغ و زمینی که نزدیک نهر یا رود خانه
باشد ،و نیز بمعنی شوره زار و جایی در بیابانکه در تابش آفتاب از دور
مثل آب به نظر آید باین معنی درعربی نیز سراب میگویند ،در فارسی کتر
هم گفته شده .
ای چرخ عنانم ز سفر هیچ متاب
نانم ز سرندیب ده آبم ز سراب
مجد همگر
سرای { saräyفا }.خانه ،منزل ،خانه ٔ بزرگ ،قصر خان ،امیر و پادشاهان.
سرباز { sarbäzفا }.کسی که ازجان و سرخود گذشته و آماده ٔجانبازی
باشد ،سپاهی را هم میگویند.
سرپرست { sarparastفا }.نگهبان ،بزرگتر خانواده ،کسی که در اداره یا
بنگاهی بجای رییس کار میکند ،معاون ،معین.
سرچشمه { sarchashmaفا }.جایی که آب از زمین بیرون آید و جاری
شود.
سرچین { sarchinفا }.میوه یا چیز دیگر که آنرا با دست چیده و انتخاب
کرده باشند ،میو ٔه خوب و مرغوب که روی سبد و ظرف میوه بچینند ،هر
چیز بر گزیده.
سرحد { sarhadفا +.عر }.مرز ،کرانه  ،خط و نشان و عالمتی که زمین
یا ملکی را از ملک دیگر جدا کند.
چو آمد به سرحد نزدیک روم
شد آراسته یکسر آن مرز و بوم ( فردوسی(
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سرحساب  { sarhisäbفا +.عر }.محاسبه.
سرخوش  { sarkhushفا }.شاد ،خوشحال ،سرمست.
سرخیل  { sarkhaylفا + .عر }.سرگروه ،سر دسته.
سرسان  sarsänآواره ،سرگردان.
سرسبز  { sarsabzفا }.تر و تازه ،با طراوت ،کنایه از آدم خوشحال و
جوان و کامگار.
سرشته  { sarishtaفا }.منظم  ،نظم و نسق.
سرطان  { saratänعر }.خرچنگ ،چنگار ،و نام برج چهارم ازدوازده
برج فلک ،ودر اصطالح طب ،مرض خطرناکی است که زخم و ورم و
برآمده گیهایی در داخل یا خارج بدن تولید میکند شبیه پای خرچنگ و آنرا
چنگار و زار چشمه هم میگویند .
سرعت { sura’tعر }.شتاب ،تندی.
سرقیت  sirqitطعام باقیمانده ،عرف و عادتی که از قدیم به ما میراث مانده
و با زمان سازگار نباشد.
سرکرده  { sarkardaفا }.سپهساالر ،سرکرده ،سر لشکر.
سرکش  { sarkashفا }.یاغی ،نا فرمان.
سرکه  { sirkaفا }.مایع ترش که ازانگور یا مویز ،کشمش یا خرما یا انجیر
و بعضی میوه های آبدار دیگر بدست می آید .
سرکه  sirkaرشک  -ابتال به شپش سر در تمام جوامع دیده میشود.
سرگذشت  {sarguzashtفا }.آنچه بر کسی گذشته ،حادثه که برای شخص
داده.
سرگردان  { sargardänفا } .سر گذشته ،حیران .
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سرلوحه  { sarlawhaفا + .عر }.عنوان ،دیباچه ٔ کتاب ،عنوان آدرس،
نشانی.
^ سرمایه دار  { sarmäyadärفا }.پولدار ،صاحب سرمایه.
سرمست  { sarmastفا }.مست ،مغرور ،سرخوش.
سرو  { sarwفا }.درختی است مخروطی شکل ،برگهایش باریک و دراز
بشکل سوزن و همیشه سبز است ،بلندیش تا ۲۰متر میرسد و آنرا سرو آزاد
و سرو سهی و سرو نازهم گفته اند ،در عربی نیز سرو و سروة میگویند.
آنکه نشک آفرید و سرو سهی
آنکه بید آ فرید و نار و بهی
( رودکی ).
سره  { saraفا }.خوب ،نیکو ،پسندیده ،بی عیب ،بیغش ،خالص.
^ سره له ماق  saralamäqسورت کردن ،انتخاب نمودن.
سری  sariطرف ،به سوی .مثال :کابل سری آتلندیم (بسوی کابل روان
شدم).
جزمنتشر
جز به ٔ
جز ،داستانی که ٔ
جز به ٔ
سلایر  { siryälال }.مسلسل ،پیاپیٔ ،
شود.
سریق  sariqماد ٔه زرد رنگ که میان تخم مرغ و در وسط سفیده قرار
دارد .مثال :سریق رنگ ( رنگ زرد).
^ سرغه یماق  sarghaymäqزرد شدن ،التجا کردن .مثال :سرغه ییب
عرض قیلماق ( باعذر وزاری و رنگ زردی عرض کردن).
سریمساق  sarimsäqسیر ،بیخ غده ای شکل گیاهی است شبیه پیاز ،بوی
و طعمش تند ،خام و پخت ٔه آن باغذاخورده میشود ،دارای فسفر وکلسیوم و
ویتامینهای  Aو  Cمیباشد ،و نیز دارای ماده ٔ فراری است که خاصیت
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میکروب کشی دارد.
سریاغ  saryäghروغن زرد ،روغنی که از مسکه بدست آید.
سزاوار  { sazäwärفا }.مناسب ،الیق ،شایسته.
سست  { sustفا }.نا توان ،ضعیف ،بی دوام ،خالف سخت.
^ سسته یماق  sustaymäqسوسه یماق :سست شدن.
^ سستلیک  sustlikسستی ،ضعف ،ناتوانی ،تنبلی ،نرمی و آهستگی.
سسیماق  sasimäqبوی بد کشیدن.
سیق  sassiqبد بوی ،متعفن ،گندیده.
^ س ّ
سطح { sathعر }.بام ،روی چیزی ،سطوح جمع.
سطر { satrعر }.رشته ،رده ،خط ،سطور و اسطارجمع.
سعادت  { sa’ädatعر}.نیک بختی ،خوشبختی ،خالف شقاوت.
^ سعادتلی  sa’ädatliبختیار ،صاحب بخت و طالع.
سعد  sa’dخجسته ،مبارک ،نیک بختی ،نقیض نحس ،سعود جمع .سعدین:
دو ستار ٔه سعد ،مشتری و زهره.
سعی { saiعر }.کوشیدن ،کار کردن ،کوشش.
سغانه  { saghänaفا }.خانه ٔ زیر زمینی.
سغنه  { saghanaفا }.جایی که مرده را دفن کنند ،قبر.
سفال { safälعر }.ظرف گلی که در کوره پخته شده باشد ،مانند کاسه و
کوزه و امثال آنها.
سفر{safarعر }.از شهری به شهر دیگر رفتن ،قطع مسافت ،اسفار جمع.
^ سفر بر { safarbarعر +.فا }.آماده گی .
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^ سفر برلیک  safarbarlikبحالت آماده گی قرار گرفتن ،آماده باش.
سفره { sufraعر }.طعام و توشه و توشه دان مسافر ،پارچه ای که روی
میز یا روی زمین می گسترانند و خوردنیها را در آن می چینند ،خوان،
دسترخوان.
سفسطه { safsataعر }.استدالل و قیاس باطل برای دگر گون نشان دادن
حقایق ،انکار حسیات و بدیهیات،سفسطات جمع .
^ سفسطه باز  safsatabäzکسی که سفسطه بازی را دوست داشته باشد.
^ سفسطه بازلیک  safsatabäzlikگپ بی معنی و پوچ زدن ،ادعای بی
اساس ،یاوه گویی کردن.
سقال  saqälریش ،موهای گونه و زنخ مرد.
سقاو  saqäwبی زبان ،کسی که هیچ نتواند حرف بزند .
بیامد بکشت آ ن گرانمایه را
چنان بی زبان مهربان دایه را
( فردوسی ).
سقله ماق  saqlamäqاحتیاط کردن ،حمایه کردن ،محافظه نمودن ،حفاظت
کردن ،نگهبانی کردن ،رعایه کردن  .مثال  :نظم نی سقله ماق ( نظم و قانون
را مراعات کردن ).
سقیچ  saqichساجق ،نوعی صمغ برگرفته ازنام اولین سازند ٔه آن درایران
(انگلیسی زبانی به نام آدامز) که آن را معطر وخوش طعم می کنند و می
جوند ،سقز جویدنی  ،قندران .
سقیز  saqizساجق .
سکته  { saktaعر  }.حالتی که نا گهان در انسان پیدا میشود و اعضا ٔ بدن
از حس و حرکت میافتد و یا باعث مرگ میشود ،بیشتر در اثر پاره شدن
بعضی رگهای قلب یا مغز تولید میگردد ،و نیز بمعنی توقف اندک هنگام
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خواندن شعر بواسطه ٔ کلم ٔه ثقیلی که میان کالم در آورده باشند.
ا -سکته مغزی
 -۲سکته قلبی
سکره ماق  sakramäqجست زدنَ ،جستن ،پریدن ،خیز برداشتن ،خیز
زدن جهش کردن .
سکسان  saksänهشتاد « ، » ۸۰هشت مرتبه ده.
سکساوول  saksäwulدرخت بی برگی که دارای گلهای خورد داشته ،در
دشت و بیابان میروید.
سکوت  { sukutعر  } .خاموش شدن ،آرام شدن ،خاموشی.
سکون  { sukunعر  } .آرمیدن ،قرار گرفتن ،آرامش ،ضد حرکت.
سکونت  { sukunaعر  } .مسکین شدن ،در خانه نشستن ،منزل کردن.
سکه  { sikkaعر  } .سکه و پول فلزی و بهادار که بر روی آن نام کشور
یا پادشاه ضرب کننده نوشته شده است.
عاقبت هرکه سر فروخت بزر
سرنگون همچو سکه زخم خوران
خاقانی
سکّی  sakkiبی صاحب .مثال  :س ّکی ایت ،س ّکی کوچوک ( سگ بی
صاحب ،ولگرد ).
سکّیز  sakkizهشت «  ،» ۸دو مرتبه چهار .
سل  salاندک ،خیلی کم  ،کم .
سل  { silعر  } .نوع مریضی ساری.
سالخ  { saläkhعر } .پوست کن ،کسی که در کشتار گاه حیوانات را پوست
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میکند .
سالله  { sulälaعر  } .آنچه از چیزی بیرون کشیده شود ،خالصه ،نسل،
فرزند .
سالم  { salämعر } .پاکی و رهایی از عیب و آفت ،رستگاری ،درود.
سالملشماق  salämlashmäqبه همدیگر سالم دادن ،احوال پرسی کردن
سالمت { salämatعر  }.پاکی و رهایی از عیب وآفت ،بی عیب بودن،
تندرستی.
سلب  { salbعر  } .ربودن ،کندن و جدا کردن چیزی از چیز دیگر .
سلبی  { salbiعر  } .رد کننده ،نفی کننده ،منفی ،نقیض ایجابی « مثبت».
سلسله  { silsilaعر  } .زنجیر ،حلقه های فلزی بهم پیوسته ،سالسل جمع.
سلطنت  { saltanatعر } .پادشاهی ،فرمانروایی قهر و غلبه.
پانصد هجرت از جهان هیچ ملک چنو نزاد
از خلفای سلطنت تا خلفای راستین
( خاقانی ).
سلقین  salqinمعتدل ،سردی آرام بخش.
^ سلقینله ماق  salqinlamäqدر جای معتدل و خوش آب و هوا به تفریح
پرداختن.
^ سلقینلشماق  salqinlashmäqرو به سردی گراییدن.
سلماق  salmäqوزن  .مثال  :یوک نینگ سلماغی ( وزن بار ) ،نفوذ ،
موقع  .مثال  :سلماغی بلند آدم ( شخص با وقار ).
سلنگله ماق  salanglamäqبیکار و بی روزگار گذشتن.
سلّه  sallaدستار ،عمامه ،سلّه لی  ( :کسی که در سر خود سلّه دارد).
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^ سله لیک  sallalikسله باب ،کسی که به سر خود لنگی داشته باشد.
سما  { samäعر  } .آسمان ،سقف خانه و سقف هر چیزی ،سماوات جمع.
^ سماوی  samäwiآسمانی .مثال :سماوی جسملر( جسم های آسمانی ).
سمان  samänکاه ،علف خشک شده ٔ گندم یا جو که آنرا کوبیده و نرم
کرده باشند.
^ سمانخانه  samänkhänaکاهدان ،جای ریختن کاه ،انبار ی که در آن
کاه بریزند .
سماوار  { samäwärرو  } .ظرف فلزی که میانش آتشخانه دارد برای
جوش آوردن آب و دم کردن چای.
^ سماوارچی  samäwärchiکسی که چای میجوشاند و چای می آورد.
سمرقند  – samarqandیکی از والیات مشهور جمهوری اوزبیکستان.
سمن  { samanفا  } .سمند رنگی باشد بزردی مائل مر اسب را رنگی
است مر اسب و اشتر را ،اسب زرده .
سمند  samandسمن .
سنا  { sanäال } .مجلس اعیان ،مجلسی که اعضا ٔ آن از میان رجال معروف
مملکت انتخاب میشوند و تعدادی هم انتصابی اند .
سناتور { sanäturال  } .عضو مجلس سنا.
سناچ  sanächظرفی که از پوست ساخته میشود ،خریط ٔه پوستی .
سنبل  { sunbulعر  } .خوشه ،خوشه ٔ جو یا گندم ،واحدش سنبله ،سنابل و
سنبالت جمع ،در فارسی و اوزبیکی نوعی از گل را هم میگویند که آنرا در
گلدان میکارند و پیش از عید نوروز به بازار می آورند ،و نیز کنایه از زلف
معشوق.
گل سرخش چو عارض خوبان
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سنبلش همچو زلف محبوبان
( سعدی ).
سنبله  sunbulaخوش ٔه جو یا گندم ،و نام برج ششم از دوازده برج فلکی
سنت  { sunnatعر  } .طریقه ،روش ،طبیعت ،سرشت ،شریعت ،سنن
جمع.
سنجاق  sinjäqسیخ کوچک فلزی مانند سوزن که ته آن بجای سوراخ
دکم ٔه کوچکی دارد ،سنجق هم گفته اند ،جمع آن سناجق ، .علم ،درفش  ،رایت
سنچماق  sanchmäqکوبیدن ،فرو بردن .مثال  :دشمن کۉکره گیگه قیلیچ
سنچماق ( در سینه دشمن شمشیر زدن).
^ سنچاق  sanchmäqسنچیق  -مرض سینه و بغل ،عبارت از التهاب ریه
اکثرا از باعث انتانات
بوده که با تکالیف و یا ارتشاح ریه توصیف شده و
ً
بوجود آمده و بعضی اوقات شده میتواند از باعث آفات غیر انتانی به میان
آید.
سندان  { sandänفا } .ابزار آهنی که آهنگران آهن را روی آن میگذارند
و با پتک یا چکش میکوبند ،و نیز آهن زیرکوب ٔه در ،بعربی هم سندان میگویند
« به فتح سین» و جمع آن سنادین است ،و « بکسر سین» در عربی بمعنی
مردقوی و تنومند است.
با درشتان ظالمان هم بر حساب عبرتند
سنگ اگر مرد است ،جای شیشه ،سندان بشکند
« بیدل»
سندلی  { sandaliعر } .چهار پای ٔه کوچک پشتی دار که روی آن مینشینند،
همچنان در زمستان در زیر آن آتش گذاشته ،پای خود را گرم کنند ،صندلی
هم میگویند.
سندیراقله ماق  sandiräqlamäqبیکار ،بی روزگار و ولگرد.
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سنقر  sanqarشاهین ،پرنده ایست شکاری مانند باز .
سنقی  sanqiولگرد.
^ سنقیماق  sanqimäqکسی که بیکار و بی آبرو باشد .
سنه  { sanaفا } .سال ،روزی که واقعه رخ میدهد.
سنه ماق  sanamäqحساب کردن ،شمردن  .مثال  :ییردن تاپسنگ هم
سنب آل ( اگر پولی را از زمین یافتی ،بعد از حسابکردن بگیری )
« ضرب المثل ».
^ سناق  sanäqدانه دانه ،یک یک حساب کردن.
^ سناقسیز  sanäqsizبی حساب ،زیاد .مثال  :سناقسیز یولدوزلر(ستاره
گان بی شمار ).
^ سناقلی  sanäqliحساب شده .مثال  :بهارگه سناقلی کونلر قالدی
( به بهار ،روز های انگشت شمار باقیمانده ) .
سنی  sunniکسی که از اهل سنت باشد.
سواد  { sawädعر } .سیاهی ،خالف بیاض ،شبح ،سیاهی مردم ،سیاهی
شهر ،سیاهی لشکر که از دور به نظرآید ،اسوده جمع ،همچنان بمعنی توانایی
خواندن و نوشتن هم میگویند.
^ سواد سیز  sawädsizبیسواد ،کور.
^ سواد سیزلیک  sawäd sizlikبی سوادی .
^ سوادلی  sawädliکسی که سواد داشته ،توان خواندن و نوشتن را داشته
باشد .
سوال  sawälنقیض جواب ،پرسش .
سوپورماق  supurmäqجارو -جاروب کردن ،تازه کردن ،سوپورگی:
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آلتی که با آن خاک و خاشاک را از روی زمینبروبند ،سوپوریندی :کثافاتیکه
بعد از جاروب کردن جمع میشود.
سوت  sutشیر ،مایع سفید رنگی که از پستان زن و حیوان ماده بیرون
می آید.
^ سوتلی  sutliشیر دار ،گیاهی که در ساقه و برگ آن ماده ٔ سفید رنگی
مانند شیر وجود دارد که هر گاه آنرا خراش بدهند آن ماده خارج می شود.
^ سوت اېمیزووچی  sut emizuwchiحیواناتیکه چوچه های خود را
شیر میدهند.
سوت  sutصفیر برآوردن ،هشتک زدن  .اشپالق – ویسل ( – whistle
کلمه انگلیسی ) هم گویند.
سود  { sudفا } .بهره ،نفع ،فایده ،ضد زیان ،سو هم گفته شده .
سودا  { sawdäفا  } .معامله ،خرید و فروش ،داد و ستد.
^ سودالشماق  sawdälashmäqچنه زدن .
سودا  { sawdäعر  } .در اصطالح طب قدیم ،یکی از اخالط چهار گانه ٔ
بدن ،و نیز بمعنی مالیخولیا.
^ سودایی  sawdäiمجنون ،دیوانه .
سودا -ساتیق  sawdä – sätiqداد و ستد ،خرید و فروش.
سود خور  { sudkhurفا  } .حرامخور ،ریا خوار.
سودره ماق  sudramäqکش کردن .مثال  :قاپ نی سودره ماق (جوال را
با دستان خود کش کردن ).
سور  surاسب یا االغی که خط سیاهی در پشت او از یال تادمش کشیده شده
باشد ،سول هم گفته شده ،و نیز انسان یا حیوانی را میگویند که از دیگران بر
مد و و دوری کند ،به معنی رنگ سرخ و رنگ خاکستری هم گفته شده.
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مثال  :سور تېری ( پوست سور که از آن کاله میسازند ).
سوران  suränصدای بلند ،سهمناک و مهیب کسی یا چیزی که از آن
بترسد .
سور بیت  sorbetبی حیا ،بیشرم .
^ سور بیتلیک  surbetlikبی حیایی ،بی شرمی.
سورپ  surpنوع تکه که از تار پنبه ساخته میشود ،سان سفید .
سورتماق  surtmäqمالیدن ،لمس کردن و مس نمودن و دست یا افزار بر
چیزی کشیدن و دلک کردن ،دست کشیدن روی چیزی ،چیزی را در دست
مکرر فشار دادن ،مس کردن ،لمس کردن  .مثال  :ثریا یوزیگه کریم سورتدی
( ثریا به روی خود کریم مالید ).
سورغوچ  surghuchماده مخلوطی از موم و صمغ دارای قابلیت ذوبان
سریع که که در نشانه گذاری یا مهر چیز های بسته به کار میرود.
^ سورغوچله ماق  surghuchlamaqمهر زدن ،تاپه کردن.
سورکلماق  surkalmäqتکیه زدن ،اتکا نمودن درجایی.
سورکه ماق  surkamäqمالیدن  .مثال  :دیوار گه رنگ سورکه ماق ( به
دیوار رنگ مالیدن ) .
سورگون  surgunتبعید کردن ،نفی بلد کردن ،اخراج بلدکردن ،کسی را
جالی مکان یا وطن فرمودن ،نوعی مجازات ،چنانکه کسی را بنا بدستور
محاکم داد گستری و یا سایر مراجع صالحیت دار از شهر یا ناحیه ای اخراج
کردن و یا شخص محکوم را مجبور ساختن که در محل خاصی در مدت
محدودی سکونت اختیار کند.
سورماق  surmäqمالیدن .مثال  :یره سیگه مرهم سورماق ( بزخمش مرهم
مالیدن ).
^ سورگی  surgiدوای که استعمال آن شکم را نرم سازد.
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سورمه  surmaچیزی است که در چشم کشند ،به عربی اثمد خوانند و به
کحل مشهور است ،و آن سنگی استصفایحی و براق که بسایند و سوده ٔ آن را
در چشم کشند.
^ سورمه لی  surmaliسورمه لی کۉز لر :چشمان سرمه دار.
همچنان سرمه که دخت خوبروی
هم بسان گرد بر دارد از او
( رودکی ).
سورنی  { surnayفا  } .سورنا ،سورنای ،شیپور ،نایی که در سور و
جشن عروسی نوازند .و سرنا مخفف آن استو آنرا شهنای نیز خوانند ،سرنا
و شهنای و نایی که در سور ،جشن و عروسی نوازند.
^ سورنیچی  surnaychiکسی که سورنای مینوازد.
سوروغ  surughخاده ،چوب راست و بلند ،سفیدار سه ساله تا شش ساله
که آنرا از ریشه بریده و پوست کرده باشند.
سوروو  suruwگله و توده ای از گوسفندان و بزغاله ها.
سوره  {suraعر  } .فضل ،شرف ،منزلت ،عالمت ،یک فصل از قرآن،
سور و سورات جمع.
سوریشتیرماق  surishtirmäqتحقیق کردن ،به حقیقت امری رسیده گی
کردن ،رسیده گی و باز جویی ،راستی و درستی .
سوزاک  { suzäkفا  } .بیماری واگیر که از طریق مقاربت سرایت میکند
و میکروب آن موسوم به گونو کوک است عوارض آن عبارت است از پیدا
شدن چرک و سوزش در مجرای ادرار که مدت سه تا چهار هفته ادامه می
یابد ،اگرمعالجه نشود عوارض دیگری از قبیل مسدود شدن مجرای بول ،ورم
بیضه ،ورم مثانه ،ورم کلیه نیز تولید میشود و ممکن است انسان را از تولید
نسل محروم سازد ،اگر چرک سوزاک به چشم برسد چشم را کور میکند ،در
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زنان عوارض اولیه چندان شدن ندارد.
سوزماق  suzmäqاز فلتر و جالی گذشتاندن ،غذای آماده شده را از دیگ
به کاسه و غوری تقسیم کردن ،به کاسه ها شوربا انداختن .
سوزگیچ  suzgichچای صاف کن ،چای صافی ،صاف کننده ٔچای ،آلت
مخصوص صاف کردن چای.
^ سوزمه  suzmaنوع لبنیات که از ماست ساخته میشود ،چکه.
سوزماق  suzmäqآب بازی کردن .مثال  :دینگیزده سوزماق ( در دریا
آب بازی کردن ).
سوزماق  suzmäqبا شاخ خود زدن .
سوزیلماق  suzilmäqناز و کرشمه کردن .
سوسه ماق  susamäqتشنه شدن ،عطش.
سوغارماق  sughärmäqآب دادن باغ یا کشتزار و حیوانات .
سوغورته  sughurtaبیمه ،ضمانت مخصوصی است ازجان یا مال که در
تمدن جدید رواج یافته است.
سوغورماق  sughurmäqکندن .مثال  :تیشنی سوغورماق (دندان را کندن
 کشیدن ) ،درخت نی توبیدنسوغورماق ( درخت را از بیخ و بن کشیدن ).سوق  suqکسی که به نان و غذای دیگران با بیشرمی نظر اندازد ،کسی که
بدون دعوت به میهمانی میرود ،گرسنه چشم .
سوقماق  suqmäqدرون کردن  ،فرو بردن .مثال  :کۉ زیگه قۉ لینی سو
قماق ) دستش را به چشمش فرو بردن ) ،قیلیچنی قینیگه سوقماق ( شمشیر
را به غالفش درون کردن ) ،جابجا کردن.
^ سوقمه  suqmaآله ای که فرو برده شود .مثال  :کارد دسته داریکه فرو
برده میشود.
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سوقیلماق  suqilmäqمداخله کردن .مثال :بیراونینگ ایشیگه سوقیلماق(
در کار دیگران مداخله نمودن ).
سولوو  suluwزیبا  ،مقبول ،صاحب جمال.
سوله یماق  sulaymäqبیحال شدن ،مانده گی و خستگی بیحد.
سومک  sumakشومک ،برای ادرار نوزاد در توپک یا توک در بین
گهواره گذاشته میشود .
سوملک  sumalakسمنو ،سمنک ،چیزی است مانند حلوای تر و آنرا از
شیره ٔ ریشة گندم سبز شده پزند .چیزی است که از گندم سبز پزند و در
خراسان متعارف است و خشخاش و گردکان و بادام و پسته درآن کنند و در
عرف حلوای سمنک گویند.
سوملک  sumalakیخ های نوکداریکه بعد از آب شدن برف بوجود می
آید.
سوو  suwآب ماده ای فراوان در کره زمین است .به شکل های مختلفی
همچون دریا ،باران ،رودخانه و ...دیده میشود .آب در چرخه خود ،مرتبا ً
ازحالتی به حالت دیگر تبدیل میشود ،اما از بین نمیرود .هر گونه حیات
محتاج آب می باشد .انسان ها از آب آشامیدنی استفاده میکنند ،یعنی آبی که
کیفیت آن مناسب سو خت و ساز بدن باشد.
^ سووچی  suchiدهقان ،کسی که اراضی را آبیاری میکند.
^ سووسه ماق  susamäqتشنه شدن.
^ سوو سیره ماق  susiramäqطلب و خواستار آب شدن.
^ سوو سیز  susizبی آب .مثال  :سوو سیز دریا( دریای خشک ).
^ سوو الق  sulaqلب دریا که حیوانات از آنجا آب میخورند.
^ سووله ماق  sulamäqآب زدن  .مثال  :پیشگن ناننی سووله ماق
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( بروی نانیکه نو از تنور برآمده باشد ،آبپاشیدن ).
^ سوولی  suwliآبدار .مثال  :سوولی ایدیش( ظرفیکه دربینش آب باشد ).
سوو آستی  suw ästiتحت البحری .مثال  :سوو آستی کیمه سی ( کشتی
که زیر آب میگردد).
سوو سر suwsarحیوانیست پستاندار و پوست آن قیمت بهاست.
سوولوق  suwluqجلو ،لگام ،آله ای فلزی که برای کنترول در دهان اسب
بسته میکنند.
سووه ماق  suwamäqکاه گل و پلستر کردن بام .
^ سوواق  suwäqقسمت کاه گل شد ٔه بام.
^ سوواقچی  suwäqchiاسم فاعل ،کسی که عمل کاه گل کردن را انجام
میدهد.
^ سوواقسیز  suwäqsizکاه گل ناشده .مثال :سوواقسیز تام ( بام کاه گل
ناشده ).
سووره ک  suwarakنانخورک ،حشر ٔه سیاه رنگ.
سوه ماق  sawamäqندافی کردن پنبه ،سوه چۉب ( چوب ندافی ).
^ سوه گیچ  sawagichچوبی که پنبه را ندافی میکند.
^ سوه له ماق  sawalamäqندافی.
سویک  suyakاستخوان ،جسم جامدی است که اسکلت انسان و حیوان را
تشکیل میدهد و بشکل های گوناگون درقسمتهای مختلف بدن قراردارد،
ستخوان و سخوان هم گفته اند ،و نیز استخوان بمعنی دانه و هست ٔه میوه هم
گفته شده .
^ سویکلی  suyakliاستخواندار ،کنایه از آدم اصیل و نجیب و شریف و
ارجمند.
سویماق  suymäqسیوماق  :دوست داشتن ،ناز دادن ،نوازش کردن.
سوینماق  suyanmäqتکیه کردن ،مدد خواستن .
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^ سوینچ  suyanchامید ،آرزو ،ارمان .
^ سوینچیق  suyanhiqمتکا ،جاییکه در آنجا تکیه شود.
سویوق  suyuqرقیق ،بد اخالق ،فاحشه .مثال  :سویوق خاتین ( زن بد
اخالق ).
^ سویوقلیک  suyuqlikبد اخالقی.
سویوکلی  suyukliدوست داشنی ،محبوب.
سویولماق  suyulmäqبیش از حد اخالق بد داشتن .
سویونماق  suyunmäqخرسند شدن.
^ سویونچی  suyunchiتحفه ای که به قاصد اهدأ میگردد.
سویه  sawiyaلیاقت ،سزاواری ،شایستگی ،زیبائی ،برازندگی ،موافق و
درخور آمدن ،قابلیت .
سویه ماق  suyamäqتکیه دادن ،حمایه کردن ،کمک و یاری رساندن .
سۉ { söعر } .شر ،فساد ،آفت.
^ سۉ ٔ استفاده  sö-i-istifadaاستفاد ٔه نا جایز از منصب.
^ سۉ ٔ قصد  sösu-i qasdقصد کردن به خاطر از بین بردن و کشتن
کسی .
سۉ پاق  söpäqهموار .مثال  :سۉ پاق باش ( سر و کله ٔ هموار و پهن( .
سۉتماق  sötmäqسۉ کماق ،جدا کردن .کۉلک نینگ استرینی سۉکماق
(آستر پیراهن را جدا کردن ) دشنام دادن.
سۉته  sötaچوب  .مثال  :سۉ ته له ماق ( کسی را با چوب لت کردن،
زدن).
سۉرماق  sörmäqمکیدن ،باله آنه سی نینگ سوتی نی سۉره دی( طفل
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شیر مادر را میمکد).
^ سۉرغیچ  sörghichایمیزه ک ( شیر چوشک ).
^ سۉرماق  sörmäqسۉره ماق ،جویا شدن .مثال  :رنگینی کۉر،حالینی
سۉر( رنگ و چهره اش نماینگر حال و احوالشاست ).
سۉره شماق  sörashmäqاحوال پرسی کردن ،سالم دادن .
سۉره ماق  söramäqسوال کردن  .مثال  :سۉ ره گن نینگ عیبی یۉق .
^ سۉراق  söräqسوال ،تحقیق.
^ سۉراقسیز  söräqsizبدون اجازه ،بدون سوال.
^ سۉراقله ماق  söräqlamäqپرسان و جویان کردن ،تحقیق نمودن،
درک نمودن .
^ سۉراو  söräwسوال ،پرسش ،التماس و تقاضا .مثال  :او دۉستی نینگ
سۉراویگه کۉره کیلدی ( او بنابر خواست و خواهش دوستش آمد )،
تقاضانامه.
^ بیسۉراق  bisöräqبدون اجازه .
سۉره یماق  söraymäqبدن حرکت ماندن.
ّ
سۉز  sözگپ ،نطق ،بیان ،لفظ ،وعده .مثال  :ارسالن ایزیدن قیتمس ،مرد
سۉزیدن ( شیر از عزم خود ،مرد ازگفتار خود باز نمیگردند).
^ سۉزله ماق  sözlamäqسخن گفتن ،حرف زدن .مثال  :دانا اۉ یلب
سۉ زله یدی ( دانا  -دانسته سخن میزند).
^ سۉز لشماق  sözlashmäqبین خود تبادله ٔ افکار کردن .
^ سۉزلیک  sözlikلغتنامه ،فرهنگ.
^ سۉزمه  -سۉز  sö-sözmaعینا ً .مثال  :سۉ زمه – سۉر ترجمه
( ترجم ٔه تحت الفظی) .
سۉز باشی  sözbäshiمقدمه ،دیباچه ،پیشگفتار .
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سۉزه مال  sözamälنطاق ،کسی که خوب حرف میزند ،استاد سخن .
سۉقماق  söqmäqپل پا ،جای پای.
سۉقه  suqqaبیکس ،تنها .مثال  :سۉقه باش ( تنها ،بیکس ) .
سۉ ّقه باش  söqqa bashآدمی که تک و تنها زنده گی کند .مثال  :سۉ
قّه باش آدم ( مجرد ).
سۉقیر söqirکور ،نا بینا .
سۉقیم  söqimبورداقی ،چاری ،گوسفندی که برای قربانی نگهداری
میشود.
سۉکماق  – sökmäqسۉکیش( :دشنام دادن ).
سۉکماق  sökmäqتار تک ٔه دوخته شده را کشیدن .
سۉگل  sögalدان ٔه که در دست و پای انسان به مشاهده میرسد .
سۉل  sölچپ ،چپگرا.
سۉلجه یماق  söljaymäqکسی که لب و لنج کشال باشد ،بیهوش ،بیحس.
سۉلک  sölakلعاب دهان .
سۉلماق  sölmäqپژده شدن.
^ سۉلغین  sölghinپژمرده ،افسرده  .سۉ لغین گللر ( گلهای پژمرده ).
^ سۉلیق  söliqافسرده .
سۉلیم  sölimطناز  .مثال  :سۉلیم قیز( دختر طناز و نازنین ) ،زیبا.
مثال  :سۉ لیم بهار ( بهار زیبا و با طراوت ).
سۉمیرماق  sömirmäqمکیدن .
سۉنگ  songآخ ،نهایه  .مثال  :حکایه نینگ سۉ نگی ( پایان حکایه ).
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^ سۉنگسیز  söngsizبی پایان  .مثال  :سۉ نگسیز بیابان ( بیابان بی
انتها ).
^ سۉنگی  söngiآخری  .مثال  :سۉ نگی پشیمان اۉزیگه دشمن
( پشیمانی سودی ندارد) « ضرب المثل ».
سۉنگره  söngraبعد ،بعدا ً ،بعد از این .
سۉنگگ  söngakاستخوان  .مثال  :ایت یورسه ،سؤنگک تاپه دی ( سگ
اگر ب گردد ،خواهی نخواهی به استخوانی روبرو میشود ) « ضرب المثل».
سۉنماق  sönmäqخاموش شدن ،کمزور شدن ،گل شدن  .مثال  :آالو
سۉندی ( آتش خاموش شد ).
^ سۉنیق  söniqخاموش.
^ سۉنمس  sönmasنورانی ،نوری که هر گز خاموش نمیشود ،زنده و
جاویدان.
سۉیالق  söyläqبر آمده .مثال  :سۉ یالق آدم ( کسی که دندانهایش برآمده
گی داشته باشد ).
سۉیله ماق  söylamäqسۉ زله ماق ،حرف زدن ،گپ زدن  .مثال :اول
اۉیله ،کیین سۉیله ( پیش از اینکه حرف بزنی ،فکرکن) .
سۉ یماق  söimäqذبح کردن ،کشتن « در بار ٔه حیوانات گفته شده ».
سه شنبه  { seshanbiفا  }.یکی از روز های هفته ،این روز بین دوشنبه
و چهار شنبه قرار دارد .
سه یین  sayinبیش از پیش .مثال  :بارگن سه یین دردی کوچه ییب بارردی(
بمرور زمان دردش ،بیش از پیش زیاد میشد ).
سیاح  { sayyähعر  } .بسیار سیرکننده ،سیاحت کننده ،مسافر.
نه در بحار قرارت نه در جبال سکون
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چه تیز رحلت پیکی چه زود رو سیاح
مسعود سعد
^ سیاحت  { sayähatعر  } .جهانگردی ،مسافرت ،گردش در بیابانها و
شهرها.
^ سیاحتچی  sayähatسیاح ،کسی که سیاحت میکند .
سیار  { sayyärعر  } .بسیار سیر کننده ،گردش کننده ،کسیکه بسیار سیر
و گردش کند.
سیاره  sayyäraمؤنث سیار ،کاروان ،قافله ،و هر ستاره ای که دور
خورشید بگردد ،سیارات جمع ،سیاراتی که بدورخورشید میگردند به ترتیب
فاصله از خورشید عبارت اند از عطارد – زهره – نپتون ،سیارات از خود
روشنایی ندارند و ازآفتاب کسب نور میکنند.
سیاز  sayäzمضمونا ً سطحی  .سیاز کۉ ل ( کالبیکه نچندان چقور و عمیق
باشد ) ،مثال  :سیاز اثر( اثر عادی ).
سیاست  { siyäsatعر  } .اصالح امور خلق و اداره کردن کار های
مملکت ،رعیت داری ،مردم داری .
^ سیاستباز  siyäsatbäzکسی که سیاست بازی را دوست داشته باشد.
^ سیاستبازلیک  siyäsatbäzlikگرویده سیاست بودن ،سیاست کردن .
^ سیاستچی  siyäsatchiسیاستمدار.
^ سیاستمدار siyäsatmadärکسی که در کار های سیاسی و امور مملکت
داری بصیر و دانا و کار آزموده باشد ،دیپلمات .
^ سیاسی  siyäsiمنسوب به سیاست .
سیاق  sayäqبد اخالق  .مثال  :سیاق یورسنگ ،تیاق یېیسن
( اگر بیجای گشتی ،لت و کوب میشوی ).
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سیپقیرماق  sipqirmäqنوشیدن بدون معطلی .
سیتماق  sitmäqجدا کردن ،پاشانیدن .
^ سیتیلماق  sitilmäqجدا شدن ،پاره شدن .
سیچقان  sichqänموش ،جانور چارپای کوچکی از حیوانات قاضمه که
دمبی دراز دارد و در همه جای کر ٔه ارض فراوان است.
گفت دینی را که این دینار بود
کاین فژاگن موش را پروار بود
( رودکی ).
سیخ  { sikhفا  } .هر چیز راست و نوک تیز فلزی یا چوبی مانند سوزن و
خار و شاخ ٔه نازک درخت ،و آلت فلزی که تکه های گوشت را به آن میکشند
و روی آتش کباب میکنند.
^ سیخله ماق  sikhlamäqبه سیخ کشیدن  .مثال  :کباب نی سیخله ماق
( کباب را به سیخ کشیدن ).
سید  { saidعر . }.پیشوا .مهتر قوم  .سرور ،آقا ،افرادی که نسب شان به
پیغمبر (ص ) می رسد .سردار .مهتر.
ای ناصر دین سید اوالد پیمبر
ای عالم جاه و شرف و دانش و تمییز
سوزنی
سیر  sayrگشت ،تفرج ،گردش ،سفر و سیاحت سیر .
سیرپنماق  sirpanmäqلخشیدن ،لغزیدن ،شخشیدن ،لیزیدن ،لیز خوردن،
سر خوردن ،پای از پیش بدر رفتن و افتادن .
^ سیرپنچیق  sirpanchiqجاییکه قابل لخشیدن باشد ،لخشنده .
از تو بخشودن است و بخشیدن
از من افتادن است و لخشیدن (سنایی)
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سیرت  sirtبیرون اشیا ،روی اشیا.
^ سیرتقی  sirtqiبیرون چیزی .
سیرتالن  sirtlänالشخوار ،جانوری که از اجساد حیوانات تغذیه می کند،
آن که از راه های نامشروع زندگی کند.
سیرتماق  sirtmäqاسارت ،شکنجه  .مثال  :مستملکه چیلیک سیرتماغی(
شنکج ٔه استعمار ).
سیرغنماق  sirghinmäqیخ مالک زدن .مثال  :قارده سیرغنماق( در برف
یخ مالک زدن و لخشیدن ).
سیرغه  sirghaگوشواره ،نام زیوری که در گوش کنند ،زیوری که در
گوش آویزند و آن را به تازی قرط خوانند و ستاره و برق از تشبیهات او
است .
سیرکه  sirkaچوچه ٔ شپش .
سیره  siraأصال ،اکیداً ،مطلقا.
سیره ماق  sayramäqنوا ی بلبل .
َ
^ سیراقی  sayräqiنواگر.
سیز  sizشما ،ضمیر جمع مخاطب  .ضمیر شخصی منفصل دوم شخص
جمع.
^ سیز سیره ماق  sizsiramäqشما گفتن .
سیزله ماق  sizlamäqبه خاطر احترام « شما » گفتن .
سیزنینگچه  sizningchaمطابق نظر و فکر شما.
سیغماق  sighmäqجا شدن  .مثال  :بیر قۉلتیققه ای ّکی تربوز سیغمیدی
( در بغل انسان دو تربوز جا نمیشود) ضرب المثل ،الیق ،برابری .
^ سیغیم  sighimظرفیت ،مقدار .
سیغینماق  sighinmäqپرستش کردن ،عبادت نمودن ،عبادت کردن خداوند
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الیزال ،باور کردن ،سر خم کردن ،سجده کردن.
سیقماق  siqmäqفشار دادن ،زیر فشار قرار دادن.
^ سیقیم  siqimمشت  .مثال  :بیر سیقیم توپراق ( یک مشت خاک ).
^ سیقیمله ماق  siqimlamäqبا چنگال گرفتن ،سیقوو :شکنجه ،رنج،
عذاب .
سیقیشتیرماق  siqishtirmäqتحت شکنجه گرفتن ،جا به جا کردن به زور.
سیقیلماق  siqilmäqشکنجه شدن ،احساس محتاجی کردن ،زیر شکنج ٔه
روحی قرار گرفتن.
سیگیر  sigirگاو شیرده ،گوساله ٔ ماده ،گاو ماده.
سیلته ماق  siltamäqکش کردن بزور ،تیله کردن .
سیلجیماق  siljimäqشور خوردن ،حرکت کردن.
^ سیلجیش  siljishبه پیش ،گام ماندن به پیش.
سیلکیماق  silkimäqحرکت دادان ،شور دان.
سیلّه  sillaقوت ،زور.
سیله ماق  silamäqنوازش دادن  .مثال  :کمبغل نینگ باشینی سیله ماق
( غریب و بینوا را مورد نوازش قرار دادن).
سیله ماق  saylamäqانتخاب کردن .
^ سیالو  sayläwانتخابات ،سیالو خوف سیزلیگی ( :تا ٔمین امنیت
انتخاباتی).
^ سیالوچی  sayläwchiموکل.
سیلّیق  silliqبی کم و کاست.
^ سیلّیقلشماق  silliqlashmäqصیقل یافتن .
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^ سیلّیقله ماق  silliqlamäqصیقل دادن.
سیل { saylعر }.آب بسیار که روان باشد ،آب روان ،آب بسیار که به سبب
بارانهای شدید و پیاپی ذوب برفها یا خرابی سد در روی زمین جریان یابد.
سیلنماق  saylanmäqانتخاب شدن .
سیله ماق  saylamäqانتخاب کردن .
سیم  {simفا } .نقره .
گروهی اند که ندانند باز سیم از سرب
همه دروغ زن و خربطند و خیره سرند.
سیما { simäعر }.نشان و عالمتی که شناخته شود بدان خیر و شر ،نشان،
عالمت قیافه ٔ ظاهری ،چهره ،تمثال.
سیماب  { simäbفا } .نامی است برای جیوه  .سیماب عنصری فلزی است
ولی برخالف فلزهای معمولی در حرارت معمولی به صورت مایع در می
آید .
سیمنار  { siminärال } .دسته ای از دانشجویان با تحصیالت عالی که زیر
نظر یک استاد ،در رشته ای خاص به تحقیق و ایراد سخنرانی می پردازند،
درس گر وهی ،محل گردهمایی محققین یک رشته ،سلسله سخنرانی هایی
درباره موضوعی معین که بیشتر جنبه آموزشی و تبادل اطالعات دارد و
منظور از برگزاری آن نیل به مصوبه قانونی نیست؛ این سخنرانی ها هم در
سطح ملی و هم در سطح بین المللی تشکیل می شود و تعداد شرکت کنندگان
در آن محدود است ،هم اندیشی .
سینچ  sinchدیوار نیم خشتی که در بین چوب های عمودی قرار گرفته
باشد.
سینچکاو  sinchkäwدقیق .
^ سینچاولیک  sinchäwlikدقت.
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سینچی  sinchiکسی که اسم ،ذات و سن اسب ها را میداند.
سینچیکله ماق  sinchiklamäqبا دقت تمام از نظر گذراندن .
سینگری  singariمانند ،مثال.
سینگماق  singmäqهضم شدن ،جابجا شدن.
سینگیل  singilخواهر  ،دختری که از پدر و مادر با شخص یکی باشد ،و یا
تنها از پدر و یا مادر با هم یکی باشند ،همشیره.
سینما  { sinamäفر «}.سینماتوگراف» نمایش مناظر و حرکات هنر
پیشگان در روی پرده بوسیل ٔه دستگاه مخصوص.
سینماق  sinmäqپرچه شدن ،شکستن  .مثال  :کۉزه کونده سینمیدی ،کونیده
سینه دی ( کوزه هر روز نمی شکند ،یکبار میشکند ) « ضرب المثل».
^ سینیق  siniqشکسته .مثال  :سینیق پیاله ( پیال ٔه شکسته ).
سینه  { sinaفا } .استخوان بندی باالی شکم انسان که پستانها روی آن قرار
دارد ،به معنی پستان هم میگویند.
سینه ماق  sinamäqآزمایش کردن ،امتحان نمودن  .مثال  :دۉستنی
باشینگگه کلفت توشگنده سینه ( دوست را در وقت محتاجی مورد آزمایش
قرار بده ).
^ سیناو  sinäwامتحان ،آزمایش .
سینونیم  sinunimمترادف
سینیقماق  siniqmäqپژمرده شدن.
سیهان  sayhänمیدان ،زمین وسیع ،محل اسب دوانی .
سییپه له ماق  siypalamäqنوازش دادن.
سییدیک  siydikپیشاب ،شاش ،زهراب  ،کمیز.
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سییره ک  siyrakکم ،نادر ،نایاب ،ندرتا ً .
سییره کلشماق  siyraklashmäqنایاب گردیدن ،کم یاب شدن .
سییقه  siyqaصیقل یافته .
سییقه لشماق  siqalashmäqخورده شده .مثال:سییقه لشگن تاش ( سنگ
خراشیده ).
سییماق  siymäqشاش کردن ،بول کردن به معنی شاریدن هم گفته شده .
سیپ  sepمال ،بساط .جهیز ،آنچه که عروس از خانه ٔ خود بخانه ٔ شوهر
میبرد.مثال  :کیلیننی کیلگنده کۉر ،سیپینی آچگنده کۉر (عروس را وقت آمدن
ببین ،جهیزش را وقت جهیز نمایی  ،تماشاکن ) « ضرب المثل ».
سیپلی  sipliجهیز دار.
سیپکیل  sepkilداغ زرد و خال مانندی که در روی انسان به مشاهده میرسد
سیپماق  sepmäqپاشیدن  .مثال  :کوچه گه سوو سیپماق ( در کوچه آبپاشی
کردن ) ،بوغدای سیپماق ( گندم پاش دادن ).
سیر  { serفا } .مقیاس وزن  .یک سیر کابل مساویست به  ۷کیلوگرام،
یک سیر میمنه مساویست  ۴۶کیلو گرام .
سیرگپ  sergapکسی که زیاد گپ میزند.
سیرگک  sergakدراک ،تیز فهم ،هوشیار .
^ سیرگکلنماق  sergaklanmäqهوشیار بودن.
سیزماق  sezmäqحس کردن ،درک نمودن .
سیزگی  sezgiحس .
سیزگیر  sezgirحساس .
سیزیلماق  sezilmäqنمایان شدن ،انعکاس نمودن .
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^ سیزیلرلی  sezilarliقابل درک .
سیسکنماق  seskanmäqسراسیمه شدن .
سیکین  sekinآهسته ،آرام ،یواش ،بی صدا ،بی شتاب ،کند .
^ سیکینلشماق  sekinlashmäqآرام شدن  ،آهستگی.
سیلپیماق  selpinmäqسیلته ماق  :کش و گیر شدن .
سیلگیماق  selgimäqخشک شدن .
سیمیرماق  semirmäqوزن گرفتن  ،چاق شدن .
سیمیز  semizچاق ،فربه.
سین  senمفرد مخاطب « ،تو».
سینسیره ماق  sensiramäqدیگران را« تو» خطاب کردن .
سیوماق  sewmäqدوست داشتن ،محبت کردن ،مفتون شدن .
^ سیوگی  sewgiمهر ،محبت ،عشق .
^ سیویگلی  sewgiliمعشوق ،محبوب .
^ سیویملی  sewimliدوست داشتنی.
سیوینماق  sewinmäqخورسند شدن ،شادمان گردیدن ،خشنود شدن .
سیوینچ  sewinchخرسندی ،شادی .
سیوینچلی  sewinchliخبر خوش

***
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ش
ش  shinحرف هفدهم از الفبای تورکی اوزبیکی که شین تلفظ می شود،
شین منقوط و شین معجمه هم می گویند ،بحساب ابجد « . » ۳۰۰
شاتوت  { shätutفا } .یکی از انواع توت.
شاتی  shätiزینه ،پله ،پلگان .
شاخ  { shäkhفا } .شاخه و ترکه ای که از تنه ٔ درخت می روید ،و جسمی
شبیه استخوان که در سر برخی از حیوانات مانند گاو و گوسفند و بز و امثال
آنها می روید  .مثال  :هۉکیز نینگ شاخی ( شاخ گاو ).
^ شاخچه  shäkhchaشاخ یا شاخ ٔه کوچک.
^ شاخسیز  shäkhsizبدون شاخ .
^ شاخله ماق  shäkhlamäqبا شاخ خود زدن .
^ شاخلی  shäkhliشاخدار .مثال  :شاخلی قۉ ی ( گوسفند شاخدار ).
شاخه  { shäkhaفا } .شاخ درخت ،شعبه .
شاد  { shädفا } .خوش و خرم ،خشنود ،شادمان .
^ شادلیک  shädlikخورسندی ،خوشی ،خرمی.
شاداب  { shädäbفا } .سیرآب ،تر و تازه ،خرم.
شاده  shädaمجموعه ای زیورات که در تار ابریشمین چیده شده باشد.
مثال :بیر شاده مرجان ( یک قطارمرجان ).
^ شاده له ماق  shädalamäqبعضی از زیورات قیمتی را به تار چیدن.
مثال  :صدف لرنی شاده له ماق ( صدف ها را به تار چیدن ).
455

فرهنگ تورکی اوزبیکی به فارسی /دری

شادیانه  { shädiyänaفا } .شادی ،خرسندی ،طنطنه.
شاشقالق  shäshqaläqکسیکه با عجله و بی صبرانه کاری را انجام
می دهد.
^ شاشماق  shäshmäqبی حوصلگی  .مثال  :شاشگن قیز اېرگه
یلچیمیدی ( دختر بی حوصله ،در خانه داماد آرام نخواهد شد).
^ شاشمه – شاشر  shäshma shäsharبی حوصله.
^ شاشیلماق  shäshilmäqعجله کردن .
^ شاشیلینچ  shäshilinchعجله .
شاعر  { shäirعر  } .داننده ،دریابنده ،شعر گوینده ،چکامه سرا ،شعرأ جمع
شاعرانه  :منسوب به شعرأ  .مثال  :شاعرانه گپیرماق ( شاعرانه گپ زدن )
شاگرد  { shägirdفا } .کسی که در نزد دیگری علم و هنر می آموزد،
کودی که در مکتب و دبستان درس می خواند ،پسری که در دکان دیگری
کار می کند .
^ شاگردلیک  shägirdlikشاگردی.
شال  { shälفا } .نوعی پارچه ٔ ساده یا گلدار که از پشم یا کرک می بافند.
شالی  { shäliفا  } .شلتوک ،برنجی که هنوز پوستش کنده نشده .شالی زار:
کشتزار برنج ،زمینی که در آن برنج کاشته باشند.
شام  { shämفا } .اول شب ،سر شب که تازه هوا تاریک شده ،نمازی که
در وقت شام خوانده می شود.
شا ٔن  shänمرتبه ،شوکت ،عظمت .
شانتاژ  shäntäzhاین واژه از لغتی chanterشانتاژ از فعل فرانسوی
خواندن و مسخره بازی کردن آمده است .این واژه در لغت به معنای حق
السکوت یا اخاذی است ،ولی در اصطالح به تحمیالت نا روایی که فردی
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از راه گفتار یا کردار یا تهدید به رسوا نمودن ،به فردی دیگر وارد می سازد
تا از او چیزی طلب کند ،گفته می شود.همچنین به عملی اطالق می شود که
فردی از شرایط مساعدی که دارد ،سؤ استفاده کند و آن را وسیل ٔه تهدید قرار
دهد تا آن فرد یا افراد برخالف نظر خود رفتار کنند.
شاوقین  shawqinصدا و آواز بلند ،قال و قیل  .مثال  :دریا شاوقینی
( قیل و قال و صدای دریا ).
^ شاووهلل ماق  shawullamäqصدای « شاو -شوو» کشیدن .
شاه  { shähفا }.پادشاه شهریار  ،سلطان ،صاحب تاج و تخت ،کسیکه بر
کشوری پادشاهی کند ،و هر چیزی که از حیث بزرگی و خوبی بر امثال خود
برتری داشته باشد .مثل شاه بیت ،شاهنامه ،شاهیر ،شاتیر ،شاهراه ،شاهانه :
با حشمت ،با دبدبه.
شاهد  { shähidعر } .گواه ،حاضر ،کسیکه امری یا واقعه ایرا به چشم
خود دیده باشد ،شهود جمع ،در فارسی به معنی محبوب و معشوق هم می
گویند .
شاید  { shäyadفا } .احتمال ،بلکه ،ممکن.
شایی  { shäyiفا ( }.در اصل شاهی) تکه ای که از ابریشم ساخته شده،
اطلس ،تیره رنگ خاکستری ،و نوعی پارچ ٔه ابریشمی.
اطلس  -۱پارچه ابریشمی  -۲ .نام یکی از رب النوع های یونان قدیم که
زمین را بر دوش خود حمل می کند - ۳ .اولین مهره گردن  - ۴ .نقشه
جغرافی  -۵ .سطح مقعر فلک نهم  - ۶ .نام اقیانوسی که بین اروپا و امریکا
قرار دارد.
شبکور  { shabkurفا  } .کسی که شب جایی را نبیند.
شب کوری  .حالت و کیفیت شب کور .نوعی بیماری و آن چنان است که
بیمار در روشنایی روز به خوبی بیند و به کار خود مشغول باشد در صورتی
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که اول غروب آفتاب و هنگامی که هنوز بس تاریک نشده است و شخص
سالم تواند خوب ببیند و بخواند و بنویسد ،بیمار مبتال دیگر اشیاء را تشخیص
ندهد و حتی به زحمت بتواند رفت و آمد نماید.
شبنم  { shabnamفا } .رطوبتی که شب روی گیاهها یا چیز های دیگر
تولید می شود.
در زبان تورکی اوزبیکی شبنم را « شُد رینگ » گویند.
شبهه {shubhaعر }.پوشیده گی کاری یا امری ،شک و گمان ،شبهات«
بضم شین و با » جمع .
^ شبهه سیز  shubhasizبدون شک و شبهه.
^ شبهه لنماق  shubhalanmäqگمان کردن .
^ شبهه لی  shuhaliکسیکه باالیش شبهه و گمان موجود باشد .
شپالق  shapaläqضربه ،شپات با پنج انگشت .
^ شپالقله ماق  shapaläqlamäqبا شپالق چند ضربه زدن .
شتاب  { shitäbفا } .عجله و تندی در کار و حرکت ،تند رفتن ،شتابان :
کسی که با شتاب و سرعت حرکت کند.
شجاعت  { shijaatعر }.دلیری ،دالوری ،پر دلی .
^ شجاعتلی  shijäa’tliشجاع ،دلیر ،دالور ،شجعان و شجعا ٔ و شجعه جمع.
شجره  { shajaraعر  } .یک درخت ،و نیز به معنی نسب نامه و فهرست
اسامی نیاکان کسی ،شجره نامه هم گفته اند ،به عربی شجرة النسب می گویند.
شخص  { shakhsعر  } .سیاهی انسان از دور ،کالبد مردم ،تن ،بدن،
اشخاص و شخوص جمع .
شخصی  shakhsiخصوصی .
شخصیت  { shakhsiyatعر } .شرافت ،بزرگی .
458

فرهنگ تورکی اوزبیکی به فارسی /دری

شدت  { shiddatعر } .سختی ،تنگی و سختی زنده گی .
^ شدتلی  shiddatliبا شدت  .مثال  :شدتلی شمال  :شمال سخت و تیز.
شدیار  { shudyärفا } .شد کار ،زمین قلبه شده .
^ شدیارله ماق  shudyärlamäqشدیار کردن ،زمینی را با قلبه یا
تراکتور هموار کردن.
شراب  { sharäbعر } .آشامیدنی ،نوشیدنی و نیز بمعنی می ،باده ،آب
انگور که تخمیر شده باشد.
شرارت  { sharäratعر  } .بدی کردن ،بدی ،بد کرداری ،فتنه انگیزی .
شراس  sharäsبارانی که بشدت می بارد  .مثال  :یامغیر شراّس یاغییپدی(
ّ
باران بشدت می بارد ).
شرافت  { sharäfatعر  } .با شرف شدن ،بزرگواری ،بلند قدری .
شرایط  { sharäyitعر } .وضعیت.
شربت  { sharbatعر  } .مقداری از آشامیدنی که بیکبار آشامیده شود ،در
فارسی به معنی آب یا عصار ٔه میوه که قند یا شکر در آن حل کرده باشند و
نیز بمعنی داروی آشامیدنی می گویند.
شرته  shartaروی راست گفتن .مثال  :شرته بېتیگه ایتماق ( به مقابل کسی
حقیقت را روی راست گفتن ).
شرح  { sharhعر } .آشکار نمودن ،بیان کردن ،گشودن ،و سعت دادن
^ شرحله ماق  sharhlamäqبیان کردن ،ایضاح نمودن.
^ شرحالوچی  sharhläwchiکسی که شرح می دهد ،شرح کننده .
شرشره  sharsharaصدای فرو ریختن پیاپی آب ،صدای آبشار ،صدای
شرشر آب .
شرط  { shartعر  }.الزام و تعلیق چیزی به چیز دیگر ،شروط جمع .
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^ شرطلی  shartliکاری که با شرط و شرایط خاصی انجام می گیرد .
^ شرطنامه  sharnämaقرارداد خط.
شرف  { sharafعر  } .بزرگواری ،آبرو ،بلندی ،بلندی قدر و حسب .
^ شرفلی  sharafliافتخار بزرگ .
^ شرفله ماق  sharaflamäqبا حرمت و افتخار به زبان آوردن .
شرفه  { sharfaفا } .عالمت ،نشانه ،سایه .
شرق  { sharqعر } .آفتاب ،جای برآمدن آفتاب ،مشرق ،ممالک
شرقی .
چون در تنور شرق پزد نان گرم چرخ
آواز روزه بر همه اعضا برآورم
خاقانی
شرقی  sharqiخاص ممالکی که در سمت شرق قرار دارند .
^ شرقانه  sharqänaبه عادات اسلوب و مدنیت شرق خاص باشد .
^ شرقچه  sharqchaشرقانه .
^ شرقشناس  sharqshunäsکسی که به شرقشناسی تخصص داشته
باشد.
^ شرقشناسلیک  sharqshunaslikشرق شناسی.
شرک  { shirkعر  } .کفر ،انبازی ،شریک دانستن برای خدا.
شرکت  { shirkatعر  } .شریک شدن ،انباز و همدست شدن با یکدیگر در
کاری.
شرم  { sharmفا  } .حیا ٔ ،ناموس ،حالت انفعال ،به معنی آلت تناسل هم
گفته شده .
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^ شرملی  sharimliکسی که شرم و حیا ٔ دارد .
^ شرمسیز  sharimsizبیشرم ،کسی که فاقد شرم و حیا ٔست.
^ شرمنده  { sharmandaفا  } .خجل ،شرمسار ،شرمگین .
^ شرمنده لیک  sharmandalikشرمنده گی.
شره قله ماق  sharaqlamäqصدای ( شره ق ) را کشیدن  .مثال :
اېشیک شره قلب آچیلدی ( دروازه « شره ق » کنان باز شد ).
شریعت  { shariatعر  } .سنت ،طریقه ،مذهب ،آیین ،جای برداشتن آب
از رودخانه ،شرایع جمع.
شَریعت به معنی آنچه خداوند متعال براى بنده گان خود وضع و تشریع
کرده است ،میباشد .به شریعت ،شَر  ،شریعت الهی ،شریعت منزله و قانون
الهی نیز گفته می شود.
شریک  { sharikعر  } .انباز  ،همباز ،همدست ،همکن ،شرکا ٔ جمع .
^ شریکلیک  shariklikمشترک  .مثال  :شریکلیک ملک ( ملک و
جایداد مشترک ) .
شش مقام  shashmuqämنوع موسیقی کالسیک را گویند.
شش مقام موسیقی سنتی فرارود (بیشتر تاجیکستان و ازبکستان ) است .تران ٔه
این موسیقی دربار ٔه عشق عرفانی است .ساز های به کار رفته در این موسیقی
عبارت اند از  :بربط ،دایره ،دف و تنبور .شش مقام از مقام های بزرگ،
راس  ،نوا ،دوگاه ،سه گاه و عراق تشکیل شده است .یونسکو در سال ۲۰۰۰
میالدی ،شش مقام را در فهرست کهن ترین سبک های موسیقی و هم چنین
سرمایه های غیر مادی به ثبت رساند.
شطرنج  shatranjشترنج.شطرنج یک بازی دو نفره است که بر روی
صفحه شطرنج و با استفاده از مهره های شطرنج (شاه ،وزیر ،رخ  ،فیل،
اسب و سرباز ) انجام می شود.
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شعار  { shiärعر  } .عالمت ،رسم ،عالمت گروهی از مردم ،و نیز به
معنی قبا و لباس زی ،اشعره جمع.
شعبه  { shubaعر } .شاخه ،شاخ درخت ،جوی آب که از رود و نهر
بزرگ جدا شود ،فرقه ،دسته ،شعب ،شعب و شعاب جمع.
شعر  { sherعر  } .سخن منظوم ،سخنی که دارای وزن و قافیه باشد،
اشعار جمع ،شعری :بطرز منظوم نوشته شده باشد.
شعله  { shulaعر  } .زبانه ،زبانه ٔ آتش .
شغل  { shughlعر  } .کار ،پیشه ،اشغال جمع.
^ شغللنماق  shughllanmäqبا کار و شغلی مشغول شدن ،کاری را
انجام دادن.
شفا  { shifäعر  } .بهبودی و رهایی از مرض ،و بمعنی دوا و درمان،
اشفیه جمع .
^ شفا بخش  shifäbakhshشفا بخشنده ،شفا دهنده .
^ شفاخانه  shifäkhänaبیمارستان و آن مکانی است که ملوک و
امرا برای معالجه ٔ غربا و مساکین مقرر سازند.
دل ما را که ز مار سر زلف تو بخست
از لب خود به شفاخانه ٔ تریاک انداز
شفاعت  { shafäa’tعر  } .خواهش کردن  ،درخواست عفو یا کمک از
کسی برای دیگری ،خواهشگری.
شفاف  { shaffäfعر }.هر چیزی که مانند بلور و شیشه باشد و از پشت
آن اشیا ٔ دیگر دیده شود.
شفتالو  { shaftäluفا } .میوه ای است از نوع هلو اما کوچک  ،در حقیقت
هلوی غیر پیوندی است یعنی از درخت هل که پیوند نخورده باشد بدست می
آید.
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شفر  { shifrعر  } .الفبای مخفی .
^ شفرله ماق  shifrlamäqعالمات شرطی گذاشتن ،با شفر نوشتن .
شفق  { shafaqعر  } .بقی ٔه نور آفتاب و سرخی آن در اول غروب ،سرخی
افق هنگام غروب آفتاب ،اشقاق جمع .
شفقت  { shafaqatعر  } .مهربانی ،دلسوزی ،نرم دلی .
^ شفقتسیز  shafaqatsizنا مهربان .
^ شفقتسیزلیک  shafaqatsizlikنا مهربانی کردن .
^ شفقتلی  shafaqatliمشفق ،مهربان ،دلسوز.
شک  { shakعر  } .گمان ،خالف یقین ،شکوک جمع .
^ شکسیز  shaksizدقیق ،بدون شبهه .
شکاک  { shakkäkعر  } .بسیار شک کننده ،کسیکه بسیار شک بکند .
^ شکاکلیک  shakkäklikشک بردن .
شکایت  { shikäyatعر  } .گله کردن از کسی بدیگری ،تظلم  ،گله .
^ شکایتچی  shikäyatchiکسی که از کسی یا چیزی شکایت می کند .
^ شکایتنامه  shikäyatnämaشکایت تحریری.
شکر  { shakarفا  } .عصیر شیرین که از چغندر قند یا نیشکر گرفته
می شود.
این بر آن وزن و قافیت گفتم
روزگار عصیر انگور است
(مسعود سعد).
^ شکر سیز  shakarsizبدون شکر.
^ شکرلی  shakarliشیرین  .مثال  :شکرلی چای ( چای شکر دار).
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شکر { shukrعر }.سپاسگزاری کردن ،ثنا گفتن بر احسان کسی ،سپاس
داشتن ،سپاسگزاری.
^ شکرانه  { shukränaعر } .سپاسگزاری کردن ،سپاسداری ،ضد کفران
شکست  { shikastفا } .حاصل مصدر شکستن ،خرد شدگی ،مغلوبیت .
شکسته  { shikastaفا } .خرد شده ،نقیض درست .
شکسته نفس  { shikasta nafsفا +.عر } .متواضع ،فروتن .
شکسته بند  { shikastabandفا  } .کسی که استخوانهای شکست ٔه بدن
انسان را می بدد و معالجه می کند ،آروبند هم گفته شده .
^ شکسته بندلیک  shikastabandlikکاری که شکسته بند انجام می
دهد.
شکل  { shaklعر }.مثل ،مانند ،نظیر ،صورت چیزی ،اشکال جمع .
^ شکللنماق  shakllanmäqشکل گرفتن .
شکنجه  { shikanjaفا } .رنج و آزار ،عذاب ،ایذا ،اشکنجه .
شکوه  { shukuhفا  } .بزرگی و جالل ،جاه  ،جالل ،شوکت.
^ شکوهلی  shukuhliصاحب جاه و جالل و شوکت.
شل  { shalفا  } .کسی که دست ها و پاهایش معیوب و از کار افتاده
باشد ،به عربی اشل می گویند .
شالق  { shalläqعر } .زنبیل گردایان ،خریطه ٔ کوچک ،و نیز بمعنی
تازیان  ،تازیانه که از تسمه درست کنند.
^ شالقله ماق  shalläqlamäqبا شالق و قمچین زدن.
شالق  shaläqبد اخالق.
ّ
شالقی  shaläqiبیشرم و حیا ٔ ،جنجالی .
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شالله  shalälaشرشره ،شرشر آب .
شلپنگ  shalpangکشاله دار( در بار ٔه گوش گفته شده ).
شلپه یماق  shalpaymäqبیحال شدن ،سست شدن .
شلدیر – شولدیر  shaldir – shuldirآوازیکه از شرشر آب می برآید .
شلدیره ماق  shaldiramäqآواز کشیدن ( در بار ٔه آب گفته شده ).
شلویره ماق  shalwiramäqسست و بیحال شدن .
شمال  { shamälعر  } .طرف دست چپ کسی که رو به مشرق ایستاده
باشد  ،مقابل جنوب ،و بادی که از طرف شمال می وزد  .شماهلل ماق  :ریزش
کردن ،در هوای آزاد نفس گرفتن ،در هوای آزاد گشت و گذار کردن .
شمس  { shamsعر } .آفتاب ،خورشید ،شموس جمع  .شمسی  :سال
شمسی ،سال خورشیدی.
شمع  { shamعر  } .موم  ،و جسمی که از مخلوط پیه و آهک و اسید
سولفوریک می سازند و میان آن فتیله قرار دهند برای روشن کردن.
^ شمعدان  shamdänظرفی که در آن شمع قرار می دهند برای روشن
کردن ،در عربی نیز شمعدان می گویند.
شمه  shammaماده ای که بعد از خوردن چای در زیر چاینک باقی
می ماند .
شمه  shammaکنایه ،نظر انتقادی .سر شیر ،چربی شیر ،نخستین شیری
که از گاو یا گوسفند پس از زاییدن دوشیده شود ،آغوز.
شنبه  { shanbiفا } .روزیکه بین جمعه و یکشنبه قرار دارد ،یکی از
روز های هفته.
شنغی  shanghiکسی که با صدای بلند گپ می زند.
شنغیلله ماق  shanghillamäqصدای بلند کشیدن .
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شو  shuوقت ،آدم  ،این  .مثال  :شو قیش جوده ساووق کېلدی ( زمستان
امسال خیلی سرد است).
شوواق  shuwäqبته ایست که در دشت می روید ،علف اشتر ها .
شوخ  { shukhفا  } .گستاخ ،زنده دل ،خوشگل .
^ شوخلیک  shukhlikشوخی کردن .
شودرینگ  shudringشبنم .
شور  { shurفا } .نمکین ،پر نمک ،هر چیزی که طعم نمک داشته باشد.
شورا  { shuräعر  } .کنگاش ،مشورت .مجلس شورایملی :مجلس نماینده
گان ملت که برای مشورت در امور مملکت و تصویب قوانین تشکیل می
شود.
شور بخت  { shurbakhtفا  } .بد بخت ،تیره بخت .
شور تومشوق  shurtumshuqکسی که از مردم دوری می گزیند ،بد
معامله .
شوروا  { shurwäفا  } .شوربا ،غذای که با گوشت ،پیاز ،کچالو ،زردک
و سایر سبزیجات پخته می شود .
شوره  { shuraفا  } .از تات دو پتاسیم ،جسمی است سفید و متبلور شبیه
نمک که در شوره زار ها بدست می آید ،به طریق مصنوعی هم ساخته می
شود .
شوق  { shawqعر } .آرزو مندی و میل خاطر ،رغبت ،اشواق جمع.
شوکت  { shawkatعر  } .قوه و قدرت ،جاه و مرتبه و بزرگواری .
شوکتلی  shawkatliبا شهرت ،مشهور.
شوم  { shumعر  } .نحس ،نا مبارک ،ضد یمن .
^ شوملیک  shumlikانجام دادن اعمال نحس و نا مبارک .
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شومشوک  shumshukنفرتزا ،بد کردار .
شومشه یماق  shumshaymäqخفه شدن  ،ترشرویی.
شومک  shumakسومک ،برای ادرار نوزاد در توپک یا توک در بین
گهواره گذاشته می شود.
شونچه  shunchaاینقدر ،به این اندازه و مقدار .مثال  :انسان دېگن
شونچه لیک هم رذیل بۉ له دیمی ؟ ( آیا انسان هم باین اندازه رذیل و پست
می شود ؟).
شونده ی  shundayاینچنین ،از این قبیل ،بدین طرز ،بدین ترتیب.
شۉرتنگ  shörtangناردان ،ترش .مثال :شۉرتنگ آلمه ( سیب ترش ).
شۉ لپ  shölpصدای که از فرو رفتن ماده ٔ سنگین دربین دریا بوجود آید .
شۉلق  shölqصدای آبیکه از بین ظرف بیرون شود.
شۉنغیماق  shönghimäqآب بازی کردن ،در بین آب رفتن .
شهادت  { shahädatعر  } .گواهی دادن ،کشته شدن در راه خدا.
شهادتنامه { shahädatnämaعر + .فا } .تصدیق نامه ،گواهینامه .
شهر  { shahrفا } .آبادی بزرگ که دارای خیابانها و کوچه ها و خانه ها
و دکانها و نفوس بسیار باشد .
^ شهر داش  shahrdäshهمشهر .
^ شهرلشماق  shahrlashmäqشهری شدن .
^ شهرلیک  shahrlikشهری ،کسی که در شهر زنده گی می کند.
^ همشهر  hamsharکسانیکه در یک شهر زنده گی دارند .
شهران  shahränقصبه ایست در خاش والیت بدخشان افغانستان.
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شهرت  { shuhratعر } .آشکار شدن ،فاش گشتن امری ،ظاهر شدن .
^ شهرتپرست  shuhratparastکسیکه عالقمند شا ٔن و شوکت و شهرت
باشد.
^ شهرتلی  shuhratliشهیر ،مشهور .
شهزاده  {shahzadaفا } .پسر شاه.
شهوت  { shahwatعر  } .خواهش نفس ،میل و رغبت بدرک لذت ،میل
بجماع ،شهوات جمع.
شهید  { shahidعر } .شاهد ،گواه ،کشته شده در راه خدا ،شهدأ جمع .در
اسالم به کشته شده در راه خدا ،دین اسالم و کشور اسالمی شهید می گویند.
^ شهیدلیک  shahidlikشهادت .
شی  shayآماده ،تیار .
^ شیله ماق  shaylamäqآماده کردن ،تیار نمودن .
شی  {shayعر } .چیز ،اشیا جمع.
شیپور  {shaypurفا } .نفیر ،سرنا ،سرنای دهان گشاد ،بعربی شبور می
گویند.
شتیرله ماق  « shatirlamäqشیتیر -شیتیر» آواز کشیدن ( در باره ٔ
باران گفته شده ).
شیخ  { shaykhعر } .مرد پیر ،مرد بزرگ و دانشمند ،مرشد ،شیوخ جمع
شیدا  { shaydäفا } .آشفته ،عاشق ،شیفته .
شیدا لیک  shaydälikشیدایی ،آشفتگی ،شیفتگی .
شیر برنج  { shirbirinjفا  } .خوراکی که باشیر و برنج طبخ می کنند،
شیربا و شیروا هم گفته اند  .در بدخشان شیر برنج را در غوری مسی می
کشند تا دیر گرم بماند .دربین غوری که شیر برنج کشیده می شود ،روغن
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زرد نیز انداخته می شود.
می گویند سه تن از شاعران یکی بدخشی بود ،دومی بخارایی و سومی
خراسانی روزی با هم همسفر می شوند .در راه کسی ایشان را به غذا دعوت
می کند و برای شان طبقی را ماالمال از شیر برنج می نماید و باالی آن
روغن زرد را ریخته می آورد.
آنان وقتی این غذای لذیذ را می بینند چون گرسنه شده بودند هر یک کوشش
می نماید به طریق پیشتر از دیگری روغن را به سوی خویش بکشد .اولتر
از همه بخارایی پیشدستی نموده با انگشت از روغن خطی به طرف خودش
کشیده می گوید:
« از بخارا الل ٔه خوش رنگ می آید برون »،
بدخشی می بیند که بخاری با کشیدن خطی از روغن کارش را انجام داد ،او
هم مثل بخاری با انگشت خود خط دیگری از روغن به سوی خود کشیده می
گوید:
« در بدخشان لعل خوب از سنگ می آید برون»  ،بدخشی و بخاری به هدف
خود می رسند ،می ماند خراسانی .او با خود فکر می کند باید کاری کند که
روغن مساویانه به هر سه ایشان برسد و پالن بدخشی و بخاری را نقش بر
آب نماید روی آن انگشت خود را در میان روغن گذاشته ،تا که می تواند آنرا
با شیر برنج مخلوط کرده می گوید :
«از خراسان همچو من یلدنگ می آید برون ».
منبع  ( :شاه محمد ولیخان دروازی  ،تا ٔلیف  :عنایت هللا شهرانی ۱۳۸۵
ش .پشاور ).
شیر چای  { shirchäyفا + .چین  }.شیر جوش خورده که در بین آن
چای ،نمک و روغن زرد مخلوط کنند.
شیره  { shiraفا } .افشره و آبی که از میوه بیگیرند ،آب انگور یا توت
که آنرا بجوشانند تا غلیظ شود.
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^ شیره سیز  shirasizبی شیره ،بد مزه .
^ شیره لی  shiraliشیره دار .
شیرین  { shrinفا } .هر چیزی که طعم قند و شکر داشته باشد ،ضد تلخ
^ شیرینلیک  shirinlikشیرینی ،خوردنیهایی که از شکر و روغن و آرد
یا مواد دیگر باقسام گوناگون درست می کنند.
شیش  shishورم ،پندیده گی .
^ شیشماق  shishmäqپندیدن ،چاق شدن ،فربه کردن .
شیطان  { shaytänعر  } .دیو ،اهریمن ،نا فرمان ،متمرد ،شیاطین جمع
^ شیطانله ماق  shaytänlamäqنوع مریضی ،از حال رفتن .
شیقیرله ماق  « shiqirlamäqشیقیر – شیقیر» آواز کشیدن .
شیلپیق  shilpiqنوع مریضی چشم .
شیلته  shiltaتر ،مرطوب ،نمناک .
شیلقیلله ماق  « shilqillamäqشیق – شیق » صدا کشیدن.
شیلقیم  shilqimبی شرم ،بی حیا.
شیلقین  shilqinبیحیا.
شیلماق  shilmäqبا ناخن دست خراشیدن.
شیلیمشیق  shilmshiqچسپناک ،چسپوک.
شیمماق  shimmäqشیمیماق  -چشیدن.
شیمیرماق  shimirmääqچاق شدن .
شیمیماق  shimimäqمایع و هوا را بلعیدن .
شینگیل  shingilشاخ ٔه انگور که متشکل از دانه های انگور است.
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شینم  shinamدل باز ،راحتبش ،روحبش .
شینّنی  shinniرب ،با جوش دادن و قیام شیر ٔه انگور و توت وغیره به
وجود می آید.
شیویرله ماق  shiwirlamäqبا آواز و صدای پست صحبت کردن.
شېر  { sherفا } .حیوانی است قوی جثه و درنده ،رنگش زرد ،دارای بازو
ها و چنگالهای قوی تر آن یال دارد ،در بیشه ها و نیزار ها بسر می برد .

***
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ص
ص  - säd -حرف هجدهم از الفبای تورکی اوزبیکی که صاد تلفظ می
شود ،صاد غیر منقوط و صاد مهمله هم می گویند ،بحساب ابجد «  » ۹۰این
حرف مخصوص زبان عربی است .
صائب  sähibراست و درست ،حق و رسا ،ضد خاطی ،صیاب جمع .
صابون  { säbunعر + .یو } .جسمی است که از سود یا پتاس و روغن
نباتی یا ماده ٔ چربی دار دیگر ساخته می شود و برای شستشوی بدن و جامه
بکار می رود ،به عربی نیز صابون می گویند.
صاحب { sähibعر }.مالزم ،معاشر  ،یار و دوست ،مالک ،اصحاب و
صحابه جمع.
^ صاحب جمال  { sähibjamälعر } .خوش صورت  .خوشگل ،زیبا،
وجیه ،خوبرویَ ،حسین.
صاحبقران  { sähibqiränعر  } .کسی که در وقت انعقاد نطفه یا هنگام
تولد او قرانی در سیارات باشد ،لقب بمعنی از پادشاها ،مظفر ،نیکبخت .
صاحبقرا ،از القاب احترام آمیز شاهان و سالطین در زبان فارسی می باشد
صاحبی  sähibiنوع انگور که رنگ سرخ دارد .
صادر  { sädirعر  } .بار گردنده ،بیرون رونده ،مقابل وارد .
^ صادر بۉلماق  sädir bölmäqصادر شدن .
صادرات  { sädirätعر  } .کاالهایی که از کشوری به کشوری دیگر
بفرستند.
صادق  { sädiqعر  } .راستگو ،و نیز بمعنی راست و پیدا و آشکار.
صادق ِ [ .د ] (ع ص ) نعت فاعلی از صدق  .راستگو .مقابل کاذب .
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راست گوینده  .ج  ،صادقون  ،صادقین :
این دو صادق خرد و رأی که میزان دلند
بر پی عقرب عصیان شدنم نگذارند
خاقانی .
صاف  { säfعر  } .بدون گرد و غبار ،مصفا ،خالص ،اصل ،تازه،
پاکیزه ،شفاف.
^ صافدل  { säfdilعر + .فا } .صاف درون ،ساده دل ،صافی دل ،بی غل
و غش ،بی ریا  ،صاف ضمیر و صاف دل.
صالح  { sälehعر  } .نیک ،نیکو کار ،شایسته .
صبر  { sabrعر  } .شکیبایی ،بردباری.
^ صبرسیز  sabrsizبی صبر.
^ صبر سیزلیک  sabrsizlikبیصبرانه انتظار کشیدن .
^ صبرلی  sabirliبا صبر و طاقت .
صحابه  { sahäbaعر  } .همراهی ،همدلی ،معاشرت ،یار و همدم شدن .
یاران ،همراهان ،یاران پیغمبر« ص » .
صحبت  { suhbatعر  } .یاری و همدلی ،همراهی ،گفتگو .
^ صحبتداش  suhbatdäshهم صحبت.
^ صحبتلشماق  suhbatlashmäqصحبت کردن ،با گردهمایی با هم
گپ زدن .
^ همصحبت  hamsuhbatدو کسی که با هم صحبت می کنند.
صحت  { sihatعر  } .تندرستی ،راستی و درستی .
صحرأ  sahräبیابان ،زمین پهناور و بی آب و علف ،صحاری جمع .
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^ صحرایی  sahräieکسانیکه در صحرا و بیابان زنده گی دارند .
صحن { sahnعر }.وسط ،حیاط ،میان سرا ،و نیز بمعنی بشقاب ،صحون
جمع.
صحنه { sahnaعر }.زمین هموار ،جای وسیع ،محل نمایش در تماشاخانه
^ صحنه لشتیرماق  sanalashtirmäqدر تیاتر و یا تماشا خانه ها به
نمایش گذاشتن.
صحیح البخاری  sahi al bukhäriصحیح بخاری یکی از مهم ترین کتب
حدیثی جهان اسالم و بنابر عقیده جمهور مسلمانان ،صحیح ترین کتاب بعد از
قرآن کریم است.
صخره  { sakhraعر } .سنگ بزرگ و سخت ،صخور و صخرات جمع.
صدا  { sadäعر }.آوازه ،آوازی که از انعکاس آواز درکوه یا جای دیگر
می پیچد و دو باره بگوش می رسد.
صداقت  { sadäqatعر  } .دوستی از روی راستی و درستی.
^ صداقتسیز  sadäqatsizخاین ،خیانتکار ،بیوفا .
صداقتلی  sadäqatliصادق ،وفا دار.
صدف  { sadafعر  } .جانور کوچکی است که در آب زنده گی می کند،
بدنش در یک غالف موسوم بصدف جا دارد و بر چند قسم است ،معروفترین
از همه مروارید است که در داخل بدن خود ماده ای تولید می کند که بتدریج
متحجر می شود و تشکیل مروارید می دهد .
گرفته یکی جام هر یک به کف
در صدف
پر از سرخ یاقوت و ّ
( فردوسی )
صدق  { sidqعر  } .راست ،راستی و درستی ،نقیض کذب .
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صدقه  { sadaqaعر  } .آنچه در راه خدا به بینوایان بدهند ،صدقات جمع،
خیرات در دین اسالم همان گونه که کسب درآمد از هر راهی مجاز نیست،
خرج کردن مال نیز در هر راهی درست نیست ،یکی از نیکوترین راه های
مورد تأیید اسالم برای صرف مال ،صدقه دادن آن در راه خداست ،دادن مال
در راه خدا را «تصدّق» و مال داده شده را «صدقه » می نامند.
صراف  { sarräfعر  } .کسی که پول خوب را از بد جدا می کند ،کسی
که شغلش داد و ستد پول یا عوض کردن پول با پول است ،صیرفی .
صرف  sarfخرج ،نقیض دخل .صرف در لغت به معنی تغییر دادن است
و در اصطالح علمی است که به ما می آموزد چگونه کلمه ای را به صورت
های گوناگون تغییر دهی م تا معانی مختلف بدست آید.در هر زبانی بسیاری از
کلمات از کلمه دیگر ساخته می شود مثال در فارسی کلمات گفتم –گفتی –
گفت – گوینده – بگو – می گوید – گویا – گویش ،از مصدر گفتن گرفته
شده است .در زبان عربی نیز تغییراتی در کلمه ایجاد می شود که گاه از یک
کلمه دهها کلمه می توان ساخت  .علمی که از این تغیرات بحث می کند
صرف نامیده می شود .
^ صرفله ماق  sarflamäqخرج کردن ،بمصرف رساندن .
صعود  { suudعر  } .باال رفتن .
صغیر  { saghirعر  } .کوچک ،خرد سال ،صغار و صغرأ جمع .
صف  { safعر  } .رده ،رج  ،ردیف ،صفوف جمع .
^ صفداش  safdäshهمرزم ،همصف ،هم جبهه .
صفت  { sifatعر  } .بیان حال ،چگونگی ،کلمه ای که حالت و چگونگی
کسی یا چیزیرا بیان کند ،صفات جمع .
^ صفتسیز  sifatsizپست ،بدل ،بد ،بی صفت .
^ صفتله ماق  sifatlamäqتوصیف کردن ،تعریف نمودن .
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صفحه  { safhaعر } .رویه ،یک روی از برگ کتاب ،صفحات جمع
^ صفحه له ماق  safhalamäqترتیب دادن ،صفحه بندی کردن .
صفر  sifrخالی ،تهی ،پوچ  ،نقطه « .» .
صفر  { safarعر } .ماه دوم از سال هجری قمری ،اصفار جمع .
صفه  { sifaعر  } .ایوان ،شاه نشین ،غرفه مانندی در داخل اتاق یا مسجد
که جای نشستن چند نفر باشد ،صفف و صفات جمع .
صالبت  { saläbatعر } .سخت شدن ،سختی ،استواری .
^ صالبتلی  saläbatliبا هیبت ،با استوار .
صالح  { salähعر  } .سازش کردن ،آشتی کردن ،نیکو کار شدن ،خیر و
نیکی ،ضد فساد.
صالحیت  { salähiyatعر } .صالحیت دار ،صالح ،شایسته برای
رسیدگی بکاری ،الیق برای انجام عملی ،درخور کاری ،دادگاه صالحیت
دار ،صالح برای رسیدگی .
صال  { saläعر  } .کلمه ای است که در مقام دعوت و خواندن جمعی از
مردم تلفظ می کنند ،دعوت ع ده ای از مردم برای طعام خوردن یا انجام
دادن کاری.
صلح  { sulhعر } .سازش ،آشتی .

نماد صلح
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صلح هم معنای لغت آشتی و به معنای مقابل حرب
در ادبیات قدیم پارسی ُ
وجنگ آمده است .در این مفهوم صلح شرایطی آرام ،بیدغدغه و خالی از
تشویش ،کشمکش و ستیز است .صلح یک آرمان جهانی تلقی میشود .صلح
یک مفهوم مطلق نیست و می تواند بسته به دیدگاه دینی و فرهنگی تعریف
متفاوتی داشته باشد به همین ترتیب از جنبه های مختلفی می توان صلح را
مطالعه کرد .شامل مسائل مربوط به جنگ ،خلع سالح و کنترل تسلیحات
نظامی و سایر موضوعات.
صمیمی  { samimiعر } .بدون مکر و حیله  ،با محبت ،مهربانی .
^ صمیمیلشماق samilashmäq

صمیمی شدن ،ایجاد صمیمیت .

^ صمیمیلیک  samimilikصمیمیت .
^ صمیمیت  { samimiyatعر  } .پاکدلی .
صواب  { sawäbعر  } .راست و درست ،حق ،الیق ،سزاوار ،ضد خطا.
ثواب  /صواب  :نوشـتن یکی از این واژه ها به جای دیگری نیز یکی از
غلط های رایج در امالی زبان فارسی اسـت .در حالی که ثواب و صواب
معانی جدا گانهای دارد و نباید آن ها را با هم اشـتباه کرد.ثواب اسـم است به
معـنی " مزد و پاداش "اما صواب صفت اسـت به معـنی "درسـت ،به جا و
مناسـب".
صورت  { suratعر } .شکل ،صفت ،نوع ،نقش ،رخسار ،پیکر.

***
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ض
ض  - zädحرف نزدهم از الفبای تورکی اوزبیکی که ضاد تلفظ می شود
و آنرا ضاد منقوط و ضاد معجمه هم می گویند ،به حساب ابجد « » ۸۰۰
این حرف مخصوص زبان عربی است و در لغات تورکی اوزبیکی و فارسی
دری وجود ندارد.
ضابطه  { zäbitaعر  } .قاعده ،دستور.
ضامن  { zäminعر } .کفیل ،ملتزم  ،عهده دار غرامت .
ضایع  { zäyeعر } .بۉلماق ـ بی فایده ،بیکاره ،مهمل .
ضبط  { zabtعر } .ایتماق  -نگاهداشتن ،حفظ کردن ،محکم کردن.
ضد  { zidعر } .مخالف ،دشمن ،ناساز ،نا سازگار ،اضداد جمع.
ضدیت  { ziddiyatعر } .مخالفت ،دشمنی .
ضرب  { zarbعر } .زدن ،و نیز به معنی مثل و شکل ،نوع و صنف از
چیزی ،اضراب جمع ،در فارسی به معنی تنبک هم می گویند و نیز یکی از
چهار عمل اصلی حساب.
ضرب المثل  zarbul masalمثل زدن ،مثل آوردن ،کلمات قصیراللفظ و
کثیرالمعنی را گویند.
ضرب المثلهای تورکی اوزبیکی
با ترجمه ٔ دری
* آلتین آلمه دعا آل ،دعا آلتین ایمس مو؟
زر نگیر دعا بگیر ،دعا حکم زر را دارد.
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* آلتمیش گه کیرسنگ ،آرقنگگه قره !
اگر شصت ساله شدی ،به عقب بنگر !
* آغیزی کویگن ،ساووق سونی پوفلب ایچر.
دهان سوخته ،آب سرد را پوف کرده می خورد.
* آلتین ییرده یاتمس ،یخشی لیک ییرده قالمس.
طال و نیکی هر دو در زمین باقی نمی ماند.
* آلگن ،آلگن ییرده قالر.
داشته آید به کار.
* آنه یورتینگ ،آلتین بیشیگینگ .
مادر وطن ،حکم گهواره طالیی را دارد.
* آنه مهری – دریا .
مهر ومحبت مادر نسبت به فرزندش  ،چون دریاست.
* تالدن تیاق بۉ لمس ،یاماندن همراهینگ.
از چوب درخت بید ،عصا ساخته نمی شود  ،از آدم بد همراه.
* شیرین سۉز ،شکردن شیرین.
سخن شیرین ،از شکر شیرینتر است.
* بچه گه ایش بۉ یۉر ،کیتیدن اۉ زینگ یۉ گور.
کاری را که به اطفال سپردی  ،بایست آنرا تعقیبش کنی.
* بیلی آغریمه گن نینگ آلدیده « :بیلیم»  ،دیمه.
نزد آدم صحتمند ،هیچگاه از درد کمر شکایت مکن.
* بیرسنگ آله سن ،ایکسنگ اۉره سن.
معادل دری:
تو نیکی کن و در دجله انداز
که ایزد در بیابانت دهد باز
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* بیر قرغه بیلن قیش کیلمس ،بیر هۉ کیز بیلن ایش بۉ لمس.
با یک زاغ زمستان نشود ،با یک گاو قلبه.
* بیرنی کیسسنگ  ،اۉ نّی ایک.
اگر درختی را بریدی  ،باید به جایش ده درخت دیگر غرس کن.
* بیر گونگه هۉ کیز اۉ لمس ،ینه گی گون ،ایگه سی بیر مس.
معادل دری:
توقع نه باید که چندان کنی
که صاحب کرم را پشیمان کنی
* بو گۉ نگی ایشنی ایرته گه قۉ یمه.
کار امروز را به فردا مفگن.
* گپنی کم سۉ زله  ،ایشنی کۉ پ کۉ زله.
کم حرف باش ولی کار زیاد انجام بده.
* گپ بیلگۉنچه ،ایش بیل.
کار کردن ،بهتر از گپ زدن است.
* دهقان بۉ لسنگ شدیارقیل ،مال بۉ لسنگ تکرار قیل.
دهقان هستی شدیار کن ،مال هستی تکرار کن.
* دهقانگه « :هارمه» دیسنگ ،اولگۉ نچه سیندن منتدار.
اگر با دهقان« :مانده نباشی» کنی  ،تادم مرگ ازتو منتدار خواهد بود.
* ییر کَولَه گن خزینه گه یۉ لیقه دی.
آنکه زمین را قلبه می کند ،مالک خزینه ی بیکران خواهد شد.
منبع  :خلق در دانه لری ( در دانه های خلق) مؤلف و مترجم داکتر فیض
هللا ایماق ،سال  ، ۱۳۵۹کابل.
ضربه  { zarbaعر } .یکبار زدن ،برخورد چیزی بجایی.
ضرر  { zararعر  } .گزند ،زیان ،ضد نفع ،اضرارجمع .
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^ ضرر سیز  zararsizبی ضرر ،بی زیان .
^ ضرر سیزلنتیرماق  zararsizlanmaqبدون ضرر.
^ ضررلنماق  zararlanmäqزیان دیدن ،ضرر دیدن .
^ ضررلی  zararliآنچه که ضرر و زیان داشته باشد.
ضرور  { zarurعر } .مخفف ضرورت یا ضروری به معنی الزم و واجب.
^ ضرورلیک  zarurlikمهم بودن .
^ ضروری  zaruriمهم و ضرور .
ضرورت  { zaruratعر  } .نیاز ،حاجت  ،چیزیکه به آن احتیاج داشته
باشند.
ضروریت  zaruriyatضرورت.
ضعیف  { zaifعر } .سست ،ناتوان ،ضعفا ٔ جمع.
^ ضعیفلشماق  zaiflashmäqضعیف شدن ،ناتوان گردیدن .
^ ضعیفلنماق  zaiflanmäqسست شدن ،ناتوان شدن .
^ ضعیفلیک  zaiflikنا توانی ،ضعیفی.
ضمانت  { zamänatعر  } .تعهد کردن ،کفالت نمودن.
ضمیر  { zamirعر  } .باطن انسان ،اندرون دل ،در دستور زبان عبارت
از کلمه یا حرفی است که بجای اسم قرار می گیرد و داللت بر شخص یا شی
می کند و بر دو قسم است ،ضمیر منفصل که تنها ذکر می شود مانند « من
 .تو .او  .آن » ضمیر متصل که همیشه در آخر اسم یا فعل در می آید مانند
« م.ت.ش».
ضمیمه  { zamimaعر  } .مؤنث ضمیم به معنی صاحب و همراه ،و
چیزی که آنرا به چیز دیگر جمع کرده باشند ،پیوست.
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ضیا ٔ  { ziyäعر } .نور ،روشنایی.
^ ضیالی  ziyäliبا سواد ،با دانش.
ضیافت  { ziyäfatعر } .مهمان شدن ،مهمانی ،مهمانداری.
ضیق  { ziqعر  } .تنگ شدن ،تنگی ،سختی

***
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ط
ط  tä/tuy-حرف بیستم از الفبای تورکی اوزبیکی که طا تلفظ می شود و
آنرا طای حطی و طای غیر منقوط و طای مهمله هم می گویند ،به حساب
ابجد «  » ۹این حرف مخصوص زبان عربی است ،در چند کلم ٔه اوزبیکی
و فارسی هم به جای « ت » استعمال شده است .
طاعت  { täa’tعر  } .فرمانبرداری ،بنده گی ،عبادت.
طاق  täqسقف قوسی شکل که با آجر و سنگ روی خانه یا در گاه یا پل یا
جای دیگر درست می کنند ،در عربی نیز طاق می گویند و جمع آن طاقات
و طیقان است ،و نیز به معنی تک و تنها و فرد ،نقیض جفت .طاقچه  :جایی
که در دیوار خانه درست کنند برای گذاشتن ظروف یا چیز های دیگر.
طاق  täqنقیض جفت .
طاقت  { täqatعر  } .قدرت ،توانایی .
^ طاقتسیز  täqatsizضعیف ،بی طاقت.
^ طاقتسیزلنماق  täqatsizlanmäqبی حوصله ،بی طاقت.
^ طاقت قیلماق  täqat qilmäqطاقت کردن ،از حوصله کار گرفتن.
^ طاقتلی  täqatliبا حوصله ،با طاقت.
طاقی  täqiکاله ،کاله زردوزی شده .
طالع  { täleعر  } .طلوع کننده ،بر آینده ،و نیز به معنی بخت و سرنوشت،
طوالع جمع.
که من بحسن تو ماهی ندیده ام طالع
که من بقد تو سروی ندیده ام مایل
(سعدی )
483

فرهنگ تورکی اوزبیکی به فارسی /دری

^ طالعسیز  tälesizبد بخت ،بی طالع .
^ طالعلی  täleliخوشبخت ،سعادتمند.
طب  { tibعر  } .پزشکی ،عالج جسم و نفس.
^ طبی  tibbiچیزیکه مربوط طبابت باشد .مثال  :طبی کتاب ( کتاب
طبی ) .
طبابت  { tabäbatعر  } .پزشکی ،و ظیف ٔه داکتر طب .
طبع  { tabعر  } .چاپ کردن .
طبع  { tabعر  } .سجیه ،خوی ،سرشت ،طباع جمع.
طبق  { tabaqعر } .پوشش ،ظرف چوبی بزرک مسطح و گرد ،اطباق
جمع.
طبقه  {tabaqaعر  } .مرتبه ،درجه ،آشکوب ،رسته ،یکدسته یا صنف یا
رسته از مردم ،طبقات جمع.
^ طبقه لی  tabaqaliدارای طبقه ،طبقه دار .مثال  :بیش طبقه لی
عمارت ( عمارت پنج منزله ).
طبیب  { tabibعر } .پزشک ،داکتر ،کسی که علم طب می داند ،اطبا ٔ
جمع .
^ طبیبلیک  tabiblikطبابت ،پزشکی.
طبیعت  { tabiatعر } .سرشت ،نهاد ،سجیه ،موجودات ،فعلُ ،خلق،
کرکتر  .مثال :اونینگ عجیب بیر طبیعتی بار( طبیعت و خوی و خاصیت
او عجیب است(  ،طبایع جمع.
چو کنعان را طبیعت بی هنر بود
پیمبر زادگی

قدرش

نیفزود

( سعدی )
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^ طبیعتشناس  tabiatshinäsدانشمند و عالمی که طبیعت را مورد
مطالع ٔه خود قرار می دهد.
^ طبیعتشناسلیک  tabiatshinäslikعلم و دانش طبیعت شناسی.
^ طبیعی  {tabieعر  } .منسو ب به طبیعت ،آنچه اختصاص به طبیعت
دارد ،و کسی که هر چیز را به طبیعت نسبت بدهد ،کسی که علوم طبیعی
بداند.
طراوت  { taräwatعر  } .تر و تازه شدن ،تاز گی و شادابی .
^ طراوتلی  taräwatliتازه ،زیبا و با طراوت.
طرح  { tarhعر } .انداختن ،افکندن ،پیشنهاد کردن ،پی ریزی.
طرز  { tarzعر  } .ه ٔیت ،شکل و صورت چیزی ،طریقه ،روش ،قاعده
طرف  {tarafعر  } .ناحیه ،جانب ،کناره و پایان چیزی ،اطراف جمع.
^ طرفدار tarafdär

همسو ،همنظر ،نقیض مخالف .

^ بېطرف  betarafبیغرض.
طریق  { tariqعر  } .أصول ،راه ،طرز.
طریقت  { tariqatعر  } .روش  ،مسلک ،مذهب ،سیرت ،روش اهل
صفا وسلوک .
 - ۱روش راه  - ۲ .مسلک مذهب سیرت  - ۳ .تزکیه  -باطن مقابل
شریعت .
طعام  { taä’mعر  } .خوراک ،خوراکی ،هر چیز خوردنی ،اطمعه جمع.
طعم  { ta’mعر  } .مزه ،خصوصیت.
طعنه  { ta’naعر  } .سرکوفت ،سرزنش.
^ طعنه قیلماق  ta’naqilmäqسرزنش نمودن ،طعنه کردن .
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طال  { tilläفا } .زر با نشان شیمیایی  Auنام یک عنصر است.
طالق  { taläqعر  } .جدا شدن زن از مرد ،رهایی از قید زنا شویی.
طلب  { talabعر  } .خواستن ،جستن ،جستجو .
طلسم  { tilismعر  } .تکه ٔ کاغذ یا قطع ٔه فلز که جادو گران یا فال بینان
در روی آن جدولهایی می کشند ،یا حروف و کلماتی می نویسند و معتقدند که
برای محافظت کسی یا چیزی ،و دفع بدی و آزار مؤثر است و جمع آن طالسم
و طلسمات است.
طمع  { tamaعر  } .امید و آرزو ،حرص و آز ،اطماع جمع.
^ طمعگیر  tama’girکسی که از دیگران طمع و توقع دارند .
طناز  { tannäzعر  } .شوخ و پر ناز ،فسوس کننده ،مسخره کننده.
طناز فسوس کننده ،مسخره کننده ،شوخ و پرناز.
 - ۱شوخ پرناز  - ۲ .به ناز خرامنده کش خرام  -۳ .فسوس کننده مسخر
کننده .طنازی حالت و کیفیت طناز .
طنطنه  { tantanaعر  } .صدای زنگ ،صدای تار و تنبور ،فر و شکوه،
شکوه و جالل.
^ طنطنه لی  tantanaliمحفلیکه با شکوه و جالل خاص برگذار شود.
طواف  { tawäfعر  - } .قیلماق پیرامون چیزی گشتن ،دور زدن ،گردش
گرد چیزی .
نو روز روز خرمی بی عدد بود
روز طواف ِ ساقی خورشید خد « »۱بود
منوچهری
« ( - »۱به فتح خا و تشدید دال) رخسار ،گونه ،چهره ،رخساره ،خدود جمع.
طوفان { tuf änعر }.آب فراوان که ناگهان مساحت زیادی از زمین را فرا
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گیرد و غرق کند ،و هر چیز شدید و بسیار که همه را فرو گیرد  .مثل باد و
آتش و آب.
طوق  { tawqعر  } .گردن بند ،آنچه که گرداگرد چیزیرا بگیرد ،اطواق
جمع.
طهارت  { tahäratعر  } .پاک شدن ،پاکی .
طینت  { tinatعر  } .خلقت ،جبلت ،طبیعت ،سرشت ،خوی.
عدل را در طینت آدم مخمر کرد حق
تا برآری خلق را از ظلم چون موی از خمیر
(سوزنی) .

***
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ظ
ظ  zä /zuy -حرف بیست و یکم از الفبای تورکی اوزبیکی که ظا تلفظ
می شود ،ظای منقوط و ظای معجمه هم می گویند ،به حساب ابجد « ۹۰۰
» این حرف مخصوص زبان عربی است و در لغات تورکی اوزبیکی و
فارسی  /دری وجود ندارد .
ظالم  { zälimعر  } .ستمگر ،بیرحم ،سنگدل ،مردم آزار ،ظالم و ظلمه
جمع.
^ ظالملیک  zälimlikظلم کردن ،آزار دادن.
ظاهر  { zähirعر  } .پیدا ،هویدا ،آشکارا ،نمایان.
ظرافت  { zaräfatعر  } .زیرکی ،خوش طبعی ،نکته سنجی ،زیبایی.
تو بر سر قدر خویشتن باش و وقار
بازی و ظرافت به ندیمان بگذار
سعدی (گلستان ).
ظرف  { zarfعر  } .هر چه در آن چیزی جا دهند ،آوند ،ظروف جمع.
ظریف  { zarifعر  } .زیرک ،خوش طبع ،نکته سنج ،زیبا ،خوشگل،
خوش هیکل ،ظرفا ٔ و ظراف و ظروف جمع.
^ ظریفلیک  zariflikظرافت.
ظفر  { zafarعر  } .پیروزی یافتن ،دست یافتن بمراد ،پیروزی.
ظفر .پیروزی  .فیروزی  .نصرت .فتح  .غلبه  .کامروائی  .دست یافتن .
کامیابی  .نجاح  .به مراد رسیدن  .استیال .پیروز شدن  .پیشرفت :
به صدر اندر نشسته شهریاری ظفر یاری به کنیت بوالمظفر) لبیبی (
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^ ظفرلی  zafarliموفقیت ،پیروزی.
ظالل  { zilälعر  } .آنچه بر کسی یا روی چیزی سایه بیندازد ،مانند ابر
یا چیز دیگر.
ظلم  { zulmعر  } .جور و ستم .
در صفات تو ظلم نتوان گفت
با سگی در جوال نتوان خفت
سنائی .
ظلمت  { zulmatعر  } .تاریکی ،ظلم و ظلمات جمع.
ظلمت  [ .ظُ م َ ] (ع اِ) ظُلمة .تاریکی  .ظلماء .دجی  .تیرگی  .مقابل
روشنا و روشنائی :
شبی دیرند ظلمت را مهیا
چو نابینا در او ،دو چشم بینا
رودکی .
ظن  { zanعر } .گمان ،خالف یقین ،ظنون جمع .
من در تو فکنده ظن نیکو
و ابلیس ترا ز ره فکنده
مانند کسی که روز باران
بارانی پوشد از کونده
لبیبی .
ظنون  { zanunعر } .مرد بد گمان ،مرد سست و ضعیف که نمی توان
باو اعتماد کرد.
ظهر  { zöhrعر } .میانه ٔ روز ،نیم روز ،پیشین .

***
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ع
ع  ayn -حرف بیست و دوم از الفبای تورکی اوزبیکی که عین تلفظ می
شود ،عین مهمله و عین منقوط هم می گویند ،به حساب ابجد «  » ۷۰این
حرف مخصوص زبان عربی است و در لغات اوزبیکی و فارسی دری وجود
ندارد .
عابد  { äbidعر }.عبادت کننده ،کسیکه خدا را پرستش کند ،عبده و عباد
جمع.
عاجز  { äjizعر } .سست و ناتوان ،خسته ،درمانده ،عواجز و هجزه جمع
^ عاجزلیک  äjizlikضعیفی ،نا توانی .
عاجل  { äjilعر  } .شتاب کننده ،شتابنده.
عادت  { ädatعر  } .خوی ،کاری که انسان به آن خو بگیرد و در وقت
معین انجام بدهد ،عادات جمع.
^ عادتلنماق  ädatlanmäqعادت کردن.
^ عادتا  { ädatanعر  } .بنابر عادت ،مثل سابق.
^ عادتده  ädatdaعادتاً ،بنابر عادت .
^ عادتده گی  ädatdagiمانند همیشه ،چون سابق .
^ عادتده گیده ی  ädatdagidayچون عادت شده ،مثل عادت.
عادل  { ädilعر  }.داد دهنده  ،دادگر ،دادور ،عدول جمع.
عادالنه  { ädilänaعر  +.فا } .به روش عدالت ،انصافاً.
عادی  { äddiعر } .امری که عادت بر آن جاری شده و به آن خو گرفته
باشند ،عادات جمع.
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عار  { ärعر  } .عیب ،ننگ ،اعیار.
عارف  { ärifعر  } .دانا ،شناسنده ،خدا شناس.
عاشق  { äshiqعر } .بسیار دوست دارنده ،دلبسته  ،شیفته ،کسی که
دیگری را بحد افراط دوست دارد ،عشاق جمع .
عاصی  { äsiعر  } .نا فرمان ،گناهکار ،عصاة جمع.
عاطفه  { ätifaعر  } .مؤنث عاطف ،مهر و عالقه خویشی و قرابت،
وعواطف جمع.
عافیت  { äfiyatعر  } .تندرستی  ،صحت کامل  ،رستگاری .عافیت.
عافیة .صحت  .سالمت  .تندرستی :
توبه سگالی که نیز باز نگردی
سوی بال گرت عافیت دهد این بار
)ناصرخسرو(.
عاق  { äqعر  } .آزار دهنده ٔ پدر و مادر ،کسی که با پدر یا مادر خود نا
فرمانی و بد رفتاری کند و آنها را برنجاند ،وی را والدین عاق می نمایند.
مثال عاق پدر و عاق مادر .
^ عاق قیلماق  äqqilmäqپدر و مادری که فرزند خود را عاق کرده
باشند ،عاق کردن ،ابراز تنفر نمودن .
عاقبت  { äqibatعر  }.آخر کار ،فرجام  ،سر انجام  ،پایان هر چیز ،عواقب
جمع.
عاقبت گرگ زاده گرگ شود
گرچه با آدمی بزرگ شود
عاقل  { äqilعر } .دانا و خردمند ،عق ٔ
ال جمع.
حکیمان زمانه راست گفتند
که جاهل گردد اندر عشق عاقل
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)منوچهری (
^ عاقللیک  äqillikدانایی ،خردمندی .
عاقالنه  { äqilänaعر + .فا } .کاری را با عقل و تفکر انجام دادن .
مثال  :اول اۉیله  ،کیین سۉیله ( اول فکر کن ،بعدا ً حرف بزن) « ضرب
المثل ».
عالم  { älimعر  } .دانا ،دانشمند.
عالم  { älamعر  } .جهان ،گیتی ،دنیا ،کاینات ،روزگار ،خلق ،حیات،
عوالم جمع.
عالم شمول  { älamshumulعر  } .از اهمیت جهانی برخوردار باشد.
عالی  { äliعر  } .رفیع ،بزرگوار ،بلند .
عامل  { ämilعر  } .عمل کننده  ،کارگر ،کارکن ،به معنی والی و حاکم
هم گفته شده ،عمال و عمله جمع .
^ عامه لشماق  ämmalashmäqشکل عمومی و عاموی را گرفتن.
^ عاموی  ämmawiمخصوص عامه ،چیزی که به عموم تعلق داشته
باشد .مثال  :عاموی اطالعات واسطه لری ( اطالعات جمعی ).
عاید  { äyidعر  } .مربوط ،دایر.
عایله  { äilaعر  } .اهل خانواده ،جمعیت ،فامیل.
^ عایله لی  äilaliمتا ٔهل.
^ عایلوی  äilawiفامیلی .مثال  :عایلوی مناسبتلر( مناسبات خانواده گی ).
عبادت  { ibädatعر  } .بنده گی کردن ،پرستیدن خدا ،پرستش ،بنده گی .
^ عبادتخانه  ibadatkhänaعبادت گاه ،جایی که عبادت صورت می گیرد
^ عبادتگاه  ibädatgähعبادتخانه.
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عبارت  { ibrätعر  } .بیان کردن ،تعبیر کردن سخن یا خواب ،و نیز به
معنی ترکیب الفاظ ،الفاظ و کلماتی که داللت بر معنی و مطلبی بکند.
^ عباره  { ibäraعر } .بیان کردن ،تعبیر کردن سخن یا خواب ،سخن
گفتن ،طرز بیان ،ادای سخن ،ترکیب چند کلمه یا جمله که داللت بر معنی و
مطلبی بکند.
عبث  { abasعر  }.ارتکاب امری که فایده ٔ آن معلوم نباشد ،کار بیهوده .
عبرت  { ibratعر  } .پند ،پندی که از نظر کردن در احوال دیگران حاصل
شود ،عبر جمع
خاقانیا به عبرت نا پاکی فلک
بر خاک آن شهنشه کشور گذشتنی است
(خاقانی ).
^ عبرتلی  ibratliعبرت آمیز ،بطور نمونه .
عتیقه  { atiqaعر  } .مؤنث عتیق ،کهنه ،دیرینه ،عتایق جمع.
عجایب  { ajäyibعر  } .جمع عجیبه ،جالب.
عجب  { ajabعر  } .شگفت ،شگفتی ،اعجاب جمع.
^ عجبلنماق  ajablanmäqحیران شدن ،تعجب نمودن .
^ عجبلنرلی  ajablanarliعجیب ،جالب .
عجبا  { ajabäعر  } .سرعت ،شتابزده گی  .مثال  :عجبا ،بو قنده ی گپ
( عجبا ،این چطور گپ است!).
عجله  { ajalaعر  } .شتاب کردن ،شتاب ،سرعت .
عجیب  { ajibعر  } .شگفت آور ،شگرف.
عدالت  { adalätعر  } .دادگر بودن ،انصاف داشتن ،دادگری.

493

فرهنگ تورکی اوزبیکی به فارسی /دری

^ عدالتسیز  adälatsizخالف عدالت ،بیعدالتی.
^ عدالتسیزلیک  adälatsizlikچیزی که ضد عدالت باشد ،خالف عدالت
^ عدالتسیزلرچه  adälatsizlarchaخالف و ضد عدالت بودن .
^ عدالتلی  adälatliعادل ،با عدالت.
عداوت  { adäwatعر  } .دشمنی .
عدد  { adadعر  } .شمار ،شماره ،شمرده ،اعداد جمع .
^ عدد سیز  adadsizبیحساب ،بیحد ،بیشمار .
عدل  { adlعر  } .داد ،ضد علم و جور ،و نیز به معنی عادل ،و نظیر و
برابر ،اعدال جمع.
^ عدلیه  { adliyaعر  } .داد گستری ،وزارت عدلیه .
عده  { iddaعر  } .جماعت ،تعداد ،تاریخ حیض زنان و روز مشخص وفات
شوهر که بعد از آن زن می تواند با شوهر دیگر ازدواج کند .
عذاب  { azäbعر  } .شکنجه ،آزار.
عذر  { uzrعر  } .بهانه ،حجت و بهانه ای که هنگام اعتذار و برای رفع
گله بیاورند ،اعذار جمع.
^ عذرسیز  uzrsizبی اساس ،بی سبب .مثال  :درسدن عذرسیز قالماق
( به درس بدون عذر نرفتن ).
^ عذرلی  uzrliبا سبب ،با اساس  .مثال  :اونینگ کېلمسلیگی عذرلی
( او به نیامدن خود عذر معقول دارد).
عرش  { arshعر  } .تخت ،سریر ،سایبان ،سقف ،کاخ ،رکن چیزی ،اعراش
و عروش و عرشه جمع.
عرض  { arazعر  }.بیماری و ناخوشی و آنچه برای شخص پیش بیاید ،و
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آنچه قایم بغیر باشد ،حالتی که بعد از خفگی به انسان روی می دهد و با خفه
کننده قطع رابطه می کند .
^ عرضله ماق  arazlamäqبنابر علتی از کسی رو گرداندن .
عرض  arzپیدا و آشکار کردن ،اظهار داشتن ،به شکل نوشته و یا زبانی
از دست کسی شکایت کردن.
عرض  arzخالف طول .
عرف  { urfعر  } .شناخته ،شناختگی ،نیکویی ،خوی و عادت ،اصطالح و
امری که میان مردم متداول شده باشد .
عرق  { irqعر  } .رگ ،ریشه ،اصل و ریشه ٔ چیزی ،عروق و اعراق جمع.
^ عرقچی  irqchiنژاد پرست.
^ عرقچیلیک  irqchilikنظریه و سیاست تقسیم و دسته بندی عروق .
جز اخیر از مصراع اول بیت و نیز
عروض  { aruzعر  } .میزان شعرٔ ،
به معنی ناحیه و کرانه ،و مضمون کالم ،و نام علمی که بویسل ٔه آنباوزان شعر
و تغییرا آن پی می برند.
عروض و قافیه معنی نسنجد
که هر ظرفی در او معنی نگنجد.
شبستری
عریضه  { arizaعر  } .مؤنث عریض ،نامه که کسی به شخصی باالتر از
خود بنویسد .
عزا  { azäعر  } .صبر کردن ،صبر و شکیبایی در ماتم و مصیبت ،سوگ
و ماتم .
^عزادار  azädärماتمدار.
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عزت  { izzatعر  } .عزیز شدن ،گرامی شدن ،ارجمندی.
ستاره گفت منم پیک عزت از در او
از آن بمشرق و مغرب همیشه سیارم
خاقانی .
^ عزتله ماق  izzalanmäqعزت کردن ،حرمت نمودن .
^ عزتلی  izzatliبا عزت ،با حرمت ،کسی که سزاوار احترام باشد .
^ عزت نفس  izzzat-i nafsکسی که قدر و قیمت خود را درک کند .
عزراییل  { izräyilعر  } .ملک الموت  ،فرشته ای که روح انسانها را قبض
می کند  ،فرشته ٔ مرگ .
گرفتم رگ اوداج و فشرد ْمش به دو چنگ
بیامد عزرائیل و نشست از بر من تنگ .
حکاک مرغزی .
عزم  { azmعر  } .اراده  ،قصد  ،آهنگ  ،پایداری در کاری که اراده شده
بدان کین و داد و بدان رزم و بزم
بدان امر و نهی و بدان رای و عزم .
( فردوسی) .
عزیز  { azizعر  } .شریف  ،گرامی  ،گرانمایه  ،ارجمند  ،اعزأ و اعزه
جمع .
عسکر  { askarعر  } .لشکر  ،سپاه  ،سرباز  ،عساکر جمع.
عسل  {asalعر  } .انگبین  ،ماد ٔه شیرین که زنبور عسل در کندوی خود
تولید می کند.
^ عسل اری  asal ariزنبور عسل.
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عشاق  { ushshäqعر  } .جمع عاشق ،در اوزبیکی و فارسی نام یکی از
آهنگهای موسیقی.
عشر  { ushrعر  } .یک دهم  ،ده یک چیزی  ،اعشار و عشور جمع.
عشق  { ishqعر  } .شیفتگی  ،دلداده گی  ،دلبستگی و دوستی مفرط .
عشوه  { ishwaعر  } .کار پوشیده و غیر آشکار  ،ناز و کرشمه.
عصا  { asäعر  } .چوبدستی که هنگام راه رفتن به آن تکیه کنند.
عصاره  { usäraعر  } .شیره  ،افشره  ،چکید ٔه هر چیز فشرده شده  ،آب
میوه یا چیز دیگر که با فشار گرفته شود .
ز ما اینجا همی کنجاره ماند
چو روغنگر گرفت از ما عصاره
ناصرخسرو.
عصب  { asabعر  } .پی  ،رشته های سفیدی که در تمام بدن پراکنده و
به مغز سر متصل است و حس و حرکت بواسط ٔه آنها صورت می گیرد ،
اعصاب جمع.
دوسر اندر شکم هر یک نه بیش و نه کم
نه در ایشان ستخوانی نه رگی نه عصبی
^ عصبی  asabiکسیکه زود عصبانی شود.
^ عصبیلشماق  asabilashmäqزود زود عصبانی شدن ،قهر کردن .
^ عصبیلیک  asabilikحالت عصبانی شدن ،عصبیت.
عصر  { asrعر  }.روز ،شب ،آخر روز تا هنگام غروب آفتاب ،دهر،
روزگار اعصر و عصور جمع
عصیان  { isyänعر  } .ترک طاقت ،عدم انقیاد  ،نا فرمانی .
دلت همانا زنگار معصیت

دارد
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به آب توبه ٔ خالص بشویش از عصیان )خسروانی (.
^ عصیانچی  isyänchiعصیانکار.
عضو  { uzwعر  } .اندام ،جزوی از بدن مانند دست و پا و سر ،یک فرد
از جماعت.
جز چیزی  ،بسیار نزدیک .
^ عضوی uzwi
ٔ
عطا ٔ  { atäعر } .بخشش  ،دهش  ،چیزیکه بکسی ببخشند  ،اعطیه جمع .
عطار  { attärعر  } .عطر فروش  ،کسیکه دارو های خوشبو می فروشد.
از بوی و خصال تو ز خاک و گل میمند
بی رنج همه عطر خوش آمیزد عطار
فرخی .
^ عطارلیک  attärlikپیشه ٔ عطاری ،رسته و دکان عطاری.
عطر  { atrعر  } .بوی خوش ،ماد ٔه خوشبو که از گل یا چیز دیگر بگیرند،
عطور جمع.
تابدین دلق ای برادر در سنائی ننگری
عطر از عود آنگهی آید که بر آذر نهیم
سنایی
عطیه  { atiyaعر  } .بخشش ،دهش ،عطایا و عطیات جمع .
تو آن معطی مکرم کز تو هرگز
نباشد کف رادت بی عطیه
(سوزنی)
عظمت  { azamatعر  } .بزرگی ،بزرگ منشی ،بزرگواری .
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عفت  { iffatعر  } .پارسایی ،پرهیزکاری ،پاکدامنی.
^ عفتسیز  iffatsizبی حیا ،نا پاک  ،بدون عفت ،بی ناموس.
^ عفتسیزلیک  iffatsizlikبی حیایی ،نا پاکی ،بی ناموسی.
^ عفتلی  iffatliبا ناموس ،پاک ،با حیا.
عفو  { afwعر  } .بخشودن ،از گناه کسی در گذشتن ،بخشایش.
عفونت  { ufunatعر  } .فاسد شدن ،برگشتن طعم و بوی چیزی .
عقاب  { uqäbعر  } .بورگوت  -اسم پرنده یست از راسته ،صف شکاریان
و از دسته شکارچیان روزانه که دارای جثه ای نسبتا بزرگ و پنجه و منقاری
بسیار قوی است .
عقده  { uqdaعر  } .گره  ،درد و حسرتیکه بعد از نرسیدن به امیال  ،در
دل انسان پدید می آید .
عقل  { aqlعر  } .خرد  ،قو ٔه دریافت و ادراک حسن و قبح اعمال و تمییز
نیک و بدامور  ،عقول جمع.
^ عقلسیز  aqlsizبی عقل ،کسی که عقلش نمو نکرده باشد .
^ عقلسیزلیک  aqlsizlikبی عقلی ،کاریکه بدون عقل و ادراک انجام
گیرد.
^ عقللی  aqlliبا عقل ،کسی که از عقل کامل برخوردار باشد.
^ عقللیک  aqllilikانجام کار عاقالنه .
عقوبت  { uqubatعر  } .شکنجه ،سزای گناه و بدی
^ عقوبتلی  uqubatliجزای گناه و بدی ،شکنجه ،عذاب جسمی و روحی
عقیده  { aqidaعر  } .رأی ،ایمان ،دین ،مذهب ،باور ،آنچه در دل و ضمیر
خود نگاهدارند.
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عکس  { aksعر  } .بر گرداندن ،وارون کردن ،و نیز به معنی صورت
شخص یا چیزی که با دستگاه عکاسی گرفته شود .
^ عکس العمل  aks-ul – amalواکنش ،مقابل عمل .
^ عکسینچه  aksinchaبر عکس.
عکّه  akkaارض ع ّکه  -سر زمین گرم ،نام مرغیست و آن از جنس کالغ
و ابلق و سیاه و سفید می باشد .به عربی عقعق خوانند ،این لغت فارسی است.
بگربه ده دل و عکه سپرز و خیم همه
وگر یتیم بدزدد بز ْنش و تاوان کن
( کسائی )
عالج  { iläjعر  } .درمان کردن ،دوأ ،درمان ،چاره .
^ عالجسیز  iläjsizنا عالج ،بی درمان ،بدون چاره .
^ ناعالج  näilajبدون عالج .
عالقه  { aläqaعر  } .آنچه انسان به آن دلبستگی دارد از مال و همسر و
فرزند ،ارتباط  ،دوستی ،عالیق جمع .عالقه مند  :کسیکه به چیزی دلبستگی
دارد.
عالمت  { alämatعر  } .نشان ،نشانی ،چیزی که برای راهنمایی در جایی
نصب کنند ،عالم و عالمات جمع.
عالمه  { allämaعر  } .دانشمند ،بسیار دانا.
عالوه  { iläwaعر  }.افزونی و مازاد از هر چیز ،اضافه  ،سرباری.
^ عالوه لی  iläwaliآنچه عالوه گی و اضافگی داشته باشد .
علت  { illatعر  } .بیماری ،رنج ،سبب ،علل جمع.
علم  { ilimعر  } .دانش ،یقین ،معرفت ،علوم جمع
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ولیکن پا به دانش نِه درین راه
که علم آ مد فراوان عمر کوتاه ( جامی )
^ علمسیز  ilimsizبیعلم ،بیدانش.
^ علمسیزلیک  ilimsizlikنادانی ،بیعلمی.
^ علملی  ilmliبا دانش ،پر معلومات ،تحصیل کرده .
^ علمی  { ilmiعر  } .چیزی که به علم استوار باشد.
علیحده  { alähidaعر  } .جداگانه .
عمارت  { imäratعر  } .آباد کردن ،آبادانی ،بنا و ساختمان .
عمد  { amdعر  } .قصد کردن ،آهنگ کاری کردن .
^ عمدا  { amdanعر  } .قصداً.
عمده  { umdaعر  } .آنچه به آن تکیه کنند ،تکیه گاه ،در فارسی به معنی
چیز کلی و بسیار هم می گویند.
عمر  { umrعر  } .حیات ،مدت زنده گی.
^ عمر باد  { umrbädعر +.فا } .تا آخر عمر ،تا پایان حیات ،تا آخر
زنده گی.
^ عمر داش  umirdäshهمسن و سال.
عمکی  { amakiعر  ( } .از کلم ٔه عم ) برادر پدر ،کاکا  .در فارسی عمو
نیز می گویند ،اعمام جمع.
عمل  { amalعر  } .کار ،اعمال جمع.
^ عملله ماق  amallamäqچاره سازی کردن ،راه یافتن .
^ عملی  amaliتطبیق کردن ،در عمل پیاده نمودن .
عمودی  { amudiعر  }.خطی که از باال به پایین و از پایین به باال کشیده
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شود.
عموم  { umumعر } .همه ،همگی.
^ عموما  { umumanعر  } .مطلقا ،کالً ،به طور عموم .
^ عموملشماق  umumlashmäqملی شدن ،شکل عمومی را گرفتن.
^ عمومی  { umumiعر  } .بطور عموم .
عمه  { ammaعر  } .خواهر پدر( نسبت به برادر زاده گفته می شود ).
عنایت  { inäyatعر  }.قصد داشتن ،اهتمام داشتن ،توجه و اهتمام ،مرحمت،
لطف.
بهر تفضل از او کشوری به نعمت و ناز
بهر عنایت از او عالمی به جامه و جام
( فرخی )
عنبر  { anbarعر  } .شاهبو ،ماده ای است خوشبو و خاکستری رنگ که
در معده یا رود ٔه ماهی عنبر یا کاشالوت تولید و روی آب دریا جمع می شود،
گاهی خود ماهی را صید می کند و آن ماده را از شکمش بیرون می آورند.
عنبرین :عنبر آلوده ،خوشبو مانند عنبر .عنبر اشهب  :عنبر سیاهرنگ .
عنصر  { unsurعر  } .اصل ،حسب ،ماده ،جسم بسیط ،عناصر جمع.
چون دگرگون شد همه احوال من
گر نشد دیگر به گوهر عنصرم
( ناصرخسرو)
عنعنه  { an’anaعر  }.نورم های اخالقی ،عرف و عادات .
^ عنعنوی  ananawiآنچه که به عرف و عادت مبدل شده باشد .
عنوان  { unwänعر  } .دیباچ ٔه کتاب ،سرنامه ،آدرس  ،نشانی.
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عوام  { awämعر  } .جمع عامه .
عورت  { awratعر  } .هرچه موضع ستر باشد ،عضوی که انسان از روی
شرم می پوشاند ،آلت تناسل ،عورات جمع .
عوض  { ewazعر  } .چیزی که بجای چیز دیگر داده شود ،بدل ،خلف،
جانشین ،اعواض جمع.
عهد  { ahdعر  } .ضمان ،امان ،مودت ،سوگند ،پیمان ،عهود جمع ،و
نیز به معنی زمان و روزگار.
^ عهدلشماق  ahdlashmäqوعده دادن بکسی ،بین خود قرارداد بستن.
^عهده له ماق  uhdalamäqاز عهده ٔ کاری برآمدن .
عیار  { ayyärعر  } .حیله گر ،بسیار آمد و شد کننده ،و دوره گرد ،ولگرد،
تر دست ،زرنگ ،مرد چاالک و تند رو .
^ عیارلیک  ayyärlikعیاری ،زرنگی و چاالکی.
عیاش  { ayyäshعر  } .نیکو حال ،خوشگذران ،اهل عیش و نوش.
عیال  { ayälعر  } .زن و فرزند ،اهل خانه و کسی که نانخور مرد باشد.

***
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غ
غ  - ghaynحرف بیست و سوم از الفبای تورکی اوزبیکی که غین تلفظ می
شود ،بحساب ابجد « . » ۱۰۰۰
غار  { ghärعر  } .شگاف و سیع در کوه  ،شگافی که در زیر زمین یا
اندرون کوه در اثر انحالل مواد داخلی آن یا حرکات تحت االرضی بوجود
می آید  ،اغوار و غیران جمع  ،در فارسی غال هم گفته شده.
غارت  { ghäratعر  } .چپاول  ،یغما  ،تاراج کردن  ،در فارسی تارات و
تاالن هم گفته شده .غارتگر  :غارت کننده .
غازه  ghäzaگلگونه ،سرخاب که زنان بگونه های خود می مالند .
غازی  { ghäziعر  } .جنگجو  ،مجاهد  ،کسی که در راه خدا با دشمنان
دین جنک کند ،غزاة جمع .
غاصب  { ghäsibعر  }.غصب کننده  ،کسی که مال دیگری را خالف
رضای او تصرف کند .
غافل  { gäfilعر  } .بی خبر  ،فراموشکار  ،کودن .
غالب  { ghälibعر  } .غلبه کننده ،چیره  ،پیروز ،افزون ،غالباً :بیشتر.
غاو  ghäwممانعت  ،ضدیت .
^ غاوله ماق  ghäwlamäqبدون حاصل  ،قد کشیدن .
غاوور  ghäwurغوغا  ،صدای مختلف .
غایب  { ghäyibعر  } .نا پیدا  ،نا پدید  ،کسی که حاضر نیست و در جای
دیگر است .
^ غایب بۉلماق  ghäyib bölmäqنیست شدن  ،به یکسو رفتن .
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^ غایبانه  ghäyibänaنا دیده  ،مالقات نا کرده.
غایت  { ghäyatعر  } .پایان ،نهایت ،پایان چیزی ،مقصود ،غایات جمع.
غایه  { ghäyaعر  } .منسوب بغایت ،نهایی .
غبار  { ghubärعر  } .گرد ،خاک نرم .
^ غبارسیز  ghubärsizبیغبار ،تازه ،مصفا .
^غبارلی  ghubärliغبار آلود ،خاک آلود  .مثال  :غبارلی هوا(هوای غبار
آلود ،غمناک  .غبارلی یوره ک ( قلب غبار آلود).
^ بیغبار  beghubärمصفا  ،صاف  ،تازه.
غجیماق  ghijimäqجویدن  .مثال  :قۉلینی دستگاه غجیب تشله دی
( دستش را دستگاه جوید ) .
غدار  { ghaddärعر  } .بسیار غدر کننده  ،بی وفا  ،حیله گر .
اگر خدای بخواهد به مدتی نزدیک
مراد خویش برآری ز دشمن غدار
( فرخی )
غدیر – بودیر  ghidir – budirنا تراشیده  ،خالف مصفا.
غذا  { ghizäعر  } .خوراک  ،خوردنی  ،آنچه خورده شود  ،اغذیه جمع .
غر  gharقحبه ،بد کار ،زن بد کار ،فاحشه.
غرب  { gharbعر  } .جای پنهان شدن آفتاب  ،جایی که آفتاب غروب می
کند .
^ غربی  gharbiکسانیکه به طرف آفتاب نشست « غرب» جاگزین شدند.
غربت  { ghrbatعر  } .دوری  ،دوری از شهر و خانه ٔ خود.
^ غربتخانه  ghurbatkhänaجاییکه در آنجا غم و الم حکمفرماست.
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غرض  { gharazعر  } .قصد  ،حاجت  ،هدف  ،نشان ٔه تیر  ،اغراض جمع
^ غرضلی  gharazliقصدی  ،کاری که با نیات بد  ،قصدا ً انجام شده باشد
^ بېغرض  begharazصمیمی  ،بدون غرض.
غر غره  { ghargharaعر  } .گرداندن آب در دهان و گلو .
غر غره  { ghargharaفا  } .آله ای که به خاطر کش کردن و یا باال
کردن چیزی بکار می رود .
غرق  { gharqعر  } .فرو رفتن در آب  ،زیر آب رفتن  ،خفه شدن در آب
غروب  { ghurubعر  } .دور شدن  ،فرو رفتن و ناپدید شدن آفتاب یا
ستاره .
غرور  { ghururعر  } .فریفتن  ،بیهوده امید وار کردن  ،به چیزی بیهوده
و باطل طمع بستن ،در فارسی به معنی ،کبر و نخوت و خود بینی هم می
گویند .
افتادگی آ موز اگر طالب

فیضی

هر گز نخورد آب زمینی که بلند است
^ غرور سیز  ghurursizبدون غرور.
^ غرورلی  ghururliبا غرور  ،مغرور.
غرم  gharamتوده ای از چیزی .
غریب  { gharibعر  } .دور  ،دور شونده  ،دور از وطن  ،بیگانه  ،غربا ٔ
جمع ،و نیز به معنی عجیب و غیر ما ٔلوف و کالم دور و فهم .
^ غریبانه  gharibänaفقیرانه  ،درویشانه .
غریزه  { gharizaعر  } .طبیعت  ،قریحه  ،سرشت  ،غرایز جمع .
غزا  { ghazäعر  } .جنگ  ،جنگ کردن در راه دین  ،جنگ و پیکار با
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دشمنان دین .
به زخم تیر غزا بیخ کافران برکند
چو دید روی علی را و حال پیغمبر
( ناصر خسرو).
غزال  { ghizälعر  } .آهو  ،آهو بره.
غزل  { ghazalعر  } .نام نوعی از شعر که بیشتر در بار ٔه عشق و
عشقبازی با زنان می گویند و تعداد ابیات آن کمتر از هفت و زیاد تر از
پانزده نباید باشد .
غسل  { ghuslعر  } .شستشو ،شستشوی بدن مطابق دستور شرع.
غش  { ghashعر  } .خیانت ،حقد ،کینه ،آلوده گی ،و چیزی کم بها که در
چیز گرانبها مخلوط کنند .مثال :قۉشنی سی بیلن غش بۉلما ق ( با همسایه
کینه توزی کردن ) .
^ غشلنماق  ghashlamäqاحساس کینه توزی کردن.
^ غشلیک  ghashlikخفگی ،نا آرامی .
غصه  { ghussaعر  } .اندوه ،حزن ،هم ،غصص جمع .
غضب  { ghazabعر  } .خشم ،خشم کردن ،خشمگینی.
^ غضبلنماق  ghazablanmäqخشمگین شدن .
^ غضبلی  ghazabliمملو از غضب و خشم .
غضروف  { ghazrufعر  } .استخوان نرم و سست ،استخوان نرم که جویده
شود ،غرضوب هم می گویند ،در فارسی کر کرک و کر کرانک هم میگویند
غضنفر  ghazanfarشیر بیشه  .شیر درنده  .اسد .

507

فرهنگ تورکی اوزبیکی به فارسی /دری

نجهد از بر تیغت نه غضنفر نه پلنگ
نرهد از کف رادت نه بضاعت نه جهاز
( منوچهری ).
غفلت  { ghaflatعر  } .بی خبری ،فراموشی ،فراموشکاری ،اهمال.
غالف  { ghiläfعر  } .پوشش ،پو شینه ،پوشش چیزی مثل جلد کتاب ،نیام
شمشیر.
^ غالفله ماق  ghiläflamäqچیزی را غالف کردن  .مثال  :کۉرپه نی
غالفله ماق ( لحاف را غالف کردن ).
^ غالفلی  ghiläfliغالف شده ،با غالف .
غلبه  { ghalabaعر } چیره شدن ،چیره گی ،پیروزی .
غلبیر  – ghalbirغربال ،ظرفی که در آن غله یا چیز دیگر می بیزند .
غلط  { ghalatعر  } .نشناختن وجه صواب در امری ،خطا کردن در
امری ،سهو ،خطا ،اغالط جمع .
غلغله  ghulghulaشور و غوغای پرنده گان ،هنگامه و غوغا ،و نیز
غلغل ،صدای جوشیدن آب یا مایع دیگر و صدای که هنگام ریختن مایع از
کوزه از گلوی آن برآید.
غلو  { ghuluعر  } .از حد در گذشتن ،زیاده روی در کاری ،و در اصطالح
ادب آنست که شاعر یا نویسنده در وصف چیزی بحد مبالغه کند که محال
بنظر آید.
غله  ghallaحبوب از قبیل گندم و جو .
غله غاوور  ghalaghäwurصدا هاییکه بیک دیگر همآهنگ نباشند.
غله میس  ghalamisغیبت کننده ،حریص ،چشم سفید .حریص.آنکه
آزور.
زیادتی خواهد .آزمندَ .
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چه کند بنده ٔ مخلص که قبولش نکنند
ما حریصیم به خدمت تو نمیفرمائی
سعدی .
غلیان  { ghalayänعر  } .جوشیدن ،جوشیدن آب یا چیز دیگر ،بجوش و
خروش آمدن .
غلیظ  { ghalizعر  } .درشت ،ستبر ،سفت ،غالظ جمع .
غم  { ghamعر  } .حزن ،اندوه ،عموم جمع .
اگر غم را چو آتش دود بودی
جهان تاریک بودی جاودانه
شهید بلخی .
^ بیغم  brghamکسی که غم و الم نداشته باشد ،بی تشویش ،بی پروا،
خاطر جمع.
^ غمخوار  { ghamkhärعر + .فا } .مهربان ،کسی که به خاطر دیگران
غمخواری نماید
^ غمخوارلیک  ghamkhärlikغمخواری کردن .
^ غمله ماق  ghamlamäqچیز های مهم و کار آمد را جمع آوری کردن
غمزه  { ghamzaعر  } .اشاره با چشم و ابرو ،ناز ،کرشمه .
بتی که غمزه اش از سندان کند گذاره
دلم به مژگان کرده ست پاره پاره
)دقیقی(.
غمگین  { ghamginعر  } .غمناک ،اندوهگین ،غمگن و غمین هم گفته
شده .
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غنچه  ghunchaگلی که هنوز باز و شگفته نشده ،گل نا شگفته .
چو سر کفته شد غنچه ٔ سرخ گل
جهان جامه پوشید همرنگ مل
عنصری
^ غنچه له ماق  ghunchalamäqغنچه کردن.
غنیمت { ghanimatعر }.آنچه در جنگ از دشمن گرفته شود ،آنچه بی
زحمت بدست آید ،سود و فایده ،غنایم جمع .
غنیمت بر او بخش کو جنگ جست
بمردی دل از جان شیرین بشست
( فردوسی) .
غواص  {ghawwäsعر  } .آب باز ،کسی که در دریا زیر آب می رود
برای بیرون آوردن چیزی .
غوج  ghujدر یکجا جمع شدن و گرد آمدن .
غوجوله  ghujulaدانه های انگور که از تاک افتاده باشد .
غوجوم  ghujumدانه ٔ انگور که در یکجا جمع شده باشد .
غودورله ماق  ghudurlamäqاز کدام چیزی احساس نا رضایتی کرده
صدای نا مرعی کشیدن .
غودوهلل ماق  ghudullamäqعین معنی را می دهد ...
غوره  ghuraانگور ترش و نارس ،دانه ٔ انگور که هنوز نرسیده و شیرین
نشده .
غوریلله ماق  ghurillamäqصدای « غور » ( سگ ) را کشیدن .
غوزه  ghuzaغالف پنبه که هنوز پنبه ٔ آنرا در نیاورده باشند .
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غوزه پایه  ghuzapäyaبه غالف پنبه دانه بعد از جدا کردن پنبه اطالق
می شود.
غوغا  { ghawghäعر  } .مردم بسیار ،مردم فرو مایه و آشوب گر ،در
فارسی به معنی داد و فریاد و صدا های درهم می گویند.
^ غوغاسیز  ghawghäsizغوغا و جنجال بدون صدا .
^ غوغالی  ghawghäliجنجالی که غوغا می آفریند .
غول  { ghulعر  } .دیو ،موجود افسانوی ای زشت و بد هیکل ،هیکل
بزرگ ،هیوالی مهیب ،اغوال و غیالن جمع .
غولت  ghultصدای که در وقت بلع مایعات بوجود آید .
غولدیره ماق  ghuldiramäqآنچه که بزبانش آید ،بدون توجه حرف زدن
غوله  ghulaتوته ای که از بریدن خاده بدست می آید.
غونجین  ghunajinگوساله ماده ای که سنش از دو سالگی زیاد باشد .
غوویلله ماق  ghuwillmäqصدای « غوو غوو » کشیدن .
غۉ رده یماق  ghördaymäqاز کبر و غرور کار گرفتن ،مغرور شدن
غۉ لچه  ghölchaکوزه چه ،کوز ٔه خوردیکه در بینش روغن و یا آب
اندازند .
غۉنغیلله ماق  ghönghillamäqصدای« غونگ غونگ » کشیدن،
صحبت کردن بدون مفهوم .
غیب  { ghaybعر  } .ناپدید ،پنهان ،غیاب و غیوب جمع .
غیبت  { ghibatعر  } .پشت سر کسی بد گویی کردن ،زشت یاد .
غیبت  { ghaibatعر  } .ناپدید شدن ،پنهان شدن از نظر .
^ غیبتچی  ghibatchiکسی که عقب کسی بد گویی کند .
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غیج – غیچ  ghij – ghijبی نهایت ،بیحساب  .مثال  :بازارده غیچ – غیچ
آدم ( بازار مملو از آدم بود ).
غیجیرله ماق ghijirlamäq

« غیجیر غیجیر » آواز کشیدن .

غیجیللشماق  ghijillashmäqبا همدیگر جنجال و غالمغال کردن .
غیجلله ماق  ghijillamäqعین معنی ...
غیجیم  ghijimچملک ،بدون اوتو .
^ غیجیله ماق  ghijimlamäqبا دست چملک کردن .
غیجیماق  ghijimäqعین کلمه ...
غیجینماق  ghijinmäqعصبانی شدن ،پیشانه ترشی نمودن .
غیچیرله ماق  « ghichirlamäqغیچیر غیچیر » صدا کشیدن .
غیدی – بیدی  ghidi – bidiشکایت کردن ،جنجال خانواده گی .
جز ،سوا ،دگرگونی و نیز بمعنی بیگانه ،اغیار جمع.
غیر  { ghayrعر ٔ } .
غیر  ghirصدای که از حرکت سریع بعض چیز ها بوجود آید.
غیرام  ghirrämحیله ،نیرنگ ،دروغ .
غیرت  { ghayratعر  } .ر شک بردن ،حمیت ،ناموس پرستی ،رشک.
مردانه و سرشار از کفات آن اس .
^ غیرتسیز  ghayratsizبی غیرت ،تنبل .
^ غیرتلی  ghayrtliباغیرت ،با شهامت ،غیور  ،متشبث.
غیرت  ghirtبینهایت ،کامالً.مثال :غیرت یلغانچی ( کامالً دروغگوست).
غیره – شیره  ghira- shiraشام گاو گم .
غیریلله ماق  « ghirillmäqغیر – غیر » آواز کشیدن ،به جایی با سرعت
و تیزی حرکت کردن .
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غیرینگ  - ghiringاېتمسلیک ،عکس العمل نشان ندادن .
غیز  ghizصداییکه در وقت فیر و پرواز بوجود آید ،در یک لحظه ،به
تیزی .
^ غیزیلله ماق  « ghizillamäqغیز » صدا کشیدن ،به تیزی حرکت
کردن .
غیلدیرله ماق  ghildirlamäqعین معنی ...
غیلدیره ماق  ghildiramäqحرکت کردن ،راه رفتن .
^ غیلدیره ک  ghildirakتیر موتر .
^ غیلدیره کلی  ghildirakliتیر دار .
غیلی  ghilayقیچ  ،عیب چشم .
غیمیرله ماق  ghimirlamäqنامنظم حرکت کردن.
غینگ  ghingدر باره ٔ صدای حشرات چون پشه و زنبور گفته شده .
^ غینگیلله ماق  « ghingillamäqغینگ غینگ » آواز کشیدن .

***
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ف
ف  feحرف بیست و چهارم از الفبای تورکی اوزبیکی که « فا» تلفظ می
شود ،بحساب ابجد «  » ۸۰گاهی به « ب » بدل می گردد  .مثل « سفید –
سپید » « فرمان – پرمان » و گاهی به « و » مثل « فام – وام » .
فابریکه  { fäbrikaال  } .جایی که عد ٔه بسیاری کارگر به صنعت یا پیشه
ای مشغول هستند.
فاتح  { fätehعر  } .پیروز .
فاتحه  { fätihaعر  } .آغاز کار ،اول چیزی ،آغاز کتاب ،سوره ٔ اول قرآن،
سور ٔه حمد .
فاجعه  { fäjiaعر  } .مصیبت بزرگ ،حادثه ٔ ناگوار ،فواجع جمع.
^ فاجعه لی  fäjialiفاجعه آمیز ،مصیبت بار.
فاحشه  { fähishaعر  } .مؤنث فاحش ،کار بسیار زشت ،گناهی که قبحش
بسیار باشد ،ونیز به معنی زن بد کار ،فواحش جمع.
فارغ  { färighعر  }.پردازنده از کاری ،آسوده ،آرام ،بیکار .
فارغ البال  :آسوده خاطر .
فاسد  { fäsidعر  } .تباه ،گندیده ،ضایع  .فاسد االخالق  :زشتخو ،بد اخالق
فاسق  { fäsiqعر  } .فاجر ،گناهکار ،بیرون رونده از طریق حق و صالح
 ،کسی که مرتکب فسق شود ،فساق و فسقه جمع.
فاش  fäshآشکار ،آشکارا ،پراکنده ،اصل آن فاشی و عربی است .
^ فاش قیلماق  fäsh qilmäqفاش کردن ،آشکار نمودن .
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فاشیزم  { fäshizmایتا  } .نام مسلک و طریقه و مکتب سیاسی و طرز
حکومتی که در فاصل ٔه جنگ اول و جنگ دوم جهانی در آلمان و ایتالیا
حکمفرما بود و بطریق استبداد و دیکتاتوری فرمانروایی می کرد .
^ فاشیست  { fäshistایتا  }.پیرو طریقه و مسلک فاشیزم.
فاصله  { fäsilaعر  }.مؤنث فاصل ،مسافت میان دو چیز ،آنچه میان دو
چیز واقع شود ،فواصل جمع .
فاضل  { fäzilعر  } .صاحب فضیلت ،دانا  ،افزون آمده ،فضال ٔ جمع .
فاکت  { fäktال  } .واقعه و حادث ٔه انکار ناپذیر ،اساس ،دلیل .
فاکولته  { fäkultaال  } .دانشکده  ،پوهنځی .
فال  { fälعر  } .شگون ،هرچه به آن تفال بخیر و خوبی کنند  ،ضد شوم
^ فالبین  fälbinفالچی ،کسی که فال می بیند .
^ فالچی  fälchiفال بین ،فال بیننده .
فانوس  { fänusعر +.یو } .چراغی که از فلز و شیشه یا کاغذ یا چیز
دیگر درست کنند و در آن چراغ یا شمع بگذارند و روشن کنند ،بعربی نیز
فانوس می گویند و جمع آن فوانیس است .
فانه  fänaتکه ٔ چوب کوتاه که در موقع شکاف دادن چوب دیگر الی آن
می گذارند ،و نیز چوبی که الی قالب کفش می گذارند ،گاز و بغاز و پانه و
پهانه هم گفته می شود .
فانی  { fäniعر  } .نیست شونده  ،نابود و تخلص شعری حضرت امیر
علی شیر نوایی وزیر اعظم دوران سلطان حسین بایقرا در هرات .
فایتون  { fäytunرو } .د ُُرشکه ،یکی از وسایط نقلی ٔه قدیمی است.
درشکه گردونه ای است چهار چرخ که با اسب یا قاطر کشیده می شود و
سایبان آن باز و بسته میشود.
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ریشه این کلمه روسی است و در زمان حکومتهای قاجار نام کمپانی بود که
وارد کننده این نوع کالسکه به ایران و افغانستان بوده است  .در افغانستان
به طور عموم مردم فایتونرا به نام گادی و بگی یاد می کردند.

فایتون  -گادی
فایده  { fäydaعر  } .بهره و نتیجه که انسان از مال یا علم بدست بیاورند،
فواید جمع .
^ فایده سیز  fäydasizبی فایده.
^ فایده قیلماق  fäida qilmäqفایده کردن.مثال :دوا فایده قیلدی ( دوا فایده
کرد).
^ فایده لنماق  fäydalanmäqاستفاده کردن ،بهره مند شدن .
^ فایده لی  fäydaliنفع آو ،فایده مند .
فبروری  { febriwariال  } .دومین ماه سال میالدی است .
فتح { fathعر }.گشودن ،باز کردن ،و نیز بمعنی پیروزی ،و نام حرکتی
از حروف که در موقع تلفظ آن دهان گشوده می شود ،بفارسی زبر می گویند
فتحه  { fathaعر  }.یکی از حرکات حروف ،زبر .
فتنه  { fitnaعر } .آشوب ،بال  ،شر ،سختی ،رسوایی ،گمراهی ،فتن
جمع.
^ فتنه چی  fitnachiفتنه گر ،آشوبگر.
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فتوا  { fatwäعر  } .حکم و رأی فقیه و حاکم شرع  ،فتاوی جمع .
فحش  { fashعر  } .سخت زشت یا کار زشت ،ناسزا ،دشنام.
فخر  { fakhrعر  } .نازیدن ،بالیدن ،مباهات کردن .
^ فخرلنماق  fakhrlanmäqافتخار کردن .
^ فخرلی  fakhrliبا شرف .
فدا  fidäچیزی که از آن درگذرند و در راه مقصود واگذارند ،و در این
معنی در ادب پارسی بیشتر به حالت اضافه به کار رود .
فدای تو دارم تن و جان خویش
نخواهم سر و تخت و فرمان خویش
« فردوسی »
فدراسیون  { fidräsiyunفر  } .اتحادیه ٔ چند کشور ،دولتی که چند ایالت با
هم تشکیل دهند ،در تداول فارسی امروز به انجمنی اطالق می شود که برای
تنظیم و نظارت بر امور اجتماعی تشکیل گردد ،و بیشتر مورد استعمال آن
در کار های ورزشی ،و فرهنگی است  .مثال :
ففتا « فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان».
فدرال  { fidrälفر  } .اتحادی ،مربوط به اتحاد ایاالت ،مربوط بدول متحده.
فدرالیزم  { fidrälizmفر  } .سیستم سیاسی که بر طبق آن باید مملکت از
اتحاد ایاالت مستقل تشکیل بشود.
فدیه  { fidiyaعر } مالی که برای خریدن جان خود بدهند ،آنچه که اسیران
برای رهایی خود بدهند ،فدیات جمع .
فراست  { faräsatعر  } .دریافت و ادراک باطن چیزی از نظر کردن
بظاهر آن ،هوشیاری ،زیرکی.
^ فراستسیز  faräsatsizبی فراست .
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^ فراستلی  faräsatliبا فراست ،با هوشیاری.
فراش  { faräshعر  } .بستر ،جام ٔه خواب ،هر چیز گستردنی ،افرشه و
فرش جمع .
فراغت  { faräghatعر  } .آسوده گی ،آسایش ،آسوده شدن از کاری .
فراق  {firäqعر  } .جدا شدن از یکدیگر ،جدایی  ،دوری .
فراوان  { faräwänفا  } .بسیار ،زیاد .
^ فراوانلیک  faräwänlikفراوانی ،زیادت .
فرزند  { farzandفا  } .پسر یا دختر هر مرد یا زنی نسبت بخود او .
^ فرزند سیز  farzandsizبی فرزند ،بی اوالد .
^ فرزندلی  farzandliبا فرزند ،صاحب اوالد .
فرش  { farshعر  } .گستردنی ،قالی « قالین » ،گلیم و پالس و امثال
آنها که روی زمین بگسترانند ،بساط ،هر چیز گستردنی.
فرشته  farishtaفا } .موجود آسمانی که دارای سیرت نیکو و صورت
بسیار زیبا است و دیده نمی شود .
فرصت  { fursatعر } .پروای کار ،وقت مناسب برای کاری ،فرص
جمع.
فرض  { farzعر  } .امر واجب و الزم ،آنچه خداوند بر انسان واجب و
فرض کرده ،آنچه انسان برخود الزم گرداند ،و نیز به معنی گمان و انگار،
فروض و افراض جمع .
فرض  { farzعر  } .حکم تخمینی ،مالحظه ،تخمین  .مثال :فرض کنیم
امروز معلم الجبر به صنف نیاید.
فرعون  { firawnعر  } .ستمگر ،سرکش ،متمرد ،متکبر ،و لقب پادشاهان
قدیم مصر ،فراعنه جمع
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فرق  { farqعر  } .جدا کردن ،جدایی ،تفاوت ،و نیز بمعنی میان سر ،و
خطی که وسط سر میان مو ها باز کنند .
^ فرقسیز  farqsizبی تفاوت .
^ فرق قیلماق  farq qilmäqفرق کردن ،تفاوت نمودن .
فرقله ماق  farqlamäqچیز خوب را از بد فرق کردن .
^ فرقلی  farqliبا تفاوت .
^ بېفرق  befarqبی پروا ،القید  .مثال  :همه نرسه گه بیفرق قره ماق
( به همه چیز بی تفاوت بودن ) .
فرکسیون  { fraksiyunفر  + .ال } .گروه های همفکری که در داخل یک
حزب یا مجمع به وجود می آیند .در علم ریاضی خارج قسمت دو کمیت،
کسر ،بَرخه .
فرمان  { farmänفا  } .امر ،حکم ،حکمی که از جانب شخص بزرگ صادر
شود.
فرمایش  { farmäishفا  } .فرمودن.
فرمول  { furmulال  } .دس تور ،اسلوب ،قاعده ،سرمشق ،نمونه ،رمز ،در
اصطالح شیمی و کیمیا عالمات مواد شیمیایی و کیمیایی.
فرهاد  farhädکوهکن
به تندی چنان اوفتد بر برم
که میتین فرهاد بر بیستون
آغاجی
فریاد  { faryädفا  } .بانگ ،آواز بلند .
^ فریاد قیلماق  faryäd qilmäqفریاد کردن  ،نالیدن .
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فساد  { fasädعر  } .تباهی ،لهو و لهب .
فسخ  { faskhعر  } .برهم زدن معامله ،باطل کردن پیمان یا بیع .
فسفات  { fasfätیو  } .ترکیبی که از سید فسفریک و بعضی فلزات بدست
آید مانند فسفات دو کلسیم .
فسفر  { fusfurیو  } .عنصر شیمیایی و کیمیایی که در عالم نباتات و
حیوانات در اجسام آلی و استخوان حیوانات وجود دارد ،رنگش زرد روشن،
خالص آن در طبیعت نیست ،در مجاورت هوا مشتمل می گردد و باین جهت
آنرا در آب نگاه م یدارند ،هنگام شب مانند چراغ می درخشد .
^ فسفرلی  fusfurliدارای فسفر.
فسق  { fisqعر  } .بیرون شدن از فرمان خدا ،خارج شدن از طریق حق و
صالح ،ارتکاب اعمال زشت و نا روا .
فشار  { fishärعر  } .زور و سنگینی که بر روی چیزی فرود آید .
فصل  { faslعر  } .مانع و حاجز بین دو چیز ،قسمت یا قطع ٔه مستقل از
کتاب ،و یک قسمت از چهار قسمت سال که بهار و تابستان و پاییز و زمستان
است ،فصول جمع .
فصل  { faslعر  } .جدا کردن ،قطع کردن ،بریدن .
فضا  { fazäعر  } .ساحت ،زمین وسیع ،گشاده گی زمین ،صحن منزل و
سرا ،و در اصطالح جغرافیا ،مکانی که کره ٔ زمین و هوای جو در قسمتی
از آن واقع است و از هیچ طرف محدود نیست .
فضیلت  {fazilatعر  }.مزیت ،برتری ،افزونی در علم و معرفت ،فضایل
جمع.
فطرت  { fitratعر  } .سرشت ،طبیعت ،صفت طبیعی انسان ،فطر جمع .
فعال  { faälعر  } .بسیار کار کننده ،کاری ،پر کار .
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^ فعالیت  { faäliyatعر  } .فعالیت به خرج دادن؛ کوشش کردن ،فعالیت
داشتن ،فعالیت کردن؛ کوشیدن .
فعل  { felعر  } .کار ،کردار ،عمل ،فعال و افعال جمع ،افاعیل جمع جمع
فغان  { fighänفا  } .افغان ،آه ،ناله .
فقر  { faqrعر  } .درویشی ،ناداری ،تهیدستی ،تنگدستی .
فقط  { faqatعر  } .پس پس ،ال غیر ،منحصر و تنها و یکتا .
فقه  { fiqعر  } .علم به چیزی ،علم به احکام شرعیه.
فقیر  { faqirعر  } .درویش ،تهیدست ،محتاج ،فقرأ جمع .
^ فقیرانه  faqiränaخاص فقرأ .
^ فقیرلشماق  faqirlashmäqفقیرتر شدن.
^ فقیرلیک  faqirlikفقیری .مثال  :فقیرلیکنی باشدن کیچیرماق ( دوران
فقیری را سپری کردن ).
فکر  { fikrعر  } .اندیشه ،افکار جمع .
^ فکرداش  fikrdäshهمفکر .
^ فکرله ماق  fikrlamäqفکر کردن ،اندیشیدن .
^ همفکر  hamfikrهم نظر .
فالکت  { falakatعر  } .بد بختی ،خواری ،فلک زده گی ،آفت ،بال .
^ فالکتلی  falakatliبد بختی ،سیه روزی .
فالن  { fulänعر  } .اشاره بیک شخص غیر معلوم ،مرادف بهمان ،در
فارسی فالنی و فالنه هم گفته شده.
^ فالنچی  falänchiفالنی .
فلتر  { filtarفر + .ال } .آلتی برای تصفیه ٔ آب و مایعات دیگر .صافی ،پنبه
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ای که بشکل رشته های موازی در ته سیگار قرار دهند تا دود سیگار را
اندکی تصفیه کند و رقیق تر سازد.
^ فلتر له ماق  filtarlamäqفلتر کردن .
فلج  { falajعر  } .شل ،بر جای مانده گی و زمین گیری و از کار افتاده
گی و سستی دست و پا .
^ فلجلنماق  faljlanmäqاز فعالیت ماندن ،فلج شدن .
فلز  { filizعر  } .هر جسم معدن ی که بتوان آنرا بشکل مفتول یا ورق
ساخت و هادی حرارت والکتریسیته باشد مانند آهن ،زر ،سیم.
فلسفه  { falsafaعر  } .حکمت ،تفکر و تعمق و تفنن در مسایل علمیه،
علمی که در مبادی و حقایق اشیا ٔ و علل وجود آنها بحث می کند .
^ فلسفی  falsafiمربوط فلسفه  .مثال  :فلسفی اثر ( اثر فلسفی ) .
فلک  { falakعر  } .سپهر ،گردون ،مدار ستاره گان ،افالک جمع .
فواره  { fawäraعر  } .مؤنث فوار ،بسیار جوشنده ،چشمه ای که آب از
آن فوران کند ،لول ٔه وصل به منبع آب که آب از آن به هوا بجهد .
فوت  { fawtعر  } .در گذشتن ،مردن ،نیست شدن .
فوتبال  { futbälانگل } .بازی توپ با پا ،یکی از ورزشهای دسته جمعی
که بین دو دست ٔه  ۱۱نفری در میدانی بوسعت  ۵۵در  ۹۵متر انجام می شود
^ فوتبالچی  futbälchiفوتبالیست ،کسی که فوتبال بازی می کند .
فوته  futaفوته – پوته ،دستار .رومال  ،فوطه معرب آن است ،دستمالی
است که کمر پهلوانان را با آن بسته کنند.
دست فلک ز هودج خضرای آسمان
از بهر کله فوته ٔ منجوق خور گشاد
فوق العاده  { fawq-ul- ädaعر  } .فوق عادت ،خارج از عادت ،بیش از
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حد معمول .
فولکلور  { fulklurال  }.تعریف  :فولکلور از دو کلمه التینی « فولک
( )Folkبه معنای «توده مردم و عامه» و به طور کلی «عوام»  -که در
معنای غیر تخفیف آمیز آن ،در برابر «خواص» (نخبگان و فرهیختگان
جامعه) قرار می گیرد و « لور ( » )Loreبه معنای « دانش ،ادب و مجموعه
صصی» ،گرفته شده است .
ای از معارف و دانستنی های غیر تخ ّ
^ فولکلورچی  fulklurchiفولکلور شناس.
^ فولکلور شنا س
دسترسی داشته باشد .

 fulklurshinäsدانشمندی که به علوم فولکلور

^ فولکلور شناسلیک  fulklurshinäslikعلم و دانش مربوط فولکلور.
فوند  { fundفر  +.ال } .شالوده ،پایه ،پی ،پی ریزی ،أساس ،بنیاد ،تاسیس.
فهم  { fahmعر  } .دریافتن ،درک کردن ،و نیز به معنی علم ودانش و
قوه ٔ ادراک چیزی ،افهام جمع .
^ فهمسیز  fahmsizبی فهم ،بی دانش ،بی علم .
^ فهمله ماق  fahmlamäqدرک نمودن ،فهمیدن .
^ فهملی  fahmliفهمیده ،دانا ،دانشمند .
فیروزه  { firuzaفا  } .یکی از سنگهای قیمتی برنگ آسمانی که از معدن
بدست می آید ،بیشتر نگین انگشتر می کنند.
فیزیک  { fizikیو  } .طبیعی ،مادی ،علمی که در باره ٔ اجسام طبیعی بحث
می کند .
فیصد  { fisadعر + .فا } .درصد ،چند قسمت از صد قسمت (تمام ) چیزی
فیصله  { faysalaعر } .فیصل ،ماخوذ از فیصل عربی فیصله دادن ،فیصل
دادن  ،حل و فصل کردن ،پایان بردن ،به فیصل رسانیدن ،فیصله یافتن،
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فیصل یافتن  ،مقابل فیصله دادن ،به انجام رسیدن ،حل و فصل شدن
فیض  { fayzعر  } .آب بسیار ،چیز بسیار ،بخشش بسیار ،فیوض جمع .
فیل  { filفا  } .پیل  ،بزرگترین حیوانات بری ،بینی درازی دارد موسوم
بخرطوم که با آن چیز های مختلف میگیرد ،دو دندان تقریبا ً بدرازی یک متر
از دهانش خارج شده که موسوم به عاج و گرانبهاست ،بسیار با هوش است
 ،عمرش تا  ۱۵۰سال می رسد ،در عربی نیز فیل می گویند و جمع آن افیال
و فیول است.
فیلسوف  { faylasufیو  } .ماخوذ از یونانی ،حکیم ،دانا ،عاقل ،فرزانه،
بردبار ،حکمت دوست ،کسی که به فلسفه اشتغال دارد ،در عربی نیز فیلسوف
می گویند و جمع آن فالسفه است .

***
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ق
ق  qäf -حرف بیست و پنجم از الفبای تورکی اوزبیکی که قاف تلفظ می
شود ،به حساب ابجد «  »۱۰۰این حرف در لغات فارسی سره وجود ندارد
و در کلمات ما ٔخوذ از عربی یا ترکی استعمال می شود و در بعضی کلمات
فارسی هم بجای کاف بکار رفته است .
قابان  qäbänخوک نر  -حیوانیست اهلی و فربه  ،بدنش دارای گوشت و
چربی بسیار ،پوست بدنش ضخیم و مودار ،دست و پای کوتاه و چشمهای
کوچک دارد ،خوک ماده از نه ماهگی حاضر برای جفتگیری می شود و
سالی دو مرتبه می زاید .مدت آبستنی او  ۱۱۴روز است و هر بار  ۶تا ۱۲
بچه می آورد ،در بسیاری از کشور ها گوشت او را می خورند اما در دین
اسالم حرام است .
قابل  {qäbilعر } پذیرنده ،سزاوار ،شایشته ،آماده برای قبول امری یا
حالتی .
قابلیت  { qäbiliyatعر  } .شایستگی ،آماده گی برای قبول امری یا حالتی.
^ قابلیتسیز  qäbiliyatsizبدون قابلیت ،عدم شایستگی.
^ قابلیتلی  qäbiliyatliدارای قابلیت ،دارای شایستگی .
قابیق  qäbiqجدار ،پوست .
قاپ  qäpجوال ،تاچه ،بار جامه ،کیس ٔه بزرگ که از نخ ضخیم یا پارچ ٔه
خشن درست کنند برای حمل بار ،جوبال و گوال هم گفته شده .
قاپقاق  qäpqäqسرپوش ،آنچه باالی چیزی بگذارند که روی آن پوشیده
شود ،سر پوش ،سرپوشه و سر پوشنه هم گفته شده .
^ قاپقا قله ماق  qäpqäqlamäqبا سرپوش بستن ،محکم کردن سر و
روی دیگ و غیره .
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^ قاپقاقلی  qäpqäqliسرپوش دار ،چیزی که دارای سرپوش باشد .
قاپقان  qäpqänدام ،کمند ،تله ،موی ،بند ،هر آلت و اسبابی که برای گرفتار
ساختن جانوری بکار ببرند ،جال و پهن هم گفته شده.
قاپالن  qäplänپلنگ ،حیوانیست نظیر شیر و ببر و بسیار چابک و
درنده ،پوستش سفید و دارای خالهای سیاه ،در کوههای آسیا و افریقا پیدا می
شود .
قاپله ماق  qäplamäqبه جوال انداختن  .مثال  :بوغداینی قاپله ماق
( گندم را در جوال انداختن ).
قاپله ماق  qäplamäqپوشانیدن .مثال  :ضرر نی قاپله ماق (چار ٔه ضرر
و نقصان را کردن) ،بوتون بارلیغینی قار قاپله دی( تمام دارایی اش زیر برف
ماند) ،تامگه تونوکه قاپله ماق ( باالی بام را با آهن چادر پوش
کردن ).
^ قاپلم  qäplamپوشی که اطراف و اکناف آلتی را پوشانده باشد.
^ قاپلمه  qäplamaپوش  .مثال  :دیوارنینگ مرمر قاپله مه سی ( پوشش
مرمرین دیوار ).
قاپماق  qäpmäqگزیدن ،دندان گرفتن ،نیش زدن ،گزاییدن هم گفته شده .
^ قاپه غان  qäpaghänگزنده  .مثال  :قاپه غان ایت ( سگی که به گزیدن
و دندان گرفتن عادت کرده باشد ).
قاتل  { qätilعر  } .کشنده ،کسی که دیگری را بکشد ،قتله جمع.
ز بادش خون همی بفسرد در تن
که بادش داشت طبع زهر قاتل
(منوچهری )
^ قاتللیک  qätillikقتل و قتال .
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قاتماق  qätmäqحاالت سخت و مشکل بخود گرفتن ،هیجانی شدن.مثال :
آته سینی کۉریب قاتیب قالدی ( با دیدن پدر هیجانی شد ).
^ قاتمه  qätmaانسان یا حیوان باریک و کم گوشت ،ضد فربه .
قاتیرمه  qätirmaنان چپاتی  ،چپاتی ،مخفف «چاپاتی » است که نان تنک
فطیر باشد که بر روی تابه پزند  ،نان تنک فطیر که بدست پهن ساخته بپزند،
منسوب به «چپات » که در فارسی تپانچه را گویند ،چون ضرب دست به
نسبت کلیچه زیاده می خواهد لهذا «چپاتی » گفتند ،چاپاتی ،نانی که با زدن
دست چانه اش پهن می شود.
قاچماق  qächmäqحامله شدن حیوانات ماده .
^ قاچیق  qächiqمغلوب شده ،شکست خورده .مثال  :قاچیق بودنه
( بودنه ٔ شکست خورده )  ،بگیل .
^ قاچاق  qächäqماخوذ از ترکی ،تر دستی ،کاری که پنهانی و با تر
دستی انجام شود ،خرید و فروش کاالهایی که در انحصار دولت و یا معامله ٔ
آنها ممنوع باشد  .قاچاقچی  :کسی که اشیا ٔ قاچاق خرید و فروش می کند .
^ قاچقین  qächqinمهاجر ،هجرت کننده  ،کسی که از وطن خود به شهر
یا کشور دیگر برود و در آنجا سکونت اختیار کند .
قاچقان  qächqänترسو ،وعده خالف  ،گریز پا.
قاچیرماق  qächirmäqاز دست دادن ،بای دادن ،گریختاندن .مثال :
اۉغرینی قاچیرماق ( دزد را گریختاندن ).
قاچیریم  qächirimگپ کنایه دار ،گپ رمز دار.
قادر  { qädirعر  } .توانا ،نیرومند .
قار  qärبرف ،و چیزی را در سفیدی به آن تشبیه میکنند.
^ قارلی  qärliجاییکه برف داشته باشد ،با برف مستور باشد .
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قارانغی  qäränghiتاریکی ،موهوم ،نا معلوم  .مثال  :ایش نینگ قرانغی
تمانی ( طرف نا معلوم کار).
^ قارانغیلشماق  qäränghilashmäqتاریکی حکمفرما شدن.
قارخط  qärkhatخط برفی ،در اولین باریدن برف ،دوستان بشکل هزل
و مطایبه بهمدیگر نامه ٔ برفی می فرستند.
قارماق  qärmäqمخلوط کردن ،دو چیز را باهم مخلوط ساختن.
قاره  qäraسیاه ،تاریکی .مثال  :قاره کونلر ( روز های بد ) ،رذیل ،قبیح،
بد نیت.
^ قاره باسگن  qärabäsganکسی که در خواب بترسد.
^ قاره له ماق  qäralamäqبا رنگ سیاه رنگ کردن ،عیبدار ساختن،
بد گفتن.
^ قاره الوچی  qäraläwchiو کیل دعوا ،کسی که در جریان محکمه
مجرم را گناهکار بداند .
^ قاره یماق  qäraymäqبه رنگ سیاه گراییدن .
قاره تۉ رغی  qäratörghayبودنه ای که طوق گردنش سیاه باشد .
قاره جگر  qärajigarتالق  .جگرسیاه که همان کبد مى باشد ،داراى
پروتئین فراوانى در حد گوشت قرمز است .مقدار چربى آن اندک بوده ولى
میزان کلسترولش بیش از دو برابر گوشت قرمز کم چربى مى باشد.
قاره چه  qärachaروی و جلدی که مایل به سیاه باشد .
قاره چیق  qärachiqمردمک چشم.
قاره کویه  qärakuyaسیاهی.
قاره کۉز  qära közچشم سیاه ،کسی که چشم سیاه دارد .
قاره قاش  qäraqäshسیاه ابرو ،کسیکه ابروی سیاه دارد .
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قاره مال  qäramälحیوان اهلی ،گاو ،گوساله ،گوسفند ،بزغاله .
قاری  { qäriعر  } .خواننده ،خواننده ٔ قرآن مجید یا کتاب دیگر ،قرا ٔ جمع
قاریشماق  qärishmäqمخلوط شدن ،گد ود شدن .
^ قاریشمه  qärishmaماده ای که از مخلوط آهک و ریگ بدست می آید
قاریماق  qärimäqقارماق – مخلوط کردن .
قارین  qärinشکم ،آن قسمت از بدن انسان یا حیوان که روده ها در آن قرار
دارد.
قارین باغ  qärinbäghتسمه ای عریضی که از زیر شکم اسب گرفته به
ارابه و کراچی بسته می شود .
قاز  qäzقاز ،پرنده ای باشد سفید و بزرگ از جنس مرغابی ،گویند ترکی
است چه در مؤید الفضالء در جنب لغات ترکی نوشته شده بود .
قاز ار بازو زند بر یاد عدل پهلوان
چرخ عنقا وار متواری شود از بیم قاز
قازانماق  qäzänmäqسزاوار گردیدن ،غلبه حاصل کردن .
قازماق  qäzmäqکندن  ،جدا کردن ،جدا کردن چیزی که به چیز دیگر
چسپیده باشد.
قازیق  qäziqمیل ٔه کوتاه فلزی یا چوبی و نوک تیز که در چیزی بکوبند.
قازیلماق  qäzilmäqفعل مجهول قازماق « کندن »  .مثال :قودیق قازیلدی
( چاه کنده شد ).
^ قازیلمه  qäzilmaآثار عتیقه ای که از زیر زمین بدست آیند.
قاش  qäshماخوذ از ترکی ،برآمده گی جلو زین اسب ،کوهه ٔ زین  ،یک
قسمت بریده شده از خربوزه یا میوه ٔ دیگر که قاچ و کرچ هم می گویند و نیز
به معنی شکاف و تراک ،ابرو را هم در ترکی قاش گویند .
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قاشیق  qäshiqماخوذ از ترکی ،آلتی که با آن شربت یا خوراک می خورند،
چمچه .
قاشیماق  qäshimäqخاریدن  -و در ترکی قیچماق هم گویند ،خراشیدن
و خارش داشتن و خارش نمودن ،احساسی که بر اثر ناخن یا چیز دیگر
کشیدن بر جائی بی تابی می آورد :
گاو ز ماهی فرو جهد گه رزمت
گر تو زمین را ز نوک تیر بخاری
فرخی
قاضی  { qäziعر} .حکم کننده ،روا کننده ٔ حاجت ،حاکم شرع ،قضاة جمع
 .قاضی القضاة  :رییس قضا ٔ .
قاعده  { qäidaعر  } .مؤنث قاعد  ،اساس ،پایه ،اصل ،قانون ،قواید جمع.
قاغذ  qäghazدر اصل کاغذ است ،ورقه ٔ نازک که بر آن چیز می نویسند
و از چوب و کاه و لته ساخته می شود .
قافیه  { qäfiyaعر  } .پشت کردن ،آخر چیزی و از پی رونده ،و کلمه ٔ
آخر بیت یعنی کلمه ای که شعر به آن ختم می شود و اعاده ٔ آن در آخر هر
یک از ابیات بعد الزم باشد ،در فارسی پساوند گفته شده ،قوافی جمع.
^ قافیه داش  qäfiyadäshدو شعر که قافیه ٔ آنها یکی باشد  ،هم قافیه .
^ قافیه لی  qäfiyaliشعری که قافیه داشته باشد .
قاق  { qäqعر  } .مرد بلند قد و الغر ،در فارسی به معنی خشک و ترد
نیز می گویند مثل نان قا ق ،نان خشک .
^ قاقله ماق  qäqlamäqخشک کردن .مثال  :نان نی قاقله ماق ( نان را
خشک کردن ) .
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قاقماق  qäqmäqتکاندن ،کوبیدن  .مثال  :میخ نی دیوالگه قاقماق ( میخ
را در دیوار کوبیدن ) ،محکم کردن ،ایشیک قاقماق (دق الباب کردن ،
دسترخوان نی قاقماق ( دستر خوان را تکان دادن و پاک کردن) ،توت قاقماق
( توت تکاندن ).
قاقی  qäqiمیوه ٔ خشک شده  .مثال  :قاوون قاقی ( خربوزه ٔ خشک کرده
شده ) .
قاقیلماق  qäqilmäqفعل مجهول قاقماق  :تکاندن مثال  :تخته گه قاقیلگن
میخ ( میخی که در تخته کوبیده شده ).
قاقیندیق  qäqindiqصدقه .
قالب  { qälibعر  } .ظرفی که در آن فلز گداخته یا چیز دیگر می ریزند
تا بشکل و انداز ٔه آن درآید ،و تکه ٔ چوب که درون کفش می گذارند ،و نیز
به معنی جسم و تن و بدن ،در فارسی کالبد و کالب هم می گویند ،قوالب
جمع .
قالگن – قوتگن  qutgan-qälganچیز اضافه گی  ،پس مانده.
قالماق  qälmäqماندن ،نقیض رفتن ،بی نصیب شدن  .مثال  :تۉیدن قالماق
( از توی و مراسم عروسی ماندن) ،حیران قالماق ( حیران شدن ).
^ قاالق  qäläqعقب مانده ،عقب مانده .مثال  :قاالق مملکت ( کشور پس
مانده ).
^ قالدیق  qäldiqپس مانده  .مثال  :بوزیلگن شهرنینگ قالدیغی( باقیماند ٔه
شهر ویران شده ).
قالین  qälinماخوذ از ترکی ،فرش بزرگ پرز دار که با نخ و پشم به رنگها
و نقشه های مختلف می بافند ،در فارسی قالی هم گفته شده .قالین دستباف
افغانستان در اثر گره پشم های رنگه و یا پشم های ابریشمی بوجود می آید.
قالین دستباف افغانستان صد در صد بصورت سنتی و ذریعه دست با دیزاین
ها و رنگ های متفاوت از سوی قالین بافان که عموما از تسهیالت کمتر
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برخوردار هستند بافته می شود .صنعت قالین بافی در افغانستان از تاریخ
کهن برخوردار است و درسال های اخیر عمده ترین بخش سکتور صادرات
افغانستان را تشکیل می دهد .رقابتی بودن صنعت قالین افغانی به یک حد
زیاد از طریق مهارت های قالین بافان افغانی درتولید قالین باکیفیت عالی
تشخیص می گردد .دولت افغانستان ،سکتور خصوص ،سازمانهای غیردولتی
و صنعت کاران بین المللی اهمیت سکتور قالین را کامال درک نموده اند زیرا
صنعت مذکور یک منبع مهم عایداتی برای ساکنین روستاها بخصوص برای
خانم های بوده که در طول سالهای جنگ توانمندی های اقتصادی شانرا
ازدست داده اند ،عامل خوب برای ایجاد فرصت های کاری و از بین بردن
فقر می باشد.
قالینچه  qälinchaقالین کوچک .
قامت  { qämatعر }.قد ،بلندی ،تن ٔه آدمی ،قامات جمع .
^ قامتلی  qämatliعظیم الجثه ،زیبا.
قان  qänخون  -مایع سرخ رنگی که در تمام رگها جریان دارد و بدن از
آن تغذیه می کند ،طعمش اندکی شور و دارای بوی مخصوص و مرکب از
گلبولهای سفید و سرخ و پالسما ،مقدار آن در حیوانات پستاندار یک سیزدهم
وزن بدن آنها است .
^ قانداش  qändäshهم خون ،از یک مادر و پدر بوجود آمده باشد.
^ قانسیره ماق  qänsiramäqکم خونی ،ضعیف شدن.
^ قانسیز  qänsizبیخون ،کم خون .
^ قانسیزلنماق  qänsizlanmäqکم شدن خون  .مثال  :کسللیک طفیلی
قانسیره ماق ( نسبت مریضی کم خون شدن ) ،رنگ پریدن ،ضعیف شدن .
^ قانسیزلیک  qänsizlikکم خونی .
^ قانه ماق  qänamäqخون شدن .مثال  :احمد نینگ بورنی قانه دی
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( بینی احمد خون شد ) .
^ قانلی  qänliخون دار  .مثال  :قانلی اوروش ( جنگ خون آلود ) .
^ کم قان  kamqänکم خون .
^ کم قانلیک  kamqänlikکم خونی .
قانتلش  qäntalashنسبت مریضی یا ضرب زدن سرخ گشتن .
قانتلشماق  qäntalashmäqسرخ شدن .مثال  :تاش تیککن جایی قانتله
شیب کېتیبدی ( جای سنگ خورده سرخ شده ).
قانخوار  qänkhörخونخوار  .مثال  :قانخوار حشره ( حشره ٔ
خونخوار ).
قانماق  qänmäqسیر شدن ،نقیض گرسنگی.
قانون  { qänunعر  } .اصل و مقیاس چیزی ،و نیز به معنی مقررات و
احکامی که از طرف دولت و مجلس شورای ملی برای حفظ انتظامات و
اداره کردن امور جامعه وضع شود ،قوانین جمع ،نام کتابی هم هست در طب
تا ٔلیف ابوعلی سینا.
^ قانونچیلیک  qänunchilkقانونیت  ،رعایه ٔ قانون .
^ قانونسیز  qänunsizغیر قانونی ،ضد قانون .
^ قانونشناس  qänunshinäsقانوندان .
^ قانونشناسلیک  qänunshinäslikعلمی که مربوط قانون باشد .
^ قانونلی  qänunliدارای قانون .مثال :قانونلی دولت (دولت قانونی).
^ قانونی  qänuniمطابق قانون .
^ قانونیلشماق  qänunlashmaqسند قانونی .
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^ قانونیلیک  qänunlikقانونیت .
^ نا قانونی  näqänuniضد قانون ،خالف قانون .
^ غیر قانونی  ghayr- i qänuniبدون قانون ،خالف  ،ضد .
قانون  qänunنام یکی از آالت موسیقی است شبیه سنتور که با انگشتان
دست نواخته می شود.
قانونیت  qänuniyatبه اساس قانون ،به شکل طبیعی .
قانیقماق  qäniqmäqقناعت حاصل کردن ،باور داشتن .
^ قانیقرسیز  qäniqarsizبدون باور ،بد .
^ قانیقرلی  qäniqarliباور داشتن ،نیک  ،خوب .
قاواق  qäwäqپیشانی ،جلو سر از زیر مو ها تا روی ابرو ها.مثال :
قاواقینی آچ ( پیشانی خود را باز کن ).
قاواق  qäwäqکدو – گیاهی است یکساله دارای ساقه های بلند و خزنده و
برگهای پهن و گلهای زرد ،میو ٔه آن شبیه خربوزه و دارای تخمهای درشت،
پخت ٔه آن خورده می شود .
قاوورداق  qäwurdäqگوشت بریان شده .
قاوورماچ  qäwurmächگندم بریان شده .
قاوورماق  qäwurmäqبریان کردن .
^ قاوورمه  qäwurmaقورمه .
قاووز  qäwuzپوست حبوبات .
قاووشماق  qäwushmäqیکجا شدن ،جفت شدن  .مثال :سېویشگنلر بیر
– بیریگه قاووشدی ( عاشق و معشوق با هم پیوستن) .
قاووق  qäwuqمثانه  -آبدان و آن جزء از بدن حیوان که در وی کمیز جمع
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گردد ،کیسه بول که در شکم می باشد ،آبگاه ،کمیزدان  ،شاش دان ،پیشاب
دان  ،بیت البول.
قاوون  qäwunخربوزه – میوه ای است درشت و شیرین و آبدار ،بوت ٔه آن
کوتاه و ساقهایش روی زمین می خوابد .
قاوون قاقی  qäwun qäqiخربوزه قاق شده .
قاییق  qäyiqماخوذ از ترکی ،کشتی کوچک پارویی یا موتوری .
^ قاییقچی  qäyiqchiقاییقران ،کسی که سرو کارش با قاییق است ،کشتی
ران .
قایم مقام  { qäyimmaqämعر  } .جانشین ،کسی که در جای کسی دیگر
قرار گیرد و کار های او را انجام بدهد .
قایه  qäyaقله ،برآمده گی کوه ،قلل جمع .
قباحت  { qabähatعر  } .زشتی ،زشتی در قول یا فعل یا صورت .
قباله  { qabälaعر  } .نوشته یا سندی که موجب آن چیزی را بر ذمه
بگیرند ،سند عقد معامله یا نکاح .
قباق  qabäqپیشانی.
قبت  qabatطبقه  ،قطار ،صف  .مثال  :کتته لرنینگ قبتیده تورماق ( در
ردیف بزرگان قرار گرفتن ) .
قبتال  qabtälپهلو ،بغل .
قبر  { qabrعر  } .گور ،جایی که مرده را دفن کنند ،قبور جمع .
قبرستان  { qabristänعر  + .فا  } .گورستان  ،جای مرده ها .
قبرماق  ( qabarmäqقورماق ) آبله کردن .
قبرچیق  qabarchiqآبله .
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^ قبریق  qabariqقبر چیق – آبله .
قبضیت  { qabziyatعر  } .گرفتن  ،گرفتگی  ،تنگ کردن  ،خالف
بسط  ،سخت شدن معده .
قبله  qiblaجهت ،سمت ،سمتی که هنگام نماز گزاردن به آن رو می کنند،
کعبه ،خانه در مکه ،و نیز آنچه پیشرو گیرند.
قبول  { qabulعر  } .پذیرفتن و گرفتن چیزی ،گفتار کسی را براستی و
درستی پذیرفتن .
^ قبول قیلماق  ، qabul qilmäqراضی شدن  ،قبول کردن ،گرفتن .
مثال  :اۉقیشگه قبول قیلماق ( به تحصیل پذیرفتن ) ،اجازه دان  ،به حضور
پذیرفتن .
قبیح  { qabihعر  } .زشت ،نا پسند ،قباح جمع .
قبیرغه  qabirghaپهلو ،استخوان پهلو ،دنده .
قبیله { qabilaعر }.طایفه  ،گروه ،گروهی از فرزندان یک پدر ،قبایل
جمع.
^ قبیله چیلیک  qabilachilikبشکل قبیله زنده گی کردن .
^ قبیلوی  qabilawiمربوط و منوط قبیله .
قبیماق  qabimäqقوویماق  -دوختن  .مثال  :کورپه نی قبیماق ( لحاف
دوزی کردن ) .
^ قبیق  qabiqقاووق  -دوخت  .مثال  :کۉرپه نینگ قبیغی« قاووغی »
( دوخت لحاف ) .
قپّه یماق  qappaymäqبزرگ منشی ،غرور بیجا.
قپیشماق  qapishmäqسخت چسپیدن.
قت  qatال – تو و میان چیزی  .مثل  :الی کتاب .
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قتله ماق  qatlamäqقات کردن .
^ قتلمه  qatlamaورقی – نوع طعامی که از خمیر آماده شده ،و در
الی آن روغن مالیده ،در روغن داغ می پزند.
قتال { qattälعر }.کشتن ،جنگ کردن ،کارزار ،پیکار ،بسیار کشنده .
قتغان  qataghänمنع کردن ،مجازاتیکه از طرف ارگانهای دولتی در عمل
پیاده می شود .
قتل  { qatilعر  } .کشتن .
قتنشماق  qatnashmäqاشتراک کردن ،سهیم شدن .
^ قتنشچی  qatnashchiاشتراک کننده .
قتنه ماق  qatnamäqتردد ،آمد و شد کردن.
^ قتناو  qatnäwرفت و آمد ،رفت و آمد وسایل تراسپورتی.
قتیق  qatiqماست ،نان خورشی که از شیر درست می کنند ،جغرات هم
می گویند.
^ قتیقسیز  qatiqsizبدون ماست .
^ قتیقله ماق  qatiqlamäqماست مالی کردن .
^ قتیقلی  qatiqliبا ماست ،با جغرات ،غذای که با ماست جور شده باشد
قتّیق  qattiqمحکم ،مستحکم ،با دوام
^ قتّیقلشماق  qattiqlashmäqمحکم شدن  .حالت جدی به خود گرفتن
^ قتّیق قۉ ل  qattiq qölبا تصمیم ،با اراده ،با اداره .
قتیم  qatimتار ،رشته ،نخ ،رشت ٔه باریک مانند تار ابریشم  ،تار موی ،و
رشته هایی که در طول پارچه بافته می شود ،مقابل پود ،تان و تانه هم گفته
شده .
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قچان  qachänپرسش در مورد وقت .مثال  :قچان ایتدیم؟ ( چه وقت گفتم
؟ ) ،قچان عد الت بۉلسه ،ایل بختیار یشه یدی (هر وقتیکه عدالت حکمفرما
شد ،مردم آرام و بختیار حیات بسر می برند) .
^ قچانگی  qachängiچی وقت ؟  .مثال  :قچانگی گپلرنی اېسله ماق
( گپ های گذشته را به خاطر آوردن ) .
قد  { qadعر  } .درازا ،قامت ،باال ،برز.
قداق  qadäqوزنی که  ۴۰۰گرام باشد .
^ قداقله ماق  qadäqlamäqتقسیم کردن  .مثال  :چای قداقله ماق
( وزن کردن چای خشک ) .
قداق  qadäqپتره  .مثال  :قداق پیاله ( پیال ٔه پتره شد ه ) .
^ قداقچی  qadaqchiپتره گر .
^ قداقله ماق  qadäqlamäqپیوند کردن پیاله و چاینک چینی .
^ قداقلی  qadäqliپتره شده ،پیوند شده .
قدر { qadrعر  } .اندازه ،انداز ٔه چیزی ،برابر ،و نیز به معنی طاقت و قوه،
حرمت و وقار ،اعتبار ،آبرو .
^ قدرسیز  qadrsizبی قدر ،بی حرمت.
^ قدرله ماق  qadrlamäqقدر کردن ،احترام نمودن .
^ قدرلی  qadrliمحترم ،عزیز .
قدرت  { qudratعر } .توانایی ،نیرو ،توانایی ،انجام کاری .
قدردان  { qadrdänعر  + .فا }.کسی که قدر دوستی را بداند ،با حرمت
 ،با احترام .مثال  :قدردان دۉست ( دوست قدر شناش ) .
قدغن  qadghanنهی ،منع کردن .
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قدم  { qadamعر  } .پا ،انداز ٔه پا از سر انگشت تا پاشنه ،اقدام جمع .
^ قدمله ماق  qadamlamäqقدم به قدم راه رفتن ،با قدم اندازه کردن .
قده ماق  qadämaqفرو بردن.مثال  :میخ نی قده ماق ( میخ را کوبیدن)
کۉکره گیگه نشان قده ماق ( به سینه ٔ اش نشان نصب کردن ) .
قدیم  { qadimعر  } .دیرینه ،قدما ٔ جمع  .قدیم االیام  :روزگار پیش.
^ قدیمگی  qadimgiقدیمی .
قراقچی  qaräqchiرهزن ،قطاع الطریق.
قراوول  qaräwulماخوذ از ترکی ،نگاهبان ،دیده بان ،پاسبان ،سر بازی
که در جایی برای نگهبانی گماشته شود .
^ قراوولخانه  qaräwulkhänaجاییکه پاسبان اجرای وظیفه می کند .
قرته یماق  qartaymäqپیری و سالخوردگی .
قرچاق  qarchäqقۉغیرچاق  -گدی ،آله ٔ بازی اطفال .
قرچه  qarchaپرنده ای که از گنجشک خوردتر باشد .
قرچیغی  qarchighayباشه .
قرداش  qardäshقرینداش  -خویش ،تبار .
^ قرداشلیک  qardäshlikمناسبات دوستانه .
قرس  qarsچادر – چادری که از چیت و سایر پارچه های نازک رنگین
می دوزند و زنان در خانه یا هنگام نماز خواندن برسر می کنند.
قرسک  qarsakچکچک .
قرسیلله ماق  qasillamäqدر وقت خوردن قرس قورس آواز کشیدن
( در باره ٔ بعض میوه ها گفته شده ).
قرشه  qarshaمترس ،مترسک – چیزی که با سنگ یا چوب و پارچه به
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هیکل انسان در کشتزار برپا کنند جانوران از آن بترسند و به زراعت آسیب
نرسانند ،هراسه و داهل و افچه هم گفته شده .
قرشی  qarshiضد ،برخالف .
^ قرشیله ماق  qarhilamäqاستقبال و پذیرایی کردن از مهمانان .
^ قرشیلیک  qarshilikضدیت .
قرعه  { qur’aعر  } .سهم و نصیب  ،تک ٔه کاغذ یا چیز دیگر که بوسیله ٔ
آن سهم و نصیب کسی را تعیین کنند .
قرغه  qarghaپرنده است حالل گوشت شبیه کالغ که تمام پرهایش سیاه
است ،در تابستان بجاهای سرد سیر می رود ،بعربی نیز زاغ می گویند.قرغه
جاییست خوش آب و هوا در کابل.
قرغه ماق  qarghamäqبد دعا کردن.
^ قرغیش  qarghishبد دعا .
قرقره  qarqaraپرنده ای که گردن ،نول و پاهای دراز داشته ،در
باتالق زندگی می کند
قرماق  qaramäqچنگک ماهی گیری .
قرمزی  { qirmiziعر } .رنگ سرخ .
قرنطین  { qarantinفر  } .ایستگاه بهداشتی ،محلی در مرز کشور که
مسافران را در آنجا معاینه یا بر ضد امراض واگیر مایه کوبی می کنند .
قره ماق  qaramäqنظر کردن ،دیدن  .مثال  :آیینه گه قره ماق
( به آیینه نگاه کردن ) ،ارزیابی کردن ،پرورش کردن ،تربیه نمودن ،منسوب
شدن ،معاینه کردن ،اعتبار دادن ،التفات کردن .
^ قره ش  qarashنقط ٔه نظر ،دیدگاه ،معامله ،مناسبت .
مثال  :همه گه بیر کۉز بیلن قره ش کېره ک (الزم و ضروری است تا همه
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را بیک چشم دید ).
^ قره م  qaramتابع  .مثال  :قره م خلق ( مردم استعمار شده ) بی
صالحیت ،بی تصمیم ،بی اراده .
قره قچی  qaraqchiدزد راه ،رهزن ،قطاع الطریق.
قره قلپاق  qaraqalpaqکاله سیاه .جمهوری قره قالپاقستان منطقه ای
خود مختار در کشور اوزبیکستان است .مرکز این جمهوری شهر نوکس
است .قره قالپاقستان در شمال غرب اوزبیکستان واقع است.
قره کش  qarakashاسب و خر کند رو ،اسب و خری که آهسته رود
قره قوش کسل  qaraqush kasalمرض میرگی.
قره قوالق  qaraquläqسیاه گوش – حیوانیکه در شکم حیوانات در
آمده ،جگر آنها را می خورد.
قره متیل  qaramtilمایل به سیاهی .
قره مه  -قرشی  qarama - qarshiضد ،خالف .
قره مه  -قرشیلیک  qarama - qarshilikضدیت .
قری  qariواحد متر بوده در قدیم در بعضی از والیات سمت شمال کشور
مورد استعمال بوده است .قری در این شعر ظهیر الدین محمد بابر چنین
توضیح شده است :
تۉرت مینگ دور قدم بیله بیر مېل
بیر کورور انی
دیدیالر

بیر

هند ایلی دیر بیل
یریم

قری بو قدم

هر قری بیل که بار دور آلتی توتم
هر توتم

تۉرت ایلیک ینه هر ایلیک
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آلتی چو عرضی بۉلدی بیل بو بیلیک
ترجمه :
یک میل مساوی به چهار هزار قدم بوده ،مردم هند آنرا کورور می
گویند .هر قدم مساوی یک و نیم قری ،یک قری مساویست به یک قالچ تک ٔه
دو قاته  ،و دو قالچ تکه ٔ یک قاته ،یا  :یک قری مساویست به شش توتم،
یک توتم مساویست چهار ایلیک « انگشت » ،یک ایلیک برابر است به چهار
انگشت دست که پهلوی هم واقع شود .
مآخذ  ( :بابر نامه ،چاپ لندن ،سال  ۱۹۰۵م  ،ص . )۴۵۵
قری  qariسالخورده ،محاسن سپید ،پیر ،واحد اندازه .
^ قریلیک  qarilikپیری ،دوران سالخورده گی .
^ قریماق  qarimäqپیر شدن.
نگو که پیر شدی عاشقی نمی زیبد
شراب چون کهنه شود ،نش ٔه دگر دارد
قریچ  qarichوجب  -فاصله بین انگشت شَست و انگشت کوچک وقتی
انگشت ها از هم باز باشد.
^ قریچله ماق  qarichlamäqوجب وجب اندازه کردن .
قرین  qarinقارین  -شکم ،آن قسمت از بدن انسان یا حیوان که روده ها در
آن قرار دارد ،اشکم هم می گویند .
قرینداش  qarindäshقوم ،خویش .
^ قرینداشلیک  qarindäshlikخویشی و مناسبات قومی .
^ قرینداشچیلیک  qarindäshchilikمناسبات خویشی و قومی .
قزان  qazänدیگ  -ظرف فلزی یا سنگی که در آن خوراک پخته کنند .
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قزغاق  qazghäqسبوسک موی.مثال  :نجیبه نینگ ساچینی قزغاق باسگن
( موی نجیبه پر از سبوسک است ).
قزی  qaziگوشت اسب.
قسم  { qasamعر  } .سوگند ،اقسام جمع .
^ قسم یاد  qasamyädقسم  ،سوگند .
قسم  { qismعر  } .بخش ،بهره ،نصیب ،جزیی از یک چیز قسمت شده،
اقسام جمع .
^ قسما  qismanبخش ،جزیی از یک چیز قسمت شده .
قسماق  qasmäqچرک ،ماده ٔ سفید رنگی که از دمل و زخم بیرون می
آید ،ماد ٔه چرب و تیره رنگ که بواسط ٔه دیر شستن بدن یا لباس در روی
پوست بدن یا لباس پیدا می شود ،شوخ و شوغ هم گفته شده .
جز .
قسمت  { qismatعر  } .نصیب ،بهرهٔ ،
قسناق  qasnäqقسقان  -آله ٔ چوبی یا فلزییکه دورادور ایلک ،پرویز و
غلبیر را احاطه کرده است .
قشّاق  qashshäqفقیر ،مسکین ،بیچاره .
^ قشّاقلشماق  qashäqlashmäqبه حد زیاد به فقیری و بیچاره گی رو
آوردن .
^ قشّاقلیک  qashäqlikغریبی  ،بیچاره گی .
قشقلداق  qashqaldäqپرنده ای وحشی که در سر قشقه داشته به
مرغابی می ماند .
قشقه  qashqaنشانه و زخمی که با ضرب در پیشانی حیوانات بوجود
می آید .
قشقیر  qashqirگرگ .
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قشیماق  qashimäqخاریدن .
^ قشاو  qashäwآله ایست برای خاریدن حیوانات .
قشو  qashawقشاو .
قصاص { qasasعر  }.جزأ مکافات ،مجازات قاتل یا ضارب مطابق عملی
که مرتکب شده
قصد  { qasdعر  } .میانه راه رفتن ،آهنگ کردن ،میانه روی .
^ قصدلشماق  qadlashmäqقصد کردن .
قصر  { qasrعر  } .کوتاه کردن ،باز داشتن ،نماز چهار رکعتی را دو
رکعت خواندن در سفر ،کاخ ،کوشک ،کوتاهی .
قصور  { qusuعر  } .کاخها ،جمع قصر ،از کاری باز ایستادن ،واگذاشتن
کاری از روی عجز و درمانده گی ،کوتاهی کردن.
قطران  { qatränعر  } .چکیدن ،قطره قطره چکیدن آب .
قطره  { qatraعر  } .چکه ،یک چکه ،یک دانه باران ،قطرات جمع ،در
فارسی چک و ژیک هم گفته شده .
قطع  { qatعر  } .بریدن  ،جدا کردن ،و نیز به معنی جزم و یقین .
^ قطعا  { qatanعر  } .هیچگاه ،اصال ،بشکل قاطع .
قطعی  { qateyعر  } .مطلق  .مثال  :قطعی حکم ( حکم قطعی) ،قطعی
ضربه ( ضربه ٔ حکم ).
ققره ماق  qaqramäqاز بی آبی خشک شدن .
^ ققراق  qaqräqخشکیده .
ققشتماق  qaqshatmäqزار زار گریستن .
^ ققشتقیچ  qaqshatqichضربه ٔ سخت رساندن .
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ققشمه ماق  qaqshamäqنالیدن .
قققله ماق  « qaqqilamäqقق قق » آواز کشیدن « در باره ٔ مرغان گفته
می شود » .
ققّه یماق  qaqaymäqزرد شدن ،پژمرده گردیدن .
ققیر  qaqirبای ،زمین خراب ال مزروع  ،بائرة یا بائر ،مقابل آباد ،لم
یزرع ،غیر مزروع ،نامزروع و تأنیث آن بائرة است ،زمین خراب،
ویران ،بی بنا ،بی زرع و کشت ،خاک مرده ،نا آباد ،غیر ذی زرع ،زمین
ناکشته که به زرع ودرختکاری آباد نشده باشد ،زمین ویران :
لگد کنند و چرند آنچه گندم و سبزه است
چنانکه دایر و بایر شود همه یکسان
ظهیرالدوله صفا
ققیلداق  qaqildäqسیر گپ ،کسی که زیاد گپ می زند .
قُل  qulقول – مطیع ،خدمتکار ،قلی «ترکی» ترکیبی است از قل به معنی
غالم « +ی» عالمت اضافه  :محمد قلی  ،عباسقلی ،حسنقلی ،شاه مردانقلی
قُل بچه  qulbachaغالم بچه .
قالب چیلیک  quläb chilikقانون شکنی ،کاری را غیر قانونی انجام دادن
قلپاق  qalpäqکاله نمدی ،کاله ای که از نمد ساخته می شود .
^ قلپاقلی  qalpäqliکاله دار ،کاله پوش .
قلتیره ماق  qaltiramäqلرزیدن .
^ قلتیراق  qaltiräqلرزان ،لرزنده .
قلتیس  qaltisنازک ،مثال  :قلتیس و ضعیت ( وضعیت حساس ) .
قلدیر غاچ  qaldirghächپرستو  -طایر ُخرد معروف که پشت و دم آن
سیاه و سینه ٔ سفید دارد و در سقف خانه و مساجد آشیانه سازد ،بمعنی
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پرستک است که ّ
خطاف باشد و بعضی گویند پرستو وطواط است که آن
ّ
خطاف کوهی باشد ،پرستوک ،پرستک :
چرا عمر کرکس دو صد سال و یک
نماند

فزونتر ز سالی

پرستو

قلعی  { qalaeiعر  } .رصاص ،ارزیر ،فلزی است سفید رنگ مانند نقره،
قابل تورق ،سخت تر از سرب ،به آسانی ذوب می شود ،خالص آن در طبیعت
پیدا نمی شود و همیشه مرکب با اکسیژن و گوگرد است ،در فارسی قلع هم
می گویند.
^ قلعیله ماق  qalaeylamäqبعضی از ظروف را با قلعی سفید کردن .
قلقان  qalqanقیلیچ – شمشیر ،حربه ٔ پوالدی که تیغ ٔه آن بلند و دم آن تیز
و برنده است .
قلقیماق  qalqimäqایستاد شدن  .مثال  :آیاققه قلقیماق ( باالی پا ایستاد
شدن ) .
^ قلمچه  qalmchaنوده -نهال .
قلمتراش  { qalamtaräshعر  + .فا } .قلم تراش ،نوعی از کارد دراز
دسته که بدان قلم تراشند ،چاقو و گزلکی که بدان قلم و جز آن می تراشند،
قسمی چاقوی ظریف که قلم های نیی را با آن می تراشند :
الماس قلمتراش و ملماس قلم
انقاس مداد و نام جنسش حبر " "۱است
«  »۱حبر – { عر ( } .بکسر حا ) مداد ،مرکب که برای نوشتن بکار می
رود ،حبور جمع.
قلم قاش  qalam qäshابروی قلمی ،ابروی باریک .
قله ماق  qalamäqچیدن .مثال  :اؤچاققه اؤتین قله ماق ( در دیگدان و
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اجاق هیزم چیدن).
قلی  qalayiچطور ،چگونه .
قلّیق  qalliqزوجین .
قلین  qalinدبل  ،لک  .مثال  :قلین کؤرپه ( لحاف دبل و لک ).
^ قلینلشماق  qalinlashmäqنزدیک ،صمیمی  .مثال  :قلین دؤست،
یقین اؤرتاق ( دوست و رفیق صمیمی ).
قلین  qalinتویانه ،مال ،ملک و امثال آن  .مثال  :قیزنینگ قلینی قارنینگ
سووی ( تویان ٔه دختربه برف می ماند که زود آب شده از بین می رود)«.
ضرب المثل ».
قمچی  qamchiتازیانه ،شالق که توسط آن اسب را به راه رفتن وادار
سازند.
^ قمچیله ماق  qamchilamäqبا قمچی زدن .
قمره ماق  qamramäqانعکاس دادن ،افاده کردن  .مثال  :کتته دور
تاریخینی قمره ب آلگن اثر ( اثریکه دور بزرگ تاریخ را احتوا کرده ) .
قمشماق  qamishmäqبنابر تا ٔثیر بیرونی فعالیت و قابلیت خود را از
دست دادن « در باره ٔ دندان و چشم گفته می شود ».
قمل  qamalمحاصره.
قمه ماق  qamamäqمحبوس کردن ،از آزادی محروم ساختن ،زندانی
ساختن .
^ قماق  qamäqمحبس ،زندان  ،بندیخانه .
^ قماقخانه  qamäqkhänaمحبس .
قمیش  qamishنی .
^ قمیشزار  qamishzärنیزار .
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قنات  qanätبال  .مثال  :طوطی نینگ قناتی ( بال طوطی ) .
قناد  { qannädعر } .شکر ریز ،شیرینی فروش ،قند ساز .
^ قنادلیک  qannadlikدکان قنادی .
قنار  qanärجوال کالن که در بین آن کاه اندازند .
قنترماق  qantarmäqگرسنه نگهداشتن .
قنتره  qantaraگوپیچه ،پیراهن پخته دار نوزاد .
قنجیغه  qanjighaسیت عقبی بایسکل که برای حمل اشخاص و اشیا درین
وسیله تعبیه شده است .لفظ تورکی اوزبیکی است و آن تسم ٔه است که در
پشت زین اسب و االغ می بندند و بعضی لوازم را به آن می بندند.
قنجیق  qanjiqسگ ماده .
قنچه  qanchaسوالیکه مقدار و تعداد چیزی را معلوم میکند .
قنداق  qandäqقنده ی – چطور ،چگونه ؟
قنده ی  qandayچگونه ،کلمه ٔ استفهام است ،بطور استفهام استعمال می
شود یعنی از چه نوع و در چه وضع و در چه حالت و چه طور ،چگونه،
به چه طور ،به چه طرز ،چسان ،به چه نحو ،به کدام سان ،چون ،چه  ،چه
جور ،چه نوع  ،چه شکل:
دریا دو چشم و بر دل آتش همی فزاید
مردم میان دریا و آتش چگونه پاید
( رودکی)
قنسیماق  qansimäqباسی شدن غذا ،غذای مانده ،پس مانده .
قنشر  qanshirبین دو ابرو .
قنی  qaniسوالیست برای معلوم کردن جنس یا شخص استعمال می
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شود.مثال  :کتابیم قنی ؟ ( کتابم کجاست ؟ ) ،اوکنگ قنی
( برادرت کجاست ؟ ) .
قوت  qutسرمایه ،بخت و سعادت ،برکت .
قوتادغوبیلیک  qutädghublekنام کتابیست به معنی علم سعادت.
^ قوتلوغ  qulughمبارک ،مقدس .مثال  :قوتلوغ قان ( خون مقدس ).
^ قوتله ماق  qutlamäqتبریک گفتن ،مبارکباد گفتن .
^ قوتالو  qutläwتبریک  ،تبریکنامه .
قوت  { qutعر  } .خورش ،خوردنی ،طعام ،روزی ،اقوات جمع.
^ قوت الیموت  qut läyamutتوشه ،طعام اندک و قوت الیموت و
طعامی که مسافران با خود دارند.
نگر بستگانند و بی چارگان
و بی توشگانند و بی زاورا
رودکی
قوتاس  qutäsغژگاو -به معنی غژغاو است که گاو قطاس باشد و بحری
قطاس همان است ،نوعی از گاو است که از دم آن پرچم علم و مگس ران
سازند ،و آن قسم گاو در کوهستان که مابین ختا و هندوستان است به هم
می رسد ،به هندی آن را سری گای گویند به ضم سین مهمله  .غژغاو.
غژغا .غژگا .کژگاو .کژگا .کژغاو:
دمش همچون دم غژگاو گشته
سرون مانند شاخ گاو گشته
قوتلی  quwatliبا قدرت ،با قوت .
^ کم قوت  kamquwatبی قوت ،ضعیف .
قوتقرماق  qutqarmäqنجات دادن ،آزاد کردن  .مثال  :قماقدن
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قوتقرماق ( از زندان نجات دادن ).
قوتقو  qutquwتحریک و دعوت به راه بد.
قوتله ماق  qutlamäqمبارک گفتن ،تبریک گفتن ،قوتلوق  :مبارک .
قوتورماق  quturmäqدیوانگی  .مثال  :ایت قوتورسه اېگه سینی قاپه
دی ( سگ دیوانه صاحبش را می گزد ) « ضرب المثل » .
^ قوتوریش  quturishدیوانه شدن ،عقل خود را از دست دادن .
قوتولماق  qutulmäqنجات یافتن ،خالص شدن  .مثال  :دشمن قؤلیدن
قوتیلماق ( از دست دشمن رهایی یافتن ).
قوتی  quttiما ٔ خوذ از ترکی جعبه کوچک  .مثال  :گوگرد قوتی ( قطی
گوگرد ) .
قوجیره ماق  qujramäqاز تشنگی به عذاب شدن .
^ قوجیراق  qujiräqپژمردن .
قوچماق  quchmäqقوچاقله ماق  -در آغوش گرفتن .
قوچاق  quchäqآغوش ،بغل  .مثال  :بیر قوچاق اؤت
( یک بغل علف ) .
^ قوچاقله ماق  quchäqlamäqبغل کردن ،در آغوش گرفتن .
قودوق  quduqچاه ،و به عربی بئر خوانند ،گودی دایره ای عمیقی که
در زمین جهت بیرون آوردن آب و جز آن کنند.مغاک  .چال  ،گودالی که
در آن آب زاینده باشد ،و مجازا ً آب آن را هم گویند :
چاه پر کرباسه و پر کژدمان
خورد ایشان پوست روی مردمان
قوده  qudaقرابت پدر و مادر عروس و داماد نسبت بهمدیگر.
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^ قوده لشماق  qudalashmäqقرابت اقارب عروس و داماد .
^ قوده – انده  quda – andaقرابت اقارب عروس و داماد نسبت بیکدیگر
قورال  qurälاسلحه ،وسایل جنگی  .مثال  :جهل – جاهل نینگ قورالی
( سالح جاهل در حقیقت  ،جهل اوست ).
چه باید سالح و چه باید سپاه
چه سازیم این را چگونه ست راه
فردوسی .
^ قورالداش  quläldäshسربازانیکه باهمدیگر در یک صف و دریک
جبهه جنگیده ،دوره مکلفیت خویش را سپری کرده باشند .
^ قورالسیز  qurälsizبدون اسلحه  .مثال  :قورالسیز خلقنی اؤققه
توتماق ( اهالی بیدفاع را تیر باران کردن ).
^ قورالسیزلنماق  qurälsizlanmäqخلع سالح شدن .
^ قوراللنماق  qurällanmäqبه خاطر جنگ با سالح مسلح شدن .
^ قوراللی  qurälliمسلح  .مثال  :قوراللی کوچلر ( نیروی مسلح ) .
قوربقه  qurbaqaحیوان کوچک دارای دو دست و دو پا که ذو حیاتین
است و در آب و خشکه زنده گی می کند ،غوک و قور باقه یا قور باغه هم
گفته شده.
قورت  qurtحشر ٔه بی دست و پا و خزنده ای که بدنش استخوان ندارد ،مانند
کرم خاکی و زالو و امثال آنها .
^ قورتالقی  qurtläqiکرم خورده .
^ قورتلی  qurtliچیزی که تحت تا ٔثیر کرم قرار گرفته باشد .
قورداش  qurdäshهم سن و سال .
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قورساق  qursäqمعده ،شکم .
قورشه ماق  qurshamäqمحاصره کردن .
^ قورشاو  qurshäwمحاصره شده .
قورغاق  qurghäqمنطقه ٔ خشک و بی آب .مثال  :قورغاق یېرلر( منطقه ٔ
خشک و ال مزروع ).
^ قورغاقچیلیک  qurghäqchilikخشکسالی.
^ قورغاقلیک  qurghäqlikخشک سالی و بی آبی .
قورغور  qurghurبار بؤلمه گور  -اؤلگور :کلمات مزاح ،شوخی کردن،
شوخی و خوش طبعی.
قورماق  qurmäqبنیاد کردن ،برپا نمودن .مثال  :اوی قورماق ( خانه
ساختن ) ،تشکیل دادن مثال  :ینگی دولت قورماق ( تشکیل دولت جدید ).
^ قورووچی  quruchiکارگر ،بناکار .
قوروت  qurutیکی از انواع لبنیات بامزه بسیار ترش که از دوغ به دست
می آید.
قورولتای  qurultäyانجمن ،انجمنی که از نماینده گان چند دولت برای حل
و فصل امور سیاسی و اجتماعی تشکیل شود ،مجمع دانشمندان و متخصصین
برای بحث و مذاکره در مسایل علمی و فنی ،مجلس قانونگزاری ممالک
متحده آمریکا.
قورومساق  qurumsäqخسیس ،ممسک .
^ قورومساقلیک  qurumsäqlikخسیسی ،ممسکی .
قوره لَی  quralayبچه ٔ آهو.
^ قوریلمه  qurilmaوسایل تخنیکی .
^ قوریلیش  qurilishامور ساختمانی .
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قوریماق  qurimäqخشک شدن .
^ قوروق  quruqبیهوده ،پوچ ،بی اساس ،تشویش ،خشک.
^ قوروقچیلیک  quruqchilikقورغاقچیلیک – خشکسالی.
^ قوروقلیک  quruqlikخشکه .مثال  :دنیانینگ اوچ قسمی سوو ،بیر
قسمی قوروقلیک ( سه حصه ٔ جهان را آب و یک قسمت آنرا خشکه
تشکیل می دهد ).
قوسماق  qusmäqقی ،استفراغ کردن .
^ قوسوق  qusuqموادی که بعد از استفراغ از بدن انسان خارج می شود
قوش  qushپرنده ،طیر.
^ قوشده ی  qushdayمانند پرنده ،خیلی سبک .
قول  qulقل  -مطیع ،خدمتکار ،غالم .
^ قولدار  quldärصاحب خدمتکار ،خوجیین .
^ قولدارلیک  quldärlikغالمی .
قوالچ  qulächبوع  ،قوالچ کردن به چیزی ،اندازه گرفتن ریسمان به
اندازه ٔ کشیدگی دو دست .
^ قوالچله ماق  qulächlamäqبا قوالچ اندازه گرفتن .
قوالق  quläqگوش ،عضو شناوایی ،قوه ٔ استماع  .نیوشیدن .گوش
دادن ،شنودن  .گوش فرا دادن :
شنیدی همه جنگ مازندران
کنون گوش کن رزم هاماوران
فردوسی
^ قوالقسیز  quläqsizبی گوش ،کر ،کسی که گوش شنوا نداشته باشد .
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^ قوالقلی  quläqliگوشدار ،شنونده .
قوالقچین  quläqchinکالهی که گوش طفل را بپوشاند.
قولف  qulfقفل ،آلت فلزی که بدر صندوق یا خانه می زنند و در را با آن
می بندند.
قولّوق  qulluqمبارک  .مثال  :اۉغیل قولوق بۉلسین ( پسر مبارک ) .
قولون  qulunاسب جوانیکه هنوز یکساله نشده باشد.
^ قولونله ماق  qulunlamäqچوچه دادن اسب .
^ قولونلی  qulunliاسب چوچه دار .
قوله ماق  qulamäqبا ضرب افتیدن ،نیست شدن ،محو گردیدن  .مثال :
پادشاه تختدن قوله دی ( پادشاه از تخت شاهی سقوط کرد).
قولی  qulayموافق ،مناسب ،برابر .
^ قوله یسیز  qulaysizبی طالع ،بی نصیب .
^ ناقولی  näqulayنا مناسب ،نا موافق .
^ قوله یلیک  qulaylikوضعیت مناسب ،امکانات بهتر .
قوم  qumسنگریزه ،شن .
قومالق  qumäqریگزار .
^ قومله ماق  qumlamäqبرای از بین بردن زنگ و داغ از ریگ استفاده
کردن  .مثال  :قزاننی قوملب یووماق ( دیگ را با ریگ شستشو کردن ) .
^ قوملی  qumliریگزار .
^ قوملیک  qumlikزمین ریگزار .
قومغان  qumghänچایجوش .
قومندان  qumandänکلمات قومانده ،قوماندان و قوماندانی هرچند در نظر
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اول فارسی یا پشتو به نظر می رسند ،در اصل از یک کلمة انگلیسی ریشه
گرفتهاند .در انگلیسی کلمه کو َمند به معنی فرمان یا دستور است .به همین
ترتیب ،در آن زبان ،کو َمندر به معنی فرمانده میشود.
قومنده  qumandaدستور.
قومورسقه  qumursqaچومالی – مورچه .
قومه الق  qumaläqسرگین اشتر .
قوندوز  qunduzحیوان بحری «.قپقرا قوندوزنی کۉر» (ابروی قوندوز-
چشمان شهال و زیبا)  .اسم ،نوع شراب ،سیاهی شب ،نام والیت است
نزدیک به ظلمات مخفف قهندز معرب کهن دز است ،اسم طبقه ٔ اناث  ،مغلی
قندز  :اشاره به مغل بچه های بی مهر و بی باک و خونریز و خونخوار باشد.
قوندوز [ق ُ] قندز .موالنا قبولی قندوزی است .استاد ذکر هللا ایشانچ
توره به این نظر است که قوندوز در افغانستان به شکل غلط « کندوز یا
کندز» مورد استعمال است .در اصل نام حیوان بحری است .
منبع  :بلوت « بیانی اجتماعی و فرهنگی جمغرمه سی»
پیشینه قوندوز :
نام کندز گونه ای از تلفظ کهندژ است :دژ کهن که در شهرسازی های
باستان بخش مرکزی و دژ یا قلع ٔه اصلی هر شهر بودهاست و بخشهای دیگر
ربض و شارستان و باره و حصار بوده است .قوندوز در گذشته بخشی از سر
زمین بلخ کهن بود و در دوره ای نیز مرکز تخارستان بود و َولوالـِج
(وروالیز) نام داشت .ولوالج در سده یکم و دوم هجری (هفتم و خشتم میالدی
) پایگاه اصلی هپتالیان در نبرد شان در برابر نیرو های مهاجم اسالمی بود.
پس از آن نیز تا دوره سلجوقی این شهر تبدیل به یک مرکز اداری و مرکز
ضرب سکه در منطقه شمال افغانستان امروزی شد .ابو عبداهللا محمد بن
صالح ولوالجی ،از شاعران دور ٔه سامانی ،و ظهیرالدین ابوالفتح عبدالرشید
ولوالجی ،فقیه حنفی ،از مردمان این شهر بودند .در دوره تیموری نام کهندز
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و قوندوز در متون دیده میشود.
منبع  :دانشنامه آزاد .
قونسول  qusulنماینده سیاسی یک دولت در کشوری بیگانه.
^ قونسولگرلیک  qunsulgarlikاداره ٔ نمایند ٔه سیاسی یک دولت در کشور
بیگانه .
^ قنسوللیک  qunsullikوظیفه ٔ قونسولگری.
قوو  quwعیار ،بهانه جو .
قووانماق  quwänmäqخورسند ،شاد شدن.
قووانچ  quwächشادی ،خورسندی.
^ قووانچلی  quwänchliبا ارزش ،مهم ،شادی بخش .
قووماق  quwmäqتعقیب کردن ،مجبور کردن ،راندن ،جایش را به
زورگرفتن.
^ قووغین  qughinرانده شده .مثال  :قووغینده یشه ماق ( در غربت زنده
گی کردن ) .
^ قووله ماق  quwillamäqقووماق – راندن.
قوونه ماق  quwnamäqخرسند ،شاد شدن .مثال  :سېنی کؤریب کؤنگلیم
قوونه دی ( از دیدن تو دلم ماالمال از خورسندی و شادی شد ) .
^ قووناق  qunäqشادمان ،خندان .
^ قووناقلیک  qunäqlikشادمانی ،شادی ،کیفیت عالی .
قووور  quurنل عریض آهنی که بخاطر عبور و مرور آب ،گاز ،نفت و
غیره استفاده می شود .
قویاش  quyäshآفتاب ( -از :آف ِ ،مهر ،خور  +تاب  ،فروغ  ،نور) نور
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شمس  .خورشید ،مقابل سایه .
^ قویاشلی  quyäshliآفتابی .
قویان  quyänتاووشقان  -خرگوش ،حیوانیست علفخوار به انداز ٔه گربه و
دارای گوشهای دراز و لبهای شکافدار ،دستهای او از پا هایش کوتاهتر،
بسیار چاالک و دونده است در زیر زمین داالنهای دراز پر پیچ و خم می
سازد ،ماده ٔ آن در هر شکم  ۶تا  ۸بچه می زاید و سالی چند بار آبستن می
شود و ممکن است در یکسال  ۶۰بچه بیاورد .
قویانچیق  quyänchiqتامیر – پی ،رگ ،هر یک از لوله های باریک
در بدن انسان و حیوان که خون در آن جریان دارد.
قویروق  quyruqدنبه – عضوی از بدن گوسفند که در انتهای تنه ٔ او
آویخته و بجای دم اوست و تمام آن چربی است .
قویماق  quymäqریختن  .مثال  :پیاله گه چای قویماق ( در پیاله چای
ریختن ) .
^ قویمه  quymaگداخته – فلز یا چیز دیگر را بقوه ٔ حرارت ذوب کردن،
آب شدن یا باز شدن جسم جامد در اثر حرارت ،گدازیدن هم گفته شده .
گدازنده :آب کننده ،ذوب کننده  .گداخته  :واشده ،ذوب شده  .گداز  :امر
گداختن ،بگداز ،و به معنی گدازنده هر گاه با کلمه ٔ دیگر ترکیب شود مثل
دیر گداز ،جانگداز.
قویماق  quymäqپراته  ،خجور .
قویموچ  quymuchدمغازه  ،دمغزه – بیخ دم ،استخوان میان دم حیوان
دمدار .
قویوق  quyuqغلیظ  ،درشت ،ستبر ،سفت ،نقیض رقیق.
^ قویوقلشماق  quyuqlashmäqغلیظ شدن ،حالت غلظت بخود گرفتن.
قویولماق  quyulmäqبا کم شدن آب حالت غلظت را به خود گرفتن .
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قویون  quyunگردباد ،تنوره ٔ بزرگ گرد و خاک که در اثر وزش باد می
چرخد و به هوا می رود .
قویی  quyeپایان  .مثال  :قویی تشکیالتلر( موسساتیکه درج ٔه باال ندارند،
متوسط ،کوچک ) ،یېتمیش یاشدن قویی اېرککلر( مردانیکه عمر شان کمتر
از هفتاد استند).
قۉبیز  qöbizچنگ  -آل ٔه موسیقی بی پرده که دست ٔه کوتاه دارد .
حاسدم گوید که شعر او بود تنها و بس
بازنشناسد کسی بربط ز چنگ رامتین .
منوچهری .
قۉبیزچی  qöbizchiچنگ نواز ،کسی که چنگ می نوازد .
قۉ پارماق  qöparmäqکندن  .مثال  :شمال یوز ییللیک درختنی قۉپاریب
تشله دی ( باد و شمال درخت صد ساله را از بیخ و بن کند).
قۉپال  qöpälدغل ،نامناسب .مثال  :قۉپال معامله ( معامله ٔ نا مناسب
و بد ).
^ قۉ پاللشماق  qöpällashmäqشکل دغل و بد را بخود گرفتن .
^ قۉ پاللیک  qöpallikدغلی و رویه ٔ بد .
قۉ پّه یماق  qöppaymäqمرتکب عمل بد و رویه خشن شدن .
قۉ تان  qötänتوده ،گله  .مثال  :بیر قۉتان قۉ ی ( توده و گله ٔ
گوسفندان ) .
قۉتیر  qutirچیچکی ،کسی که رویش از مرض چیچک زشت و بد قیافه
شده باشد.
قۉچقار  qöchqärگوسفند نر.
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قۉر  qörخاکستر داغ .
قۉرس  qörsدغل ،نادرست ،حیله گر ،مکار.
^ قۉرسلیک  qörslikدغلی ،مکاری و حیله گری.
قۉرغاشین  qöghäshinچدن  -فلزی است مرکب مثل برنج که ازآن
مجسمه و غیره می سازند.
قۉرغان  qörghänقلعه  ،دیوار مستحکمی که برای نگهداری و محافظت
شهر و قلعه ساخته می شود .مثال  :تینچلیک قؤرغانی ( دیوار مستحکم صلح
و ثبات ) ،نام شهریست در اندخوی والیت فاریاب افغانستان .
گفتنیست که مسقط الرس مؤلف این فرهنگ نیز شهر قورغان است اولسوال
( حاکم ) این شهر محترم داکتر محمد ابراهیم تینمس شخص مهربان و فرهنگ
دوست بوده ،همواره محافلی را جهت معرفی زنده گی نامه های شخصیت
های ادبی وکلتوری گذشت ٔه این مرز وبوم برگزار می نمایند.
به تاریخ  ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ادار ٔه اولسوالی قورغان به همکاری شورای
فرهنگی این اولسوالی به مناسبت گرامی داشت از شخصیت های علمی،
فرهنگی ،ملی ،سیاسی ،نظامی و اجتماعی محفل شانداری را برگزارنموده
بود.
در این گردهمآیی این شخصیت های گذشت ٔه شهر قورغان ،توسط اساتید و
محصالن ورزیده این ولسوالی به معرفی گرفته شد :
-۱دامال سید اسماعیل خان،
 -۲الحاج استاد نادر نیاز «کارگر»
 -۳شهید استاد محمد اسماعیل خان« اسلم ایماق»
 -۳داکتر محمد چهاری «سواش»
 -۴استاد شهید محد کامل صحبت

559

فرهنگ تورکی اوزبیکی به فارسی /دری

 -۵الحاج خلیفه سید شمس الدین مخدوم
 -۶الحاج استاد عبدالکریم« بهمن»
 -۷میرزا محمد یوسف خان
 -۸جنرال محمد عمر« چکر»
 -۹استاد شهید محمد صدیق « منشی»
زمانیکه اینجانب درزمستان سال  ۱۳۹۶خورشیدی به دیدار مسقط الرس
خود باغبوستان قورغان رفته بودم ،به کمک و رهنماییهای داکتر صاحب
تینمس از هفت لیسه ،مکتب متوسطه و ابتدایی ایندیار دیدن کرده ،با اساتید و
شاگردان آن مرکز تعلیمی گفت و گو داشتم  .خاطرات نیک این روز را هر
گز از یاد نخواهم برد .به آرزوی صحت و سالمتی داکتر صاحب تینمس
واهالی این شهر مهمان نواز ( .داکتر ایماق ).
قۉ رقماق  qörqmäqهراسیدن ،واهمه کردن ،تشوش نمودن  .مثال :
قۉرقاق آلدین مشت کۉترر( ترسو ،نخست مشت باال می کند ) ،چومچوقدن
قۉرققن تریق اېکمیدی ( کسیکه از گنجشک بترسد ،ارزن نمی کارد)« ضرب
المثل » .
^ قۉرقاق  qörqäqترسو  .مثال  :کۉز قورقاق ،قۉل باتیر ( چشم ترسو،
دست دلیر و بی ترس ).
^ قۉرقاقلیک  qörqäqlikترسیدن .
^ قۉرقمس  qörqmasبی ترس ،دلیر .
^ قۉر قوو  qörquwترس ،واهمه ،بیم .
^ قۉر قینچ  qörqinchدهشت ،واهمه .مثال  :اونینگ وجودینی قۉرقینچ
اۉ ره ب آلگن ( تمام وجود او را بیم و ترس احاطه کرده است ).
^ قۉر قینچلی  qörqinchliاحساس وحشت ،تنهایی ،اندوه و ترس و
دلتنگی از تنهایی .مثال  :قۉرقینچی منظر ( منظر ٔه وحشت انگیز ) .
560

فرهنگ تورکی اوزبیکی به فارسی /دری

قۉرمه  qörmaقورمه ،قُرمه  .از ترکی قاوورماق بمعنی بریان کردن .
قۉریماق  qörimäqمدافعه کردن ،حمایه کردن ،نگهداری نمودن  .مثال :
باغنی قۉریماق ( باغ را نگهداری و محافظت کردن ).
^ قۉریق  qöriqحمایه ،مدافعه ،نگهداری.
^ قۉریقچی  qöriqchiحامی ،پاسبان  .مثال  :چېگره قۉریقچی سی
( پاسبان و نگهبان سرحد ) .
قۉریقخانه  qöriqkhänaجای مخصوصی که در آن حیوانات نایاب،
نباتات و درختان جهت تکثیر نگهداری می شوند.
^ قۉریقله ماق  qöriqlamäqحمایه کردن ،نگهبانی کردن .
قۉزغلماق  qözghalmäqحرکت کردن ،آغازیدن ،باال شدن ،به جنبش
آمدن  .مثال  :خلق دولتگه قرشی قۉزغلدی ( مردم بر ضد دولت
برخاستند ).
^ قۉزغاالن  qözghalänعصیان  ،غلیان ،تحریک .
^ قۉزغاالنچی  qözghälänchiعصیانچی ،غلیانچی .
قۉزغه ماق  qözghamäqتکرار شدن .مثال  :اونینگ کسلی قۉزغلدی
(مریضی او ،دوباره تکرار شد).
قۉزغین  qözginکلمرغی که گردن سرخ داشته بدون پت باشد ،بالش مانند
یک پل ٔه دروازه کالن باشد ،پرنده ٔ شکاری.
قۉزی  qöziبره – بچه ٔ گوسفند تا شش ماهگی ،بچ ٔه آهو.
^ قۉزیله ماق  qözilamäqزایدن گوسفند.
قۉزیماق  qözimäqتکرار گردیدن ،تکرار کردن .
قۉزی گل  qözi gulگل بره ،گلی که همزمان با گل الله می روید .
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قۉش  qöshیک جفت .مثال  :قۉش هیده ماق ( زمین را توسط دو گاو
قلبه کردن ) .
^ قۉ شچی  qöshchiدهقانی که زمین را قلبه می کند .
قۉشاق  qöshäqمتصل  .مثال  :قۉ شاق برماقلی آدم ( کسی که انگشتان
باهم پیوسطه دارد ).
^ قۉشاقله ماق  qöshäqlamäqبا یک ریسمان باهمدیگر بستن .
قۉشخانه  qöshkhänaمیهمانخانه .این کلمه در بین مردم بدخشان مورد
استعمال است .
قۉشماق  qöshmäqجمع کردن  .مثال  (۱۰ + ۲۰ :عدد  ۲۰را با عدد
 ۱۰جمع کردن ) ،مخلوط کردن .مثال  :عقلی بار آدم قاوون گه پیاز قۉ شیب
یېمیدی ( آدم عاقل خربوزه را با پیاز یکجا نمی خورد ).
^ قۉشمه  qöshmaمشترک .
^ قۉشمه چی  qöshmachiدالل محبت ،کسی که مرد بیگانه را با زن
بیگانه یکجا سازد.
قۉشن  qöshinهدایا و تحایفی که به عروس و داماد داده می شود .
^ قۉ شیمچه  qöchimchaاضافه ،اضافگی  .مثال  :قۉشیمچه درس
( درس اضافی و عالوه گی ) ،عالوه .
قۉشنی  qöshniهمسایه ،کسی که با دیگری در یک منزل یا در خانه ٔ پهلوی
خان ٔه او زنده گی می کند ،همجوار ،همسایگان جمع.
^ قۉشنیچیلیک  qöshnichilkمناسبات همسایگی.
قۉشه  qöshshaدو تا ،یک جفت ،جفت .
قۉشه الق  qöshaläqدو چیز به هم دیگر چسپیده باشد مثال  :قۉشه الق
قاوون ( خربوزه ٔ جفت ) ،قۉشه الق بیره م ( عیدین ).
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قۉشیق  qöchiqسرود ،نغمه ،دوبیتی .
^ قۉشیقچی  qöchiqchiخواننده ،آواز خوان .
^ قۉشیقچیلیک  qöshiqchilikایجاد و کمپوز ترانه ها .
قۉشیلماق  qöshilmäqیکجا شدن ،مداخله کردن ،راست پنداشتن ،دفاع
نمودن ،شریک شدن.
قۉشین  qöshinلشکر ،اردو ،فوج .
قۉغیرچاق  qöghirchäqگدی .
قۉ قیسدن  qöqisdanدفعتاً ،بدون انتظار.
قۉل  qölدست  -عضو بدن انسان از شانه تا سر انگشتان یا از سر انگشتان
تا مچ ،به معنی مسند و قاعده و قانون و روش هم گفته شده ،امضا .مثال :
عریضه گه قۉ ل قۉ یماق ( به عریضه امضا ٔ کردن ).
^ قۉهلل ماق  qöllamäqکمک کردن ،مدد رسانی ،تطبیق کردن ،استفاده
نمودن .
قۉلباغ  qölbäghجامه ای که طفل نوزاد را در آن پیچند و بعضی گویند
که طفل را در گهواره بدان بندند ،و بعضی غندق خوانند و ظاهرا ً ترکی
است ،بمعنی قماط باشد که اطفال نوزاییده را بر آن پیچند.
قۉلتیق  qöltiqبغل ،پهلو ،آغوش ،کنار .بغل زدن :بغل گرفتن ،کسی را دو
دستی در آغوش گرفتن.
^ قۉلتیقله ماق  qötiqlamäqدر آغوش گرفتن ،کمک مادی و معنوی
کردن.
^ قۉلتیق تیاق  qöltiqtayäqعصا  -چوبدستی که هنگام راه رفتن به آن
تکیه کنند
قۉلتیق  qöltiqخلیج  -قسمتی از دریا که در خشکی پیش رفته باشد ،در
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فارسی شاخاب و شاخابه و شاخاوه هم گفته شد .
قۉل قاپ  qölqäpدستکش  -پوشاک دست که با نخ یا پشم یا چرم یا پوست
به انداز ٔه دست درست می کنند .
قۉللنماق  qöllanmäqحمایه شدن.
^ قۉللنمه  qöllanmaرهنما.مثال  :ترافیک قۉللنمه سی (عالیم ترافیکی ).
قۉلنسه  qöllansaبویناک ،بد بوی ،معامله ٔ سرد .
قۉلیازمه  qölyäzmaدست نویس  .مثال  :قۉلیازمه اثرلر موزیمی ( موزیم
آثار دست نویس) .
قۉمسه ماق  qömsamäqبه خاطر آ وردن ،به امید رسیدن آرزومند شدن
قۉنداق  qöndäqما ٔخوذ از ترکی ،قسمت ت ٔه تفنگ که از چوب ساخته می
شود ،و نیز پارچه ای کودک شیر خوار را در آن می بندند ،قنداقه هم می
گویند .
^ قۉنداقله ماق  qundäqalamäqقنداق کردن ،نوزاد را با قنداق
پیچانیدن.
قۉندیرماق  qöndirmäqشاندن ،نصب کردن  .مثال  :اوچاقنی قۉندیرماق
( اجاق – دیگدانرا کندن  ،ساختن ) ،دۉ پیسینی باشیگه قۉندیرماق
( کالهش را بر سر گذاشتن ).
قۉنغیر  qönghirخاکی رنگ .
از همه رختی به بر می کنی مله
هیچ رنگی به ز رنگ خاک نیست
نظام قاری
قۉنغیراق  qönghiräqزنگ  -کلوله ٔ کوچک فلزی آویزدار که بگردن
چهارپایان می بندند.
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تا هنگام راه رفتن آنها صدا کند ،و آلت فلزی که به نیروی برق یا بوسیله ٔ
فنری که در آنست با گذاشتن انگشت در روی تکمه ٔ آن صدا می کند مثل
زنگ رو میزی و زنگ در خانه .
قۉنغیز  qönghizقونغوزک ،مادر کیکها ،نام حشره .
قۉنلغه  qönalghaمیدان طیاره ،میدان وسعیکه در آنجا پرنده ها می
خوابند ،جایی که مسافرین توقف می کنند .
قۉنماق  qönmäqتوقف کردن ،نشستن ،قوشلر میدانگه قۉندیلر( پرنده
گان در میدان نشستند ) ،طیاره میدانگه قؤندی ( هوا پیما در زمین نشست ).
^ قۉناق  qönäqمهمان -قۉناقلرگه یخشی قره ماق ( از مهمانان پذیرایی
خوب نمودن ) .
^ قۉناقله ماق  qönäqlamäqاستراحت کردن ،تفریح نمودن .
^ قۉناقخانه  qönäqkhänaمهمانخانه.
^ قۉنیم  qönimجای تفریح و استراحت ،صب ،حوصله ،طاقت .
^ قۉنیمسیز  qönimsizبیقرار.
^ قۉنیمسیزلیک  qönimsizlikبیقراری .
قۉی  qöyگوسفند  -از حیوانات اهلی و علفخوار که گوشت او از غذا های
اصلی انسان است .
^ قۉیچی  qöychaچوپان .
^ قۉیخانه  qöykhänaمالخانه ،جای ای که گوسفند نگهداری می شود .
قۉیماق  qöymäqگذاشتن ،ماندن ،جابه جا کردن .یېلکه سیده گی قاپنی
یېرگه قۉیماق ( جوال شانه اش را بر زمین گذاشتن(  .مثال  :ساققال
قۉیماق ( ریش گذاشتن ) .
^ قۉیرده – قۉ یمی  qöyarda – qöymayمجبور کردن.
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قۉیین  qöyenآغوش ،بغل .
قهرتان  qahratänخنک طاقت فرسا ،زمستان سرد.
قیا باقماق  qiyä bäqmäqنظر کردن ،دیدن .
قیتماق  qaitmäqعودت کردن  .مثال  :سفردن قیتماق
( از سفر باز گشتن ).
^ قیتیم  qaytimتنگه ،پول سیاه .
قه یېر  qaerکجا ؟ در کجا ؟ کدام سو ؟ کدام طرف ؟ .
^ قه یېرلیک  qaerylikاز کجا ،از کدام کشور ،مسقط الرأس ،زادگاه .
قیاس  { qiyäsعر  } .چیزی را با چیز دیگر اندازه و برابر کردن از روی
مشابهت ،دو چیز را با هم سنجیدن ،و نیز به معنی اندازه و گمان .
^ قیاسلشماق  qiyäslashmäqبرابر کردن ،اندازه گرفتن.
قیبچاق  qibchäqنام دشتی و صحرائی است از ترکستان و طایفه ای از
ترکان همان نواحی را قبچاقی گویند .نام دشتی است میان توران و ترکستان
که اتراک آنجا می زیند .متأخرین از عالم تسمیة الحال به اسم آن محل
باشندگان آنجا را نیز قبچاق گویند و مجازا ً لفظ قبچاق به مغی بیباک نیز می
آید .و نیز قبچاق مرادف رند و چابک آید :
همدمان تو همه چابک و رند و قبچاق
همه چون سرو به گلهای چمن باالچاق
در اولسوالی قورغان اندخوی والیت فاریاب افغانستان ،قصبه ای به نام
قیبچاق وجود دارد که از این دیار شخصیتهای شناخته شده چون عبد الحکیم
خان سر معلم ،قاری غالم قادر مشهور به « مله قاری » ،انجنیر غالم حیدر
کریمی  ،احمد بابر کریمی  ،محمد رفیق قادری شاعر با استعداد با تا ٔلیفات
زیاد ،محترم غالم فاروق خان فرهاد شاروال اندخوی و دیگران چشم به
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جهان گشودند.
« از یاد داشتهای مؤلف »
قیپیق  qipiqبراد ٔه چوب و آهن .
قیترماق  qaytarmäqتکرار کردن ،به عقب گذشتاندن ،باز داشتن ،قات
کردن ،رد کردن ،استفراق کردن ،قی نمودن  ،بجا ماندن .
^ قیترگیچ  qaytargichآله ای که جهت جلوگیری از نو ،رعد و برق
استفاده می شود .
^ قیتریق  qaytariqتکرار.
قیته  qaytaدفعه ،با ،مراتبه .
^ قیته له ماق  qaytalamäqقیترماق  -تکرارکردن .
قیته گه  qaytagaبرخالف ،ضد ،بهتر است .
قیتیق  qitiqبا قیت قیت دادن توسط دست در بدن انسان احساس عصبانیت
بوجود آید .
^ قیتیقله ماق  qitiqlamäqقتقتک کردن ،با دکه دادن دست به خنده در
آوردن ،بیدار کردن .
قیچقیرماق  qichqirmäqداد زدن ،به شدت صدا کشیدن .
^ قیچقیریق  qichqiriqصدای کر کننده ،صدای بلند و نا هنجار.
قیچی  qaychiکلمه ترکی است ،آلتی که با آن کاغذ و پارچه و امثال آنها
بریده می شود ،مقراض .
^ قیچیله ماق  qaychilamäqبا قیچی بریدن .
قیچیردتماق  qichirdatmäqدر وقت خواب دندان خود را جویدن .
قیچیماق  qichimäqخارشت کردن.
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^ قیچیق  qichiqعشوه ،کرشمه .
^ قیچیتقی  qichitqiسبزه ای با تماس آن در بدن انسان خارشت بوجود
آید.
قیدیرماق  qidirmäqپالیدن ،جستجو کردن ،تجسس نمودن .
قیر  qirزمین ،دشت .
^ قیرلیک  qirlikبلندی
قیر  qirماده ای که از نفت بدست می آید .
قیراو  qiräwشبنم ،رطوبتی که شب روی گیاهها یا چیز های دیگر بوجود
می آید .
قیراو  qiräwجرقه ،ریزش آتش که از زغال یا هیزم که در حال سوختن
است جدا شود و بهوا بجهد.
قیراو  qiräwمریضی که در زبان حیوانات پیدا می شود .
قیرتیشله ماق  qirtishlamäqتازه کردن ،پوست کردن .
قیرچیلله ماق  qirchillamäqقدرتمند شدن ،اېرکک قیرققه کیرسه قیر
چیلله یدی ( مرد در چهل سالگی بکمال می رسد ) .
^ قیر چیللمه  qirchillamaجوان تنومند و به کمال رسیده.
قیرغاق  qirghäqساحل ،لب ،کنار .کناره ،کران ،کرانه ٔسواحل ،کناره ٔ
دریا ،زمین نزدیک دریا ،و کرانه ٔ دریا،ساحل عبارت است از فصل مشترک
خشکیها با سطح افقی دریا ،بعبارت دیگر منحنی های هم ارتفاعی است که
دارای ارتفاع صفر گز باشد .این فصل مشترک در سواحل بدون جزر و مد
تقریبا ً ث ابت است ولی در سواحلی که دارای جزر ومد است تغییر می کند و
بوسعت زمینهای ساحلی افزوده یا کم می شود .دریا کنار.
کنار دریا .دریا بار ،لب دریا .
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چو کشتی بساحل کشید آفتاب
شب تیره افکند زورق در آب
فردوسی
قیرغی  qirghiکیشناوویچ  -عقاب ،شاهین .
قیرغی نر (نام علمی )Accipiter nisus :پرنده شکاری کوچکی از تیر ٔه
عقابیان است .قرغی ها در میان درختان آشیانه ساخته و برای شکار پرندگان
کوچک مثل گنجشک در البالی درختان و بوته ها ساز گاری پیدا کرده اند.
قیرق  qirqچهل  ،عدد «  »۴۰چهار برابر ده .
قیرق آیاق  qirqayäqچهل پا ،نوع حشره.
قیرقماق  qirqmäqبریدن ،قطع کردن .
^ قیرقیم  qirqimپشم حیوانات را بریدن  .مثال  :پولینگ نی کییک قیرقیمیده
آله سن ! ( قرضت را درفصل بریدن پشم آهو بدست می آری).
«ضرب المثل»
^ قیرقیندی  qirqindiپس مانده های خیاطی .
قیرماچ  qirmächزیر دیگی .
قیرماق  qirmäqتراش کردن  .مثال  :دشمنی قیرماق ( از بین بردن
دشمن ) ،سبزی ( سوزی) نی ،قیرماق ( تراشیدن و پوست کردن زردک ).
^ قیرغیچ  qirghichتراشک ،آله ای که برای تراش بکار می رود .
^ قیرغین  qirghinجنگ خانمان سوز.مثال  :قیرق ییل قیرغین بۉ لسه،
اجلی تۉ لگن اۉله دی( چهل سال جنگ شود ،باز هم اجل رسیده بمیرد)
« ضرب المثل » .
^ قیرووچی  qiruwchiسالح خانمانسوز و تباهکن .
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^ قیریندی  qirindiتراشه.
قَیریلماق  qayrilmäqخم شدن  ،کج شدن .
قَیریلمه  qaylilmaچیزی که خاصیت خم شدن را داشته باشد .
قیره سی بار ( مثلث دارای سه
قیره  qirraضلع  .مثال  :مثلث نینگ اوچ ّ
ّ
ضلع می باشد )
قیره دار تاش (سنگ ضلع دار).
قیره دار  qirradärضلع دار  .مثال ّ :
^ ّ
قیره لی  qirraliضلع دار ،پهلو دار .
^ ّ
قیره غاچ  qayraghächنوع درختی که چوبش سخت  ،برگ های زیاد
داشته ،در مناطق اروپای غربی ،آسیای صغیر و مرکزی می روید  .این
درخت در افغانستان نیز موجود است
قیره ماق  qayramäqتیز کردن .
^ قَیراق  qayräqنوع سنگ .مثال  :پیچاقنی قیره ماق ( سنگی که جهت
تیز کردن کارد ،تبر و تیشه به کار می رود )  ،تحریک کردن .
قیریق  qirriqبسیار عیار .
ّ
قیز  qizفرزند مادینه ،دوشیزه ،دخت هم می گویند ،دوشیزه ٔ باکره .
^ قیزلیک  qizlikدوران خورد سالی دختر ،بکارت ،باکره .
قیزرماق  qizarmäqسرخ شدن  .مثال  :باغده گی آلمه لر قیزره باشله دی
( سیب های باغ به سرخی گراییدند ) .
قیزغلداق  qizghaldäqالله ،گل دختر.
قیزغنماق  qizghanmäqدریغ  ،رحم کردن ،رشک بردن .
قیزغنچ  qizghanchقابل ترحم.
^ قیزغنچیق  qizghinchiqبخیل .
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قیزغین  qizghinگرم ،به جوش آمده .
^ قیزغینلشماق  qizghinlashmäqدر غضب شدن .
قیزه ماق  qizamäqقیزه میق – سرخکان ،یک نوع بیماری است که
همراه با تب شدید ،سر دردی و بی اشتهائی بوده و در روی جلد دانه های
زیادی برنگ سرخ ظاهر می گردد.
قیزیشماق  qizishmäqقهرکردن ،در غضب شدن .
قیزیق  qiziqعجیب ،حیرت آور .
^ قیزیقماق  qiziqmäqتوجه کردن ،اعتبار دادن ،بی تفاوت نبودن .
^ قیزیقچی  qiziqchiمسخره باز ،بذله گو .
^ قیزیقرلی  qiziqarliجالب ،دلنشین .
^ قیزیقوو  qiziquwجلب توجه کردن .
^ قیزیقووچن  qiziquwchanجالب .
قیزیل  qizilگلگون ،قرمز رنگ ،سرخ  ،هر چیزی که برنگ خون باشد .
قیزیل ایشتان  qizil ishtänنوع پرند ٔه سرخ رنگ وحشی که سرش بزرگ،
نولش دراز است.
قیزیلچه  qizilchaآلو ،میوه ای که به گیالس شباهت داشته درخت آن نیز
مانند گیالس است .طعمش درشت و خوش مزه است.
قیزیماق  qiziqmäqگرم شدن ،سخت و بی اندازه گرم شدن  .مثال  :تیمیر
قویاشده قیزیبدی ( آهن در آفتاب سرخ گشته ).
^ قیزیق  qiziqحالت گرم ،گرماگرم .
قیزیق قان  qizghnqänخون گرم ،عصبانی ،کسی که زود عصبانی شود
قیسته ماق  qistamäqمجبور کردن ،فشار آوردن ،التماس کردن .
^ قیسته لنگ  qistalangعاجل .
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قیستیرماق  qistirmäqدر بین چیزی ،چیز دیگری را عالوه کردن .
مثال  :تویده خواننده گه پول قیستیرماق ( در مراسم عروسی به خواننده پول
بخشیدن ).
قیسقرتماق  qisqartmäqکوتاه کردن .
^ قیسقرتمه  qisqartmaکوتاه شده ،محدود گردیده.
قیسقه  qisqaکوتاه ،نقیض دراز .
^ قیسقرماق  qisqarmäqکوتاه شدن  .مثال  :یۉ ل قیسقردی ( مساف ٔه راه
کوتاه شده ) .
قیسماق  qismäqفشار دادن  .مثال  :کۉزینی قیسماق ( چشمک زدن ).
^ قیسیم  qisimسیقیم – مشت.مثال  :بیر قیسیم توپراق( یک مشت خاک ).
^ قیسیق qisiq

تنگ  .مثال  :قیسیق کۉزلر

( چشمان تنگ و کوچک ).
^ قیسقیچ  qisqichقیتک ،قیتک مو ،قیتک کاال ،قیتک دروازه .
قیسی  qaysiکدام .
که این شیر بازو گو پیلتن
چه مردست و شاه کدام انجمن
قیسی  qaysiنوعی از زردالوی خورد که خیلی شیرین می باشد .
قیسیر qisirگاو نا زا ،سترون ،حیوانی که نزاید .
قیسینماق  qisinmäqاستحالة ،استحالت ،شدن و گشتن از جائی به جای
دیگر ،برگشتن ،گردیدن ،از حالی به حالی گردیدن  ،از حال بگردیدن :
هست از استحالت دوران
چون شتر مرغ عاجز و حیران
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قیش  qishزمستان ،یکی از فصول چهارگان ٔه سال ،سه ماه آخر سال
خورشیدی که موسم سرما و یخ بندان و روز ها از همه وقت کوتاهتر است
^ قیشکی  qishkiکاری که در فصل زمستان انجام داده می شود .
^ قیشله ماق  qishlamäqزمستان را در جایی سپری کردن.
قیشلیک  qishlikکارآمد زمستان  .مثال  :قیشلیک کییم ( لباس زمستانی ).
قیشالق ( qishläqترکی  -مغولی ) جاهای گرم که زمستان در آن به سر
برند ،و آن را به عربی مشتاة خوانند .و ییالق ضد قشالق است .
^ قیشالقداش  qishläqdäshهم قشالق.
^ قیشالقلیک  qishlaqlikقشالقی ،کسی که در قشالق زنده گی کند .
^ قیشالقی  qishläqiزاد ٔه قشالق.
^ همقیشالق  hamqishläqدریک قشالق زنده گی کنند .
قیشین – یازین  qishin – yäzinطی سال ،در طول سال ،زمستان و
تابستان .
قیصر  {qaysarعر  } .لقب سابق پادشاهان روم ،تیز و چاالک.
قیغو  qayghuکلفت ،الم ،غم ،غصه ،درد .مثال  :قارین تۉیدی  ،قیغو کېتدی
( شکم سیر شد ،غم و غصه گم شد )  «.ضرب المثل » .
^ قیغوداش  qayghudäshهمدرد ،غمشریک.
قیضه  qayzaلگام اسپ ،لجام .
^ قیغولی  qayghuliکسی که به مصیبتی گرفتار شده باشد ،با درد.
^ قیغورماق  qayghurmäqغم خوردن ،عذاب کشیدن .
قیقیرله ماق  « qiqirlamäqقیقیر قیقیر » آواز کشیدن .
قیل  qilمو -رشته های باریک و نازک که بر روی پوست بدن برخی از
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جانداران پستاندار و از جمله انسان به وضع و کیفیت مختلف می روید .
^ قیل تماق  qiltamäqکمخوار ،کم اشتها.
قیلپیلله ماق  qilpillamäqبا ناز و کرشمه حرکت کردن .
قیلتناق  qiltanäqقیلتیق ،ماهی خار دار .
قیلتیق  qiltiqخار ماهی.
قیلتیلله ماق  qiltillamäqبه مشکل از جای برخاستن.
قیلت  qiltاېتماق – آهسته شور خوردن ،حرکت کردن .
قیلماق  qilmäqانجام دادن ،عملی کردن.
^ قیلغیلیق  qilghiliqکاری که خالف توقع انجام گرفته باشد .
^ قیلمیش  qilmishفعالیت  .مثال  :قیلمیشگه یره شه جزا آلماق (جزا دیدن
مطابق عمل ).
قیلیق  qiliqکرکتر ،خوی ،عادت ،خصلت  .مثال  :ایت قیلیغی نی اېگه سی
بیله دی ( خوی و خصلت سگ را صاحبش داند ) .
قیله  qaylaگوشت میده شده.
قیلیچ  qilichشمشیر ،حربه ٔ پوالدی که تیغه ٔ آن بلند و دم آن تیز و برنده
است.
قیماق  qaymäqماخوذ از ترکی ،خامه ،سر شیر .
^ قیماقلی  qaymäqliقیماقدا ،با قیماق .
^ قیمتچیلیک  qimatchilikقیمتی ،زمانی که نرخ و نوا خیلی بلند شود.
^ قیمتسیره ماق  qimatsiramäqنرخ و قیمت چیزی را بلند شمردن .
^ قیمتلی  qimatliعزیز ،بی بها  .مثال  :قیمتلی دۉستیم ( دوست عزیز و
دوست داشتنی من ) .
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قیمتیماق  qimtimäqلبان خود را زیر دندان گرفتن و فشار دادن .
قیمتینماق  qimtinmäqتارتینماق  -از انجام کاری سرباز زدن ،امتناع
ورزیدن ،تمرد کردن ،سرپیچی کردن ،اعراض کردن ،سر برتافتن،
رویگردان شدن .
قیمران  qimränمایعی که از شیر شتر ساخته می شود .
قیمیر  qimirاېتماق – حرکت کردن  ،شور خوردن .
^ قیمیرله ماق  qimirlamäqآهسته حرکت کردن ،شور خوردن .
قیمیز  qimizشیر اسب.
قین  qinغالف ،غالف کارد ،شمشیر و غیره .
قیناته  qaynätaخسر ،پدر زن .
قینانه  qaynänaخشو .
قیناغه  qaynäghaخسر بره  ،برادر زن .
قینتماق  qaynatmäqجوشاندن .
^ قینتمه  qaynatmaپختن غذا بدون سرخ کردن ،شوربای یخنی .
قینغه یماق  qinghaymäqبه یکطرف خم گشتن ،گمراهی .
قینغیر  qinghirکج ،فریبگر .
^ قینغیرلیک  qinghirlikخیانت ،ضد صداقت.
قینه ماق  qaynamäqجوشیدن .
^ قیناق  qaynäqجوشان .
قیی  qiyتپّی – سرگین حیوانات .
قییرماق  qayirmäqکج کردن  .مثال  :آتینی چپ تمانگه قییرماق ( اسب
خود را به طرف چپ دور دادن) ،بازگشت از راه بد .
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قییش  qayishتسمه ،چرم خام.
قییشماق  qayishmäqخم شدن .
^ قییشقاق  qayishqäqایالستیک ،چیزی که حاالت کج شدن را داشته
باشد .
قییشه یماق  qiyshaymäqکج شدن.
^ قییشیق  qiyshiqکج ،ضد راست .مثال  :قییشیق درخت ( درختی که کج
نمو کرده باشد ) ،قییشیق برون ( بینی کج ).
قییغیر  qiyghirقیرغی  -شاهین ،عقاب ،پرنده ای باشد شکاری و زننده از
جنس سیاه چشم ،پرنده ای است که بدان شکار کنند ،یکی از مرغان شکاری
بسیار جسور و باشهامت ا ست و با وجود آنکه از قوش کوچکتر است بعلت
جسارتی که دارد گاهی بعقاب و قوش حمله می کند.
هزار کبک ندارد دل یکی شاهین
هزار بنده ندارد دل خداوندی
شهید بلخی
قییقیرماق  qiyqirmäqصدا کردن.
^ قییقیریق  qiyqiriqصدا ،آواز نا منظم .
قییماق  qiymäqتوسط قیچی بریدن .مثال  :کاغذ نی قییماق ( کاغذ را بریدن
) ،کم کردن .
^ قییق  qiyiqتوته.
^ قییقیم  qiyqimتوته شده .
^ قییقیندی  qiqindiتوته شده .
^ قییمه  qiymaگوشت کوفته .
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^ قییمه له ماق  qiymalamäqگوشت را با ماشین کوفته کردن ،میده میده
کردن گوشت.
^ قییمه لی  qiymaliغذای که در آن گوشت میده شده و کوفته موجود باشد
قیین  qiyinمشکل ،سنگین .
^ قیینچیلیک  qiyinchilikمشکالت ،وضع مشکل ،شرایط سخت .
^ قیینلشماق  qiyinlashmäqمشکل شدن .
قیین  qayinقبل از « پدر»  « ،مادر » « ،خواهر » مورد استعمال بوده
بیانگر خویشی و قرابت شوهر و زن می باشد .
^ قیین آته  qayin ätaخسر ،پدر زن .
^ قیین آغه  qayin äghaخسر بره  ،برادر زن .
^ قیین آنه  qayin änaخشو ،مادر شوهر  ،مادر زن که خوش و
خوشدامن نیز گویندش.
^ قیین اینی  qayin iniخواهر خورد زن .
^ قیین اېگه چی  qayin egachiخواهر کالن زن .
^ قیین سینگل  qayin singilخیاشنه ،خواهر زن .
قیین  qiyinدرختی که چون چنار نمو کند .

***
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ک
ک  käf -حرف بیست و ششم ازالفبای تورکی اوزبیکی که « کاف » تلفظ
می شود ،کاف تازی هم می گویند ،به حساب ابجد « » ۲۰
کابین  - käbinاتاقکی که از مصالح سبک ساخته شده باشد ،هر یک از
اتاق های داخلی کشتی ،جایگاه مخصوص خلبان و پیلوت در هواپیما و مانند
آن .در فارسی مهر ،مهریه ،پول یا چیز دیگر که هنگام عقد نکاح بر ذم ٔه
مرد مقرر می شود ،کاوین هم گفته شده.
کاروانباشی  kärwanbäshiساربان ،کاروان ساالر ،رییس و بزرگتر قافله
^ کاریکاتورچی  kärikäturchiکاریکاتوریست کارتونیست نگارنده ٔ
کاریکاتور ،نقاشی که تصویر های را به شیو ٔه خاص می کشد .
کاسب  { käsibعر  } .کسب کننده ،سوداگر ،کسبه کار.
کاسه  käsaظرف سفالی یا چینی گرد که در آن غذا می خورند
کاشکی  käshkiکاش  -کلمه ای است که در مقام خواهش و آرزو ،و طلب
چیزی بطریق آرزو می گویند ،کاج و کاچ هم گفته شده.
کاشی  { käshiفا  } .آجر لعابدار ساده یا نقاشی شده .
^ کاشیکار  käshikärکسی که عمل کاشی را انجام می دهد .
^ کاشیکارلیک  käshikärlikامور کاشیکاری .
کافیین  { käfeinفر  } .آلکالوئیدی است که در برگ و دان ،قهوه و چای
و گیاه ماته و گیاه کال اکومیناتا موجود است .
کان  känمعدن  -مرکز چیزی ،جا و مرکز فلزات و احجار که در زیر
زمین یا روی زمین بطور طبیعی انباشته شده ،معادن جمع.
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^ کانچی  känchiکارگرانی که در معدن کار می کنند .
کانال  { känälفر  } .قنات ،ترعه ،کاریز ،راه  ،مجرای وسیع که بین دو
دریا ساخته شود که از آن با کشتی عبور کنند .
کاوک  käwakپوچ ،میان تهی ،بی مغز ،کاواک هم گفته شده .
کاوله ماق  käwlamäqکندن ،با دست پالیدن  .مثال  :چۉنتگینی کاوله ماق
( جیبش را پالیدن ) شور دادن .مثال  :االو نی کاوله سنگ اۉچه دی ،قۉ
شنینی کاوله سنگ کۉچه دی ( آتش با شور دادن خاموش و همسایه با مداخله،
کوچ می کند ) « ضرب المثل » .
کاییماق  käyimäqمالمت کردن ،تنبیه نمودن.
کبوتر  kabutarکفتر .کبتر ،کوتر ،نامه بر ،کُوتَر مخفف و کفتر مبدل کبوتر
است.
چون بچه ٔ کبوتر منقار سخت کرد
هموار کرد موی و بیوکند موی زرد
کابوک را نشاید و شاخ آرزو کند
وز شاخ سوی بام شود باز گرد گرد
کبیسه { kabisaعر }.سالی که طبق قاعد ٔه نجومی یکروز بماه آخر آن
اضافه کنند و این هر چهار سال یکدفعه است که مازاد  ۳۶۵روز را که ۵
ساعت و  ۴۹دقیقه است جمع کرده و یک سال را  ۳۶۶روز بگیرند
کپلک  kapalakحشره ای که بالهای رنگ برنگ داشته ،به هوا می پرد.
کپه  kapaچیله  -خان ٔه چوبی موقت تابستانی که از شاخه های درختان
ساخته می شود .
کپیتال  { kapitälال } .سرمایه ،دارایی و مبلغ هنگفت .
کتاب  { kitäbعر  } .نوشته ،اوراق چاپ شد ٔه مجلد ،کتب جمع .
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^ کتابی  kitäbiنوشته های کتاب.
کتابخانه  { kitäbkhänaعر +.فا } .خانه ٔ کتاب ،جای نگهداری کتاب
اعم از آنکه اطاق مانند و جای مسقفی باشد یا محلی که در آن کتابها را
فراهم آورند و با نظم و ترتیب خاصی در قفسه ها بچینند ،جایی که در آن
کتابهای خطی و یا چاپی را جمع آرند و با نظم و ترتیب معینی قرار دهند.
بدیهه گفته ست اندر کتابخانه
بفر دولت شاهنشه مظفر
(مسعود سعد)
کتان  { katänعر  } .نباتی است بقدر ذرعی ،ساق و برگش باریک و گلش
الجوردی است و پوست وی را همچون پنبه ریسند و جامه اش معتدل است
در گرمی و سردی و خشکی و به اندام نچسبد و رافع حرارت و باعث تقلیل
خوی .
کتک  katakمرغانچه ،خانه ٔ کوچکی که برای نگهداری مرغان و بعضی
از جانوران ساخته می شود .
کتته  kattaبزرگ  .مثال  :کته شهر ( شهر بزرگ ) ،کته ملت ( ملتی که
نفوس زیاد داشته باشد) ،بالغ .مثال :اۉغلینگیز کتته بۉلسه ،بو کونلرینگیز
اونوت بۉله دی ( اگر پسر تان بزرگ شد ،این روز ها ،فراموش می گردد).
^ کتّه قیلماق  katta qilmäqکالن کردن ،به سن بالغت رساندن .
^ کتّه لشماق  kattalashmäqحجم و وزنش زیاد شدن.
کتیرا  { katiräفا  } .صمغ یا شیره ای است که از گیاه خارداری به نام گون
گرفته می شود و آنرا با تیغ زدن ساقه های گیاه بدست می آورند و بیشتر در
نساجی و پارچه بافی و کاغذ سازی و ساختن چسب بکار می رود ،کتیره هم
گفته شده.
کجاوه  kajäwaصندوق چوبی رو باز که دوتای آنرا در طرفین شتر یا
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قاطر می بندند و بر آن سوار می شوند ،کجابه ،و کژاوه و کجوه هم گفته
شده.

كجاوه ترکمنی
بار جوزا و و کفه شکل میزان دیده اند
وآن کجاوه چیست میزان دو کفه بار دار
کرا  { kiräعر } .کرایه – مزد ،اجرت ،پولی که مستا ٔجر بابت اجاره ٔ خانه
یا دواب می دهد .دواب ( به فتح دال و تشدید با )  :چهار پایان ،حیوانات
بارکش ،جمع دابه .
^ کرا آلماق  kirä älmaqکرا گرفتن .
^ کرا قیلماق  kirä qilmäqکرا دادن .
^ کرایی  kiräyiکرا شده .
کرچ  karchیک تکه ٔ بریده شده از خربوزه یا تربوز « هندوانه » .
کرچله ماق  « karchlamäqکرچ » کنان بریدن .
کرشمه  { karishmaفا  } .ناز ،غمزه ،اشاره با چشم و ابرو ،کرشم هم
گفته اند.
کرنی  { karnayفا }.کرنا ،کرنای ،کرنی ،نای که برای شنواندن مردم
کر بکار رود ،نوعی از نفی ،کره نای ،خرنای ،نوعی نفیر دراز که در
قدیم در رزم بکار می رفت ،یکی از اسباب موسیقی می باشد و به هیئت
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شاخ نفیر ساخته شده است و در عیدها و زمان اعالن جنگ و غیره نواخته
می شود ،بوق بلند تر از سرنا با دهانه ٔ فراخ ،طول بوق گاه نزدیک یک
گز و نیم است.
^ کرنیچی  karnaychiکرنا نواز ،نوازنده ٔ موسیقی کرنی .
کره  { kuraعر  } .جسم گرد و کره یی .
کره  { karraعر  } .دفعه ،بار ،مراتبه .
کریستال  { kristälیو  } .بلور ،آیینه ،بلورین ،اشیا ٔ بلوری .
کساد  { kasädعر  }.بی رواج شدن ،نا رواجی ،از رواج افتادن چیزی و
پیدا نشدن خریدار برای آن .
کساو  kasäwتنور ،چوب یا آهنی که توسط آن آتش دیگ و تنور را شور
دهند .
کسب  { kasbعر } .اېتماق ( قیلماق ) حاصل کردن و بدست آوردن ،فراهم
آوردن چیزی
کسبی  kasbiچیزی که با جد و جهد و سعی و کوشش بدست آمده باشد .
کسر  { kasrعر  } .شکستن ،یکی از حرکات حروف ،حرکتی که زیر
حرف گذاشته می شود ،به فارسی زیر می گویند ،و در اصطالح ریاضی و
حساب ،عددی که کمتر از واحد صحیح باشد مثل ثلث و ربع ،کسور جمع .
کسل  { kasalعر } .سستی ،ناتوانی ،کاهلی ،بیحالی .
^ کسلخانه  kasalkhänaشفاخانه ،موسسه ای که بیماران را در بستر
تداوی می کند .
^ کسللیک  kasallikمریضی ،بیماری  .مثال  :آغیر کسللیک ( بیماری
سخت ) ،کۉ ز کسللیگی ( بیماری چشم ).
کسیر – کسیر  kasir – kasirآواز کسیر کوسور.
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کشته  kashtaدست دوزی ،خامک دوزی .
^ کشته لی  kashtaliدست دوزی شده ،خامک دوزی شده .
کفن  { kafanعر  } .پارچه ای که مرده را با آن می پوشانند و دفن می
کنند ،اکفان جمع .
^ کفن گدا  kafangadäبیچاره ،تهی دست.
^ کفنله ماق  kafanlamäqکفن کردن میت .
^ کفنلیک  kafanlikتکه ای که از آن کفن سازند .
ککلیک  kaklikکبک  -جثه اش کفتر مانند بوده ،دمش کوتاه ،گوشتش لذت
بخش است و در کوه ها و وادی ها زنده گی می کند.
کل  { kalفا  } .کچل یعنی شخصی که سر او زخم یا جای زخم داشته
باشد و موی نداشته باشد و به عربی اقرع خوانند:
بد خواه او نژند و سر افکنده و خجل
چون کل که از سرش برباید عمامه باد
( فرخی )
کلتک  kaltakچوبی که برای راندن و زدن حیوانات استفاده می شود .
^ کلتکله ماق  kaltaklamäqبا چوب زدن .
کلته  kaltaکوتاه – کسی یا چیزی که بلندیش از نوع خود او کمتر باشد،
نقیض بلند ،کوته نیز می گویند .
کلته کېسک  kalta kesakچلپاسه
کلوش  { kalawshرو  } .بوت و پاپوش رابری که پا را از نم و رطوبت
نگه می دارد.
کلّه  { kallaفا  } .سر ،سر انسان یا حیوان .
کلّه کېسر  kallakesarگردن بُر ،قاتل ،جانی .
کلیت  kalitکلید – آلتی که با آن قفل را باز می کنند.
^ کمچیلیک  kamchilikنقصان  ،عیب  .مثال  :ایشیمیزدن هیچ قنده ی
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کمچیلیک تاپالمه دی ( از کار ما هیچگونه کمبودی نتوانست پیدا کند ).
اقلیت  .مثال  :مملکتده سان جهتدن کمچیلیکنی تشکیل بېرگن اېلتلر
( ملیتی که از نگاه نفوس ،تعداد شان در مملکت کم است ).
^ کمچیلیکسیز  kamchiliksizبی کم و کاست.
^ کمه یماق  kamaymäqکم شدن  .مثال  :خطر کمیدی ( خطرکم شده )
کمباین  { kambäynانگ  } .باهم پیوستن ،ملحق شدن ،متحد شدن ،آمیختن
(شیمى) ترکیب شدن ،ترکیب کردن ،ماشین درو و خرمن کوبى ،کمباین .
^ کمباینچی  kambäynchiدهقان ،کسی که ماشین کمباین می راند.
کمبغل  { kambaghalفا  } .محتاج ،فقیر ،بیچاره.
^ کمبغلچیلیک  kambaghalchilikمحتاجی ،فقیری ،بیچاره گی .
^ کمبغللشماق  kambaghallashmäqکمبغل شدن .
^ کمبغللیک  kambaghallikغریبی و بیچاره گی .
کمچین  kamchinکمیاب.
کمدی  { kumidiیو  } .نمایش خنده دار ،نوشته ٔ خنده دار .
کمسوقوم  kamsuqumبیغرض ،عادی ،نقیض مغرور .
کمسیتماق  kamsitmäqبه نظر حقارت دیدن ،بی احترامی .
کمک  { kumakفا  } .کومک ،یاری ،همراهی .
^ کمکچی  kumakchiیاری رسان ،کمک کننده .
^ کمکلشماق  kumaklashmäqکمک کردن ،یاری رساندن .
کمیاب  { kamyäbفا } .هر چیزیکه کم پیدا شود و به آسانی بدست نیاید .
کمیده  kamidaحد اقل ،اقالً ،کم از کم .
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کم گپ  kamgapکم حرف ،کسی که کم گپ بزند .
کنار  { kinärفا  } .پهلو ،یک طرف چیزی ،کناغ هم گفته شده .
کنجاره  kunjäraکنجار – کنجال – تفال ٔه کنجد یا دان ٔه دیگر که روغن آنرا
گرفته باشند ،کنجاله و کنجواره و کنجیده هم می گویند .
کنری  kanariقناری  -طایری است زرد رنگ خرد و خوب صورت و این
معرب کانیری است که لفظ انگریزی باشد.
کنسرت  { kansartایتا } .هم آهنگی ،اتحاد  ،یگانگی ،ساز و آواز هم
آهنگ ،قطع ٔه موسیقی که با ارکستر نواخته شود .
کنسرو  { lansarwفر  } .مربا ،خوراک آماده که در قوطی سربسته
نگاهدارند .
کوتماق  kutmäqمنتظر ،چشم داشته شده ،مورد انتظار ،کسی یا چیزی
که چشم براه او باشند :
هست از تو منتظر که نهی حشمتش به سر
چو نان که حشمت پدر الب ارسالن نهاد
) امیر معزی (
کوثر  { kawsarعر  }.جویی است در بهشت که از آن جمیع چشمه های
بهشت جاری می گردد ،نهری در بهشت ،چشمه ٔ کوثر ،حوض کوثر ،نهر
کوثر :
چو روی یار من شد دهر گویی
همی عارض بشوید بآب کوثر
( دقیقی )
کوچ  kuchقوت جسمانی ،زور ،قدرت  .مثال  :بیر اۉزی نینگ اوچ
کیشیگه کوچی یېته دی( تنها خودش زور سه نفر را دارد ) ،قوه .مثال :
کوچ بیرلیگی ( اتحاد قوه ) ،تا ٔثیر .مثال  :دوا کوچی بیلن آیاققه تورماق
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( به زور دوا ،در پای خود ایستاد شدن ) ،استفاده از قرار ،فرمان ،قانون.
مثال  :قانون کوچگه کیردی ( قانون استحکام یافت ).
^ کوچسیز  kuchsizکمزور ،ضعیف  .مثال  :کوچسیز باله ( طفل ضعیف
و ناتوان ) ،تنبل  .مثال  :کوچسیز اوقوچی ( شاگرد تنبل و ضعیف ) ،کوچسیز
دولت ( دولت ضعیف ) ،کوچسیز یېر ( زمین بی حاصل ) ،کوچسیز طعام
( طعام بی کیفیت ).
^ کوچسیزلنماق  kuchsizlanmäqضعیف شدن ،کمزوری.
^ کوچه یماق  kuchaymäqزورمند شدن ،بلندی درجه ،اوج گرفتن.
مثال  :شمال کوچه یدی ( شمال و باد شدت یافت).
^ کوچلی  kuchliبا قوت ،قدرتمند .مثال  :کوچلی دولت ( دولت با
موثر ) ،کوچلی زلزله ( زلزله ٔ شدید ) ،کوچلی
قدرت ) ،کوچلی دارو( دوای ٔ
طعام ( طعام با انرژی ) ،کوچلی ایمان ( ایمان قوی ).
کوچنماق  kuchanmäqزور زدن ،حرکت نمودن.
کوچوک  kuchukچوچ ٔه سگ ،سگ جوان ،سگ .
چون خر رواست پایگهت آخر
چون سگ سزاست جایگهت شله
( خفاف ).
کورتیلله ماق  « kurtillamäqکورت کورت » صدا کشیدن .
کورک  kurkمرغی که آماد ٔه چوچه کشی بوده تخم ندهد .
کورتک  kurtakریشه – در اصطالح گیاه شناسی ،عضو اصلی گیاه که
از تخم بیرون می آید و در زمین فرو میرود و گیاه مواد غذایی را بوسیله ٔ
آن از زمین جذب می کند ،و نیز به معنی بیخ و بن .
^ کورتکله ماق  kurtaklamäqبیخ و بن کشیدن ،ریشه دوانی
کۉرمک  körmakریشه – در اصطالح گیاه شناسی  :عضو اصلی گیاه که
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از تخم بیرون می آید و در زمین فرو می رود و گیاه مواد غذایی را بوسیل ٔه
آن از زمین جذب می کند ،و نیز به معنی بیخ و بن .
کۉرنمک  körnamakنمک حرام ،نمک کور ،ناسپاس ،کافر نعمت .
کۉره  { köraفا  } .آتشدان ،جای افروختن آتش ،جای گداختن شیشه یا آهن،
جای پختن سفال و آجر و گچ و باین معنی یزاوه و داش هم می گویند
کوره ش  kurashکشتی  -گالویز شدن دو نفر با هم که یکدیگر را بزمین
بزنند برای زور آزمایی.
^ کوره شچن  kurashchanکسی که استعداد کشتی گیری را داشته باشد،
پهلوان .
^ کوره شچی  kurashchiکشتی گیر ،پهلوان ،مبارز ،جسور .
کوره شماق  kurashmäqمبارزه کردن ،عمل کشتی را انجام دادن ،به
مسابقه ٔ پهلوانی اشتراک ورزیدن.
کوره ماق  kuramäqتوسط آله ٔ پاک کن ،تازه کردن ،پاک کردن ،روبیدن.
^ کوره ک  kurakبرف پاک کن ،شخصی که برف را از روی زمین
و پشت بام می روبد ،آلتی آهنی تیغه مانند با لبه ٔ الستیکی که بر روی
شیشه ٔ اتومبیل از سوی برون برابر راننده قرار دهند و بوسیله ٔ برق آنرا به
حرکت رفت و برگشت آ رند تا لبه ٔ الستیکی آن شیشه را از ذرات برف یا
قطرات باران پاک کند که حاجب ماوراء و مانع دیدار راننده نگردند.
^ کوره کچه  kurakchaبرف پاک کن کوچک .
کوز  kuzخزان ،فصل سوم سال ،فصل برگ ریزان .
^ کوزگی  kuzgiمخصوص فصل خزان ،میوه ای که در فصل خزان پخته
می شود .
کوزه تماق  kuzatmäqمشایعت ،بدرقه کردن ،تعقیب کردن .مثال :
حرکتلرینی کوزه تیب بارماق ( حرکات و سکناتش را تعقیب کردن ).
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کوشش  { kushishفا  } .تالش ،جد و جهد ،سعی.
کوشه ماق  kawshamäqبلند جویدن ،خوردن ( منسوب به حیوانات ) .
کول  kulزغال ،آنچه پس از سوختن چوب و زغال یا چیز دیگر باقی می
ماند که مانند خاک اما رنگش سفید مایل به سیاهی است .خاکستر نشین  :کسی
که خانه و مسکن نداشته باشد و در گوشه ٔ گلخن بر روی خاکستر بسر ببرد.
^ کولدان  kuldänخاکستردانی ،ظرفی که در آن باقیمانده ٔ سگرت گذاشته
می شود .
کولچه  kulchaنان روغنی کوچک ،نوعی نان شیرینی و آن انواع دارد.
طرز تهیه متداول آن چنین است  :یک کیلو آرد سفید خوب را درظرفی ریزند
و میانش را گود کنند و نیم کیلو کره ٔ صاف شده و چهار عدد تخم مرغ و
اندکی نمک با یک گیالس آب در آن ریزند و بهم زده مشت و مال دهند تا
خوب خمیر بعمل آید سپس آن را در ظرفی نهند و دو ساعت به حال خود
گذارند تا پخته شود:
کاک و کلوچه نسبتش گر به دو ماه کرده ام
سهل مبین که فکر آن من به دو ماه کرده ام
( بسحاق اطعمه )
کولشتیرماق  kawlashtirmäqبرای پیدا کردن عیب و کمبودی پرس و
پال کردن .
کولماق  kulmäqخندیدن ،خنده کردن ،لب به خنده گشودن ،مسخره کردن
مثال  :اوستیدن کولماق (باالیش خندیدن ).
^ کولگی  kulgiخنده – باز شدن لبها از شادی و خوشحالی ،مقابل گریه .
^ کولگیلی  kulgiliخنده آور ،خنده دار.
^ کولگیچ  kulgichگلخند  -چقوری که در وقت خنده در روی انسان
بوجود می آید .
کوموش  kumushنقره ،قطع ٔه گداخته شده از زر یا سیم ،پاره ای از سیم
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گداخته ،در فارسی به معنی سیم می گویند و آن فلزی است سفید رنگ و
چکش خور که از معدن بدست می آید ،برای ساختن مسکوکات و ظرفهای
گرانبها بکار می رود ،در  ۹۲۴درجه حرارت ذوب می شود .
کون  kunروز ،یوم ،از طلوع تا غروب آفتاب که هوا روشن است،
 ۲۴ساعت.
کوناش  kunäshیک روز در میان.
^ کونلیک  kunlikکاری که بیک روز اختصاص داده شده باشد ،کار یک
روزه ،تعداد ،مقدار  .مثال  :اۉن کونلیک آزوقه ( آزوق ٔه ده روزه ) .
کون بیع  kunbayمعاش روزمره ،معاش روزانه.
کون باتر  kunbätarغرب ،غروب ،وقت غروب آفتاب.
کونداش  kundäshانباق ،چند زنی که به نکاح یک مرد در آمده ،این زنان
بهمدیگر انباق گفته می شوند.
کوندوز  kunduzروز ،از طلوع تا غروب آفتاب که هوا روشن است،
نقیض شب .
^ کوندوزگی  kunduzgiکاریکه از طرف روز انجام داده می شود .
کونده لیک  kundalikوظیفه ٔ روزمره  .مثال  :کونده لیک یوموشلر
( امور و کار های روزانه ) ،دفتر خاطرات و واقعات.
کوی  kuyموسیقی ،اثر ،نغمه ،آهنگ .
گهی اقسام موسیقی که هرکس
پدید آورد بر الحان پیکر
ناصرخسرو.
^ کویله ماق  kuylamäqآوز خوانی کردن ،آهنگ خواندن ،ترانه خوانی
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کویماق  kuymäqآتش گرفتن چیزی ،آسیب دیدن بدن از آتش یا آبجوش و
هر چیز داغ ،و نیز به معنی آتش زدن در چیزی و چیزی را در آتش افنکندن
^ کویوک  kuyukسوخته  .مثال  :کویوک نان ( نان سوخته ) ،زخمی که
در اثر سوختن بوجود آمده باشد ،جراحت  .مثال  :کویوک قۉل
( دست افگار )  ،زخمدار.
کویه  kuyaذرات کوچکی که از سوختن چیزی بوجود می آید  .مثال :
قزانگه یقین بۉلسنگ کویه سی ،قرا سی یوقر ،یمانگه یقین بۉ لسنگ بالسی
( به دیگ نزدیک شدی سیاهش ،به آدم بد نزدیک شدی بدی اش بتو سرایت
می کند ) .
کویه  kuyaکویه  -نوع حشره ای است که در بین البس ٔه پشمی جا گرفته،
باعث فرسوده گی لباس می گردد .
کۉپ  köpزیاد  .مثال  :کۉپ آدم ( آدم زیاد ،بسیار ) ،کۉ پ کۉ تماق
( زیاد منتظر بودن ) ،تیز .
^ کۉپچیلیک  köpchilikاکثریت .
^ کۉپلب  köplabمقدار زیاد .
^ کۉپلیک  köplikزیادت از نگاه تعداد و مقدار.
^ کۉپه یماق  köpaymäqاز نگاه تعداد و مقدر زیاد شدن ،از خود زیاد
نسل گذاشتن .
کۉپچیماق  köpchimäqپندیدن.
کۉپریک  köprikمرز ،کناره ٔ باغتره ،قطع ٔه زمینی که برای زراعت آماده
کرده و کنار های آنرا اندکی خاک ریخته و باال آورده باشند ،پل .
کۉپک  köpakسگ نر – حیوانی است اهلی از طبق ٔه گوشتخواران که برای
پاسبانی خانه و محافظت گله و کمک به شکارچیان بکار می رود ،با گرگ
نیز جفتگیر ی می کند و سگهای گرگی که از بهترین و با هوشترین سگهای
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پاسبان می باشد از جفت شدن سگ و گرگ بوجود می آید .
قری کۉپک بارلیغی نی بیلدیردی
سروک ده گی قویینلرنی تیندیردی
یوسف چوپانین گونینی دولدیردی
یاتن جایینگ سایه بولسین کۉپکیم
این سرود عامیان ٔه تورکمنی ،سالها قبل به توصیف سگ پاسبان چوپان گفته
شده است.
ترجمه  :یوسف چوپان از داشتن سگ نامی و کهن سال خود افتخار نموده،
از حمل ٔه گرگ بر گوسپندانش هراسی ندارد؛ چونکه سگ وفادرش بر گرگان
دندان تیز غلبه دارد.
ای سگ رزمنده ! دعا می کنیم در هر جا که باشی از خواب آرام برخوردار
بوده ،باالی سرت همیشه سایه حکمفرما باشد.
منبع  :از یاد داشتهای مؤلف.
کۉپه یتیرماق  köpaytirmäqزیاد ساختن ،ضرب کردن  .اوچنی ای ّکیگه
کۉ په یتیرماق ( سه را با دو ضرب زدن ) .
کۉپیک  köpikکف – ماده ٔ سفید رنگی که از شستن پارچه یا بدن با آب و
صابون پیدا می شود ،آنچه که هنگام جوشش آب بر روی آن ظاهر می گردد
^ کۉپیکله ماق  köpiklamäqکف کردن .
کۉپینچه  köpinchaاکثراً ،زیاد وقت ،در حالت زیاد .
^ کۉترماق  kötarmäqبلند کردن ،برداشتن ،برداشتن چیزی و باال بردن
 ،رفع؛ چون بلند کردن چیزی را از زمین ،از جای برداشتن.
آتشی کاب را بلند کند
برتن خویش ریشخند کند
سنایی
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کۉترگی  kötargiوادار ساختن ،به وجد آوردن ،تحریک کردن ،به
احساسات در آوردن کسی .مثال  :احمد نی کۉتر گی بېردیم تا محمود بیلن
اوریشسه ( احمد را تحریک کردم تا با محمود بجنگد ).
کۉترمه  kötarmaچیز بلند شدنی  .مثال  :کۉترمه کۉ پریک ( پلی که
حالت بلند شدن را داشته باشد ).
کۉتره  kötaraقرار دادی .مثال  :مکتب تعمیرینی کۉ تره آلدیم (ساختن
تعمیر مکتب را بشکل قراردادی به عهده ای خود گرفتم) .
کۉترماق  kötarmäqباال کردن ،برداشتن ،نقل دادن ،تحمل نمودن ،تاب
آوردن ،حمل کردن.
کۉترینکی  kötarinkiبا خورسندی ،با احساس زیاد .مثال  :کنفرانس کۉ
ترینگی شکلده عملگه آشدی ( کنفرانس با احساس زیاد و روحیه ٔ عالی
برگزار گردید ) .
کۉچ  köchسامان آالتیکه در وقت کوچکشی از یکجا ،به جای دیگر انتقال
داده می شود .
^ کۉچماق  köchmäqکوچ کردن ،نقل مکان نمودن .مثال  :هیچ نرسم
یۉق دېسنگ ،کۉچیب کۉر ( هست و نیست و مال خانه ات  ،در وقت
کوچکشی معلوم می شود ) « ضرب المثل »
^ کۉچمنچی  köchmanchiکوچی هایی که از یکجا ،به جای دیگر نقل
مکان می کنند .مثال  :کۉ چمنچی قبیله لر (قبیله های کوچی که از یکجا به
جای دیگر تغییر مکان می دهند ) .
^ کۉچمس  köchmasغیر منقول .مثال  :کۉ چمس ملک ( دارایی های
غیر منقول ) .
^ کۉچمه  köchmaسیار .مثال  :کۉ چمه دکان ( دکان سیار )  ،کۉچمه
قوم ( قوم کوچی).
^ کۉچت  köchatنوده  -نهال  -درخت جوان ،درختی که تازه روییده یا
تازه کاشته شده ،نهاله هم گفته شده .
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کۉچیرماق  köchirmäqکاپی کردن نوشته ها و متون در کاغذ جداگانه .
^ کۉچیرمه  köchirmaqنسخه ای که از کوپی کردن متون و نوشته ها
بدست می آید .
^ کۉچیرمه چی  köchirmachiشخصی که نوشته های دیگران را کاپی
کند .
کۉرپه  körpaلحاف  -روپوش ضخیم آگنده از پشم یا پنبه که هنگام خوابیدن
بر روی خود می اندازند ،در فارسی دواج هم گفته شده .
^ کۉرپچه  körpachaتوشک – نهالی  ،بستر ،زیر انداز آگنده از پشم یا
پنبه ،تشک و دوشک هم می گویند ،در فارسی برخوابه هم گفته شده .
^ کۉرپه لیک  körpalikمتاعی که از آن لحاف بدوزند.
کۉرستماق  körsatmäqنشان دادن ،نمایان ساختن ،نمایش کردن ،عملی
ساختن ،فهماندن .دوستلیگی کۉرستدی ( دوستی خود را برمال ساخت ) ،به
نمایش گذاشتن.
^ کۉرستکیچ  körsatkichنمونه ،مثال ،نشانه .
^ کۉرستمه  körsatmaرهنما ،هدایت .
کۉرفز  körfazخلیج ،قسمتی از دریا که در خشکی پیش رفته باشد .
کۉرک  körkحسن ،زیبایی .
کۉرکم  körkamزیبا ،مقبول .
کۉرکملشماق  körkamlashmäqحسن آرایی ،زیبایی .
کۉرگزماق  körgazmäqکۉرستماق – نشان دادن ،برمال ساختن .
^ کۉرگزمه  körgazmaنمایشگاه – جای نمایش دادن ،جایی که کاال
های بازرگانی و تجارتی یا اشیا ٔ صنعتی یا محصوالت کشاورزی و
زراعتی به نمایش گذارده شود .
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کۉرماق  körmäqدیدن ،نظاره کردن ،تماشا نمودن  .مثال  :اصل متن نی
کۉرماق ( متن اصلی را دیدن ) ،دوستینی کۉ رماق ( دوستش را دیدن و
مالقات کردن )  ،بخاطر آوردن .مثال  :بیمارنی کۉ رماق ( به عیادت مریض
رفتن ) ،از سر گذشتاندن ،تجربه کردن  .مثال  :او کۉپ قیینچیلیکلرنی باشدن
کیچیرگن ( او مشکالت زیادی را تجربه کرده است ) ،باله کۉ رماق
( صاحب فرزند شدن ) .
^ کۉرگیلیک  körgilikواقعه ،حادثه  .مثال  :کۉ رگیلیم کۉپ اېکن بو
دنیاده ( از وقایع و حوادث روزگار نمی توان چشم پوشی کرد ).
^ کۉریک  körikمعاینه ،امتحان  .مثال  :طبی کۉرک ( معاینه ٔ طبی )،
تخنیکی کۉ ریک ( امتحان تخنیکی ) ،نمایش .مثال  :کتابلر کۉ ریگی ( نمایش
کتب ).
^ کۉریم  körimواقعه ،حادثه .مثال  :کۉریمیم کۉپ ایکن بو دنیا ده
( درین دنیا بسیار چیز ها از سرم گذشت ) .
^ کۉریمسیز  körimsizنادیده  .مثال  :کۉ ریمسیزگه کون تېگسه ،کوندوز
کونی چراغ یاقه دی ( نادیده ،اگر از نعمت روزگار برخوردار گردد ،در
روز روشن چراغ روشن می کند ).
^ کۉریملی  körimliزیبا .
^ کۉرینرلی  körinarliدیدنی ،نمایان .
^ کۉرینیش  körinishظاهر ،چهر ٔه ظاهری .مثال  :کۉ رینیشیدن یخشی
آدمگه اۉ خشیدی ( ظاهرا ً آدم خوب معلوم می شود ).
کۉره  köraبنا ًٔ ،موافق  .مثال  :محکمه چیقرگن فیصله گه کۉره ( بنابر
فیصله ٔ محکمه ) ،نسبتا ًٔ  .مثال  :سیز بونی مېندن کۉ ره یخشیراق بیله سیز
( شما اینرا نسبت به من خوبتر می دانید ).
کۉز  közچشم – عضو بدن انسان و حیوان که با آن چیز ها را می بیند و
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شکل و رنگ و حجم و فاصل ٔه آنرا در می یابد.
^ کۉزله ماق  közlamäqتخمین کردن ،حدس زدن  .مثال  :اۉ ز منفعتی
نی کۉزله ماق ( منفعت خود را در نظر گرفتن).
^ کۉز – کۉز  köz – közقیلماق  -بزرگمنشی ،تعریف نمودن ،نمایش
دادن ،به همه نشان دادن .
کۉز آغریق  közäghriqچشم درد ،درد چشم ،کسی که چشم درد باشد .
کۉز قیپماق  közqipmäqچشمک زدن ،قسمی برهم زدن چشم به قصد
ایماء و اشاره  .اشاره کردن با گوشه ٔ چشم ،نوعی غنج و دالل کردن
معشوق برای عاشق:
چشمکی مزنه و دلی مبره
چشمک دیگرش کمک مکنه
( شاعر خراسانی (
کۉزلیک  közlikعینک چشم .
کۉزگو  közguآیینه ،مرآت ،آبگینه :
آیینه عزیز شد بر ما
چون نور گرفت و روشنائی
ناصر خسرو
کۉز مونچاق  közmunchäqچشم موره .
کۉز یاش  közyäshقطره ،اشک ،سرشک.
کۉز یومماق  közyummäqچشم پوشیدن ،اغماض کردن .
کۉ سه  { kösaفا } .مردی که فقط زنخش موی داشته باشد و گونه هایش
بیمو باشد ،کوسج هم می گویند.
کۉک  kökکبود – نیلی رنگ ،آبی سیر یا بنفش پر رنگ  .مثال  :کۉ ک
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کۉز ( چشم آبی رنگ ) ،آسمان  .مثال  :کۉکده قوشلر اوچیب یوریبدی ( در
آسمان پرنده گان در پروازند ) .
کۉک  kökآسمان.
کۉک  kökساز.
کۉک  kökدوختن.
کۉک  kökسبزه .
منبع  «:محاکمته اللغتین نوایی ».
^ کۉ کرماق  kökarmäqنمو کردن ،نیش زدن  .مثال  :کۉچتلر همه سی
کۉ کردی ( نهاالن همه نمو کردند ) .
کۉک تیکن  köktikanخار سبز رنگی که شتر به خوردن آن عالقه ٔ زیاد
دارد .
کۉکت  kökatسبزیجات .
کۉکره ک  kökrakسینه  -استخوان بندی باالی شکم انسان که پستانها روی
آن قرار دارد ،در فارسی سینه هم گویند .
کۉکس  köksسینه  .مثال  :قۉلینی کۉکسیگه قۉییب تعظیم قیلماق ( دستش
را به سینه گذاشته ،تعظیم کردن ) .
کۉک سلطان  köksultänآلو -قسمی میوه که مترجمین قدیم آن را به
اجاص و اجاس ترجمه می کنند ،لیکن آلو دارای اجناسی است و اجاس
عرب ظاهرا ً قسمی از آن است ،و اقسام آن آلو زرد ،آلو سیاه ،آلو
قیصی ،آلو بخارا ،آلوی کوهی ،آلوی سفید است.
برفتم برز تا بیارم کنستو
چو سیب و چو غوره چو امرود و آلو
علی قرط
کۉک قرغه  kökqarghaزاغ کبود ( سیاه ).
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کۉکلم  köklam bahäriبهاری  -منسوب به بهار که عبارت از موسم گل
باشد .چنانکه گویند ابر بهاری ،با کلمات ابر و باد و باران و جز اینها
ترکیب شود و گاه هم معنی خوش و با طراوت و دل انگیز دهد :
باد بهاری به آبگیر برآمد
چون رخ من گشت آبگیر پر از چین
کۉک یوتل  kökyutalسیاه سرفه ،بیماری که با سرفه های تشنجی شدید
همراه است .
کۉل  kölکوالب ،آبگی ،تاالب ،استخر ،کول نیز گفته شده .
کۉلم  kölamحجم ،مقیاس .
کۉلمک  kölmakآبیکه بعد از خشک شدن آب در جوی باقی می ماند .
کۉلنکه  kölankaسایه – سیاهی جسم انسان یا هر جسم دیگر که در برابر
آفتاب یا روشنایی چراغ بر روی زمین یا چیز دیگر بیفتد .
کۉمماق  kömmäqپنهان کردن ،دفن نمودن .
کۉمیر  kömirزغال – جسم سخت و سیاهرنگ که از سوزاندن چوب بدست
آید .
^ کۉمیرچی  kömirchiزغالی ،زغال فروش .
کۉمیرماق  kömirmäqجویدن  .مثال  :ایت سویکلرنی کۉمیردی(:سگ
استخوان ها را خورد  -سگ ماالمال گشت ).
^ کۉنگیلچن  köngilchanرحمدل ،مهربان ،کسیکه دل نرم و پر عاطفه
داشته باشد.
^ کۉنگیلچنلیک  köngilchanlikرحمدلی.
^ کۉ نگیلسیز  köngilsizبد طینت  ،نا مهربان .
کۉنگیللی  köngilliداوطلب .مثال  :کۉ نگیللی ایش ( کاریکه به طبع دل و
خواست انسان باشد ).
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کۉنماق  könmäqراضی شدن ،قناعت کردن ،قانع بودن.
کۉنیکماق  könikmäqعادت کردن ،تن در دادن ،راضی شدن  .مثال :
قیینچیلیککه کۉنیکماق( بمشکالت عادت گرفتن ).
^ کۉ نیکمه  könikmaمهارت.
کۉیلک  köylakپیراهن – جام ٔه نازک و کوتاه که مردان زیر لباس بر تن
می کنند  ،و نیز جام ٔه نازک و بلند زنانه ،پیراهان وپیرهننیز می گویند .
^ کۉیلکچن  köylakchanپیراهن پوش ،کسی که پیراهن در بر کرده باشد
کیپریک  kiprikمژه – موی پلک چشم ،مژگان جمع .
کیچره یماق  kichraymäqاز نگاه وزن خورد شود .مثال  :گوده سی
کیچره ییب قالیبدی ( اندامش خیلی کوچک معلوم می شود).
کیچکینتای  kichkintäyبچه ،طفل ،کودک .
کیچیری  kichiriغذای که با مخلوط ماش و برنج تیار شود  ،اگر در آن
قوروت عالوه گردد ،کیچیری قوروت گفته می شود .
کیچیک  kichikاز نگاه حجم و وزن آنقدر زیاد نباشد  .مثال  :کیچیک شه
(شهرکوچک ) ،کیچیک ملت ( ملت خورد) ،کوچک.
مثال  :کیچیکلرگه شفقت قیلیش( اطفال را مورد تفقد قرار دادن ) .
^ کیچیکلشماق  kichiklashmäqخورد و کوچک شدن .
کیر  kirماده ٔ سفید رنگی که از دمل و زخم بیرون می آید ،ماد ٔه چرب و تیره
رنگ که بواسطه ٔ دیر شستن بدن یا لباس در روی پوست بدن یا لباس پیدا
می شود ،شوخ و شوغ هم گفته شده .
کیردی – چیقدی  kirdi – chiqdiتردد ،رفت و آمد ،آمد و شد  .مثال :
شهرگه کیردی – چیقدی قتّیق نظارت قیلینه دی  (.آمد وشد در شهر ،زیر
نظارت جدی قرار می گیرد ) .
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کیرماق  kirmäqداخل شدن  .مثال  :اویگه کیرماق ( در خانه در آمدن )،
ایشگه کیرماق ( شامل کار شدن ) ،حزب گه کیرماق ( عضویت حزب را
پذیرفتن) ،اۉغلی ییگیرمه یاشگه کیردی ( پسرش بیست ساله شد ) .
کیریم  kirimمبلغیگه از منابع مختلفه ،در حساب کارخانه ،شرکت و غیره
داخل می شود.
^ کیریش  kirishدیباچه ،مقدمه .
^ کیریشیملی  kirishimliخلیق  ،الیق و سزاوار ،خوشخو ،خو گیر .
کیریشماق  kirishmäqآمیزش ،دوستی و مراوده ،همنیشینی .
کیسه  kisaجیب – پارچه ای که اطراف آنرا دوخته و چیزی در آن بریزند.
کیسه بر  kisaburجیب بر ،دزدی که پول مردم را از جیب آنان برباید.
کیشت  kishtاصطالحی که درپراندن مرغ و سایر پرنده گان استعمال می
باشد.
کیشن  kishanزوالنه ،بمعنی زاوالنه است و آن آهنی باشد که بر پای گنه
کاران نهند و بر پای ستوران نیز کنند و به ترکی « بخاو » گویند  ،همان
زاوالنه که بر پای مجرمان نهند.
^ کیشنله ماق  kishanlamäqدر پای مجرم زوالنه انداختن .
^ کیشنلی  kishanliآنکه در پای خود زوالنه دارد .
کیشنه ماق  kishnamäqشیه کشیدن اسب .
کیشی  kishiآدم ،انسان ،شخص  .مثال  :سیزنی بیر کیشی سۉ ره ب
کېلگن اېدی ( شما را کسی کار داشت ).
^ کیشیلیک  kishilikبشریت ،نسل آدم .مثال  :کیشیلیک جمعیتی (جمعیتی
ازمردم ) ،اوچ کیشیلیک اۉتاق ( اتاق سه نفری ) ،بېش یوز مینگ
کیشیلیک اردوگه اېگه مملکت ( کشوریکه دارای اردوی پنج صد هزار
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نفری باشد ).
کیگیز  kigizپالس – گلیم ،فرشی که از پشم برنگهای مختلف می بافند و
پرز ندارد ،به معنی جام ٔه پشمی ضخیم که درویشان می پوشند نیز گفته
شده ،آنرا نمد هم گویند .
کیلو  { kiluفر } .پیشوندی است در زبانهای اروپایی که تعیین می کند که
واحدی هزار بار تکثیر شده  :کیلوگرم .
کیلووات  { kiluwotفر  } .اصطالح فیزیک ،واحد قدرت ،معادل هزار
وات .
کیلوگرام  kilugirämهزار گرام.
کیلومتر  kilumetrهزار متر .
کیم  kimکیست ،کدام آدم .
^ کیملیک  kimlikمعلومات در باره ٔ هویت شخص ،تذکره ،کارت هویت .
کیمسه  kimsaآدم ،شخص .
^ کیمسه سیز  kimsasizبیکس .مثال  :کیمسه سیز آدم( شخص تنها و
بیکس ) ،کیمسه سیز اوی ( خان ٔه بی سرپرست ،خالی ).
کیمیا  { kimiyäیو  } .عملی است مشهور نزد اهل صنعت که به سبب
امتزاج روح و نفس ،اجساد ناقصه را به مرتب ٔه رسانند یعنی قلعی و مس را
نقره و طال کنند ،و چون این عمل خالی از حیله و مکری نیست از این جهت
به این نام خوانند ،لغتی است بسیار معروف و مشهور ،به اصطالح اهل
صنعت  ،علمی و عملی است که روح و نفس اجساد ناقصه را به مرتبه ٔ کمال
رساند یعنی قلعی و مس را سیم و زر کند ،علمی که آن را صنعت نیز گویند
و در آن بحث کنند از امتزاج روح و نفس که بدان اجساد ناقصه را به
رتبه ٔ کمال رسانند  ،معرب از یونانی خمیا به معنی اختالط و امتزاج ،یکی
از علوم خفیه که از علوم خمسه ٔ محتجبه ٔ قدما بو  ،معرب از یونانی خمیا
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کیمیا عبارت است از معرفت کیفیت تغییر صورت جوهری با جوهری
دیگر و تبدیل مزاج آن به تطهیر و تحلیل و تعقید و مانند آن ،و آن را اکسیر
و صنعت نیز خوانند ،دانش ساختن زر و سیم از بسایط « »۱دیگر :
گاهی ز درد عشق پس خوب چهرگان
گاهی ز حرص مال پس کیمیا شد
« »۱چیزهای مفرد بدون ترکیب ،عناصر اربعه .
^ کیمیاوی  kimiyäwiمنسوب به کیمیا .
کیندیک  kindikناف – سوراخ و گودی کوچکی که روی شکم انسان است،
وسط و میان چیزی ،در فارسی ناخ هم گفته شده .
کینه  { kinaفا } .دشمنی ،عداوت ،بغض و دشمنی که انسان در دل نگاهدارد
^ کینه چی  kinachiکسی که حس کینه و عداوت را بدل نگه می دارد .
^ کینه لی  kinaliکسی که در دل کینه نگهدارد.
کییاو  kiyyäwداماد  -مرد نو کدخدا یعنی مردی که تازه شادی عروسی
او شده باشد و بعضی گویند این لفظ دعاست و مخفف دائم آباد است ،شاه،
مرد تازه زن گرفته ،مردی که تازه جشن عروسی وی برپا شود یا شده
باشد .مقابل عروس که زنی است که تازه جشن عروسی برپا کرده باشد :
ملک چون کشت گشت و تو باران
این جهان چون عروس و تو داماد
فرخی
داماد  -شوهر دختر هر مرد یا زنی نسبت به آن مرد یا زن ،و هر مردی
که تازه زن گرفته و عروسی کرده .
کییک  kiyikآهو – حیوانی است از تیر ٔه نشخوار کننده گان ،دارای دست و
پای بلند و قلمهای باریک و چشمان زیبا ،در دویدن معروف است برای
گوشتش او را شکار می کنند ،آهوان جمع .
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کییماق  kiymäqپوشیدن ،جامه بر تن کردن ،نهفتن و پنهان کردن ،چیزی
را در پرده نگاه داشتن.
^ کییم  kiyimجامه ،هر چیز پوشیدنی .
^ کییملیک  kiyimlikپارچه ٔ مناسب ،تکه ای که مناسب البسه باشد.
کییم – کېچک  kiyim kechakکاال های پوشیدنی.
کېپک  kepakسبوس  -نخاله ٔ هر چیز را گویند عموما ً و نخاله و پوست
گندم و جو آردکرده را خصوصاً ،پوست گندم یعنی آنچکه در غربال بعد از
بیختن باقی ماند ،پوست غله که هنگام بیختن بدرآید ،و سبوسه نیز در این
لغت است ،بتازیش نخاله خوانند:
دین را طلب نکردی و دنیا ز دست رفت
همچون سبوس تر نه خمیری و نه فطیر
ناصر خسرو
کېت  ketقسمت عقبی ،پشت سر.
^ کېتمه – کېت  ketma - ketدوامدار ،متداوم ،پشت به پشت ،پس و
پیش ،با نوبت  .مثال  :ای ّکی کیشی کېتمه – کېت کیریب کېلدی ( دو نفر پس
و پیش آمدند) .
کېتماق  ketmäqترک گفتن ،رفتن  .مثال  :بو یېردن هیچ یاققه کېتمه یمن
( از اینجا ،هیچگاه  ،به جای دیگر نمی روم ).
^ کېچ  kechاول شب ،سر شب که تازه هوا تاریک شده ،شام ،نا وقت .
مثال  :ایشدن کېچ کېلماق ( از کار و وظیفه نا وقت آمدن ) .
کېچکی  kechkiمنسوب به شب ،کار شبانه  .مثال  :کېچکی طعام
( غذای شبانه ).
کېچقورون  kechqurunپایانی روز و آغاز شب ،شام .
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^ کېچقورونگی  kechqurungiکاریکه از طرف شب انجام داده می شود
کېچماق  kechmäqصرف نظر کردن ،بخشیدن  .مثال  :گناهیدن کېچماق
( از گناهش گذشتن ) ،جان دۉستینگ جانیدن کېچسه هم  ،مال دۉستینگ
مالیدن کېیچمس
( اگر رفیق جانی ات ،از جان خود بگذرد ،لیکن رفیق مالی و مادی از پول
خود نمی گذرد ) « ضرب المثل » .
^ کېچیک  kechikخورد ،جای خورد و تنگ دریا و کوالب که افراد و
اشخاص از آن عبور کنند.
کېچه  kechaشب  -مدت فاصله ٔ از غروب آفتاب تا طلوع صبح صادق،
لیل.
روزم از دردش چون نیم شب است
شبم از یادش چون شا و غرا
^ کېچه گی  kechagiشبانگاه ،حادثه و وقایعی که از طرف شب رخ می
دهد  .کېچه گی حادثه ( حادث ٔه شب ).
^ کېچه سی  kechasiدر شب ،در تاریکی .
کېچیرماق  kechirmäqعفو کردن ،از گناهش صرف نظر نمودن .
^ کېچیریم  kechirimعفو ،عذر ،بخشیدن  .مثال  :قیلگن گناه ایشلری
اوچون خدا دن کېچیریم سۉره ماق ( گناهی که مرتکب شده  ،از خدا عذر
خواستن ) .
کېچیکماق  kechikmäqدیر رسیدن ،نا وقت رسیدن .مثال  :مکتبگه
کېچیکمه ( به مکتب نا وقت نرو ) ،دیر رسیدن بهتر از نا رسیدن
« ضرب المثل » .
کېچینمه  kechinmaخیاالت ،وضع روحی انسان .
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کېره ک  kerakضرور ،الزم .مثال  :قلم و کاغذ کېره ک ( قلم و کاغذ
ضرورت است ).
^ کېره کسیز  keraksizبیکاره ،نقیض ضرور .
^ کېره کلی  kerakliضرور ،الزمی  .مثال  :کېره کلی آدم ( آدم مفید ،
آدم خیر ) .
^ کېره گیچه  keragichaبه قدر ضرورت  .مثال  :کېره گیچه پول آلدی
( به قدر ضرورت پول گرفت ) .
کېریشماق  kerishmäqفاژه کشیدن ،خمیازه ،دهن دره ،فاژده هم گفته شده
کېز  kezوقت معین ،زمان  .مثال  :یاشلیک کېزلری( دوران طفلی و
جوانی ).
کېزماق  kezmäqسیر کردن ،تماشا نمودن ،سیاحت کردن  .مثال :
شهرنی کېزماق ( در شهر گشت و گزار کردن ) .
کېستماق  kesatmäqمسخره کردن ،استهزا نمودن .
^ کېسه تیق  kesatiqکم جلوه دادن شخص ،مسخره کردن ،استهزا نمودن
کېسک  kesakکلوخ ،پار ٔه خشت ،پار ٔه از گل خشک شده .
کېسماق  kesmäqبریدن  .مثال  :یېتی اۉلچب بیر کېس ( هفت بار اندازه
کن ،یکبار ببر ) « ضرب المثل » ،تعیین کردن ( ،منسوب به نرخ )  .مثال
 :قنچه قلین کېسدینگلر ( چقدر تویانه و مهر تعیین کردید ) .
^ کېسکین  keskinقطعی  .مثال  :کېسکین جواب ( جواب قاطع ) ،جدی،
مهم ،پر ارزش و با اهمیت .
^ کېسکینلشماق  keskinashmäqشدت گرفتن ،مرکب شدن ،جدی
گردیدن .مثال  :سیاسی وضعیت کېسکینلشماقده ( وضع سیاسی شکل جدی
را به خود گرفته است ) .
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^ کېسکینلیک  kiskinlikحالت جدی .
^ کېسگیر  keskirتیز  .مثال  :کېسگیر پیچاق ( کارد تیز و برنده ) .
کېک  kekکینه ،حس عداوت و دشمنی .
^ کېکچی  kekchiکینه بدل ،کسی که کینه و عداوت را در سینه جا می
دهد .
کېکسه  keksaسالخورده ،قدیمی ،کهنه  .مثال  :کېکسه شهر
( شهر قدیمی ) .
بیک جای از این پیش لشکر ندید
نه از موبد سالخورده شنید
فردوسی
^ کېکسه لیک  keksalikحالت پیری ،سالخوردگی .
^ کېکسه یماق  keksaymäqپیر شدن ،دوران سالخوردگی .
کېکّه یماق  kekkaymäqبزرگمنشی کردن ،مغرور شدن ،به خود امتیاز
قایل شدن .مثال  :کې ّکه یگنگه کې ّکه یگین ،باشینگ کؤکگه یېتگونچه
( در برابر غرور بیجای دیگران از غرور کار بگیر )
« ضرب المثل » .
کېکیردک  kekirdakگلو  -قسمت جلوی گردن ،مجرای غذا و هوا در درون
گردن ،حلق ،لوله یا مجرای باریکی که یک مخزن را به دهانه پیوند می
دهد.
کېکیرماق  kekirmäqآروغ زدن – باد صدا دار که از راه گلو بیرون آید،
آروق و آجل هم گفته شده .
کېلماق  kelmäqآمدن ،رسیدن .مثال  :بهار کېلدی( بهار آمد ) ،غم کېتیب
شادلیک کېلدی ( غم رفت ،شادی رسید ) ،دوچ کېلماق ( روبه رو شدن )،
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زور کېلماق ( غالب شدن ) ،تېنگ کېلماق ( برابری کردن) ،یقین کېلماق
( نزدیک شدن ) ،شو قوی  ۳۰کیلو کېله دی (این گوسفند  ۳۰کیلو وزن دارد
) ،کېلینگ بو گون تاققه چیقه یلیک ( بیایید امروز به کوه باال میشویم ).
^ کېلگوسی  kelgusiآینده  .مثال  :کېلگوسی ییل ( سال آینده ).
^ کېلگیندی  kelgindiمهاجر ،اجنبی ،هجرت کننده ،کسی که از وطن خود
به شهر یا کشور دیگر برود و در آنجا سکونت اختیار کند.
^ کېله جک  kelajakاستقبال ،آینده  .مثال  :کېله جک نسل
( نسل آینده ) .
^ کېله سی  kelasiآینده  .مثال  :کېله سی هفته ( هفت ٔه آینده ) .
کېلیشتیرماق  kelishtirmäqاز عهده اش بر آمدن ،به جایش گذاشتن.
کېلیشماق  keleshmäqموافقت کردن ،جور آمدن ،به توافق رسیدن .
^ کېلیشگن  kelishmanخوش اندام ،زیبا .
^ کېلیشماوچیلیک  kelishmäwchilikضدیت ،ضد ،مخالف .
^ کېلیشوو  kelishuwشرطنامه ،قرارداد .
کېلین  kelinعروس ،دختری که نو ازدواج کرده باشد .
کېلین چللر kelinchallarکېلینچلله دی  -مراسم پایوازی ،مراسمی که بعد
از عروسی ،از طرف فامیل عروس و داماد و سایر خویشاوندان و دوستان،
به افتخار عروس و داماد صورت می گیرد .
^ کېلینلی  kelinliعروس دار ،خشو و خسر که صاحب عروس شده باشند.
کېلین سالم  saläm kelinمراسمی که بعد از عروسی با فتخار عروس
صورت می گرد .در این گردهمآیی عروس به شکل خاص با خم کردن سر،
مراسم ویژه ای ادای سالم به پدر،مادر و سایر خویشاوندان را انجام می دهد.
کېمتیک  kemtikکمبودی ،نواقص .
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کېمشیک  kemshikطفلی که یک و یا دو دندانش افتیده باشد .
کېمه  kemaکشتی ،یکی از وسایل نقلیه که روی آب حرکت می کند.
کېمیرماق  kemirmäqخاریدن  .مثال  :قلبینی رشک اۉتی کېمیردی
( قلبش را آتش رشک و حسد خارید).
کېمیرووچیلر  kemiruchilarخرگوش ،موش ،کله موش از جمل ٔه حیواناتی
اند که عادت خاریدن دارند.
کېنجه  kenjaفرزند آخری ،فرزند پس کرکی .
کېنگ  kengوسیع  .مثال  :کېنگ دنیا ( دنیای وسیع و بی انتها ).
^ کېنگلیک  kenglikوسعت ،فراخ .
^ کېنگه یماق  kengaymäqوسعت یافتن ،وسیع شدن .
کېنگاش  kengäshکېنگش – صالح ،سازش کردن ،آشتی کردن ،خیر و
نیکی ،ضد فساد.
^ کېنگشلی  kenggashliکاریکه با مشوره صورت گرفته باشد .
^ کېنگشماق  kengashmäqمصلحت کرد  ،مشوره نمودن ،با مشوره
حل و فصل کردن.کېنگه شیب شو فکرگه کېلدیک (به اتفاق آرا به این نتیجه
رسیدیم ).

***
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گ
گ  gäfحرف بیست و هفتم از الفبای تورکی اوزبیکی که « گاف » تلفظ
می شود ،این حرف در لغات عربی نیست و در حساب ابجد بجای کاف
(  ) ۲۰بشمار می آید .
گاراژ  { gäräzhفر } .جای اتومبیل و موتر ،محلی که اتومبیلها و موتر ها
را در آنجا می گذارند .
گارد  { gärdفر  } .پاسبانی ،نگهبانی ،پاسدار ،نگهبان ،عده ای از افراد
نظامی که ما ٔمور محافظت و نگهبانی محلی باشد .
گارسون  { gärsunفر  } .پسر ،جوان ،شاگرد ،پیشخدمت مهمانخانه ،پادو
گاز  { gäzفر  } .بخار ،ماده ای که از ماد ٔه دیگر در حالت تبخیر جدا شود
و در هوا پراکنده گردد و دارای شکل و فرم مخصوص نباشد .
^ گازلشتیرماق  gäzlashtimäqبا گاز تا ٔمین نمودن .
^ گازلی  gäzliگازی  .مثال  :گازلی سوو ( آب گاز دار ) .
گپ  gapحرف ،سخن ،کلمه .
^ گپدان  gapdänاستاد گپ ،به موقع گپ زدن .
^ گپلشماق  gaplashmäqنطق کردن ،بیانیه دادن ،کسی که قابلیت گپ
زدن را داشته باشد.
^ گپیرماق  gapirmäqگپ زدن  .مثال  :مجلسده کیملر گپیردی؟
( درگردهمآیی کدام اشخاص بیانیه دادند ؟ ).
^ کم گپ  kamgapکسی که کم حرف بزند .
^ سېر گپ  sergapکسی که زیاد گپ می زند .
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گچ  { gachفا } .جسمی است جامد و سفید شبیه خاکستر که از حرارت دادن
سنگ گچ «  ۱۲۰تا  ۱۴۰درجه » در کوره بدست می آید ،غالبا ً برای سفید
کردن اتاقها و قالب گیری و مجسمه سازی بکار می رود.
^ گچکار  gachkärاستاد کار گچ ،کسی که از گچ نقش و نگار می سازد
^ گچکارلیک  gachkärlikنقش و نگار درست کردن با گچ در روی دیوار
یا سقف خانه .
^ گچله ماق  gachlamäqگچکاری کردن ،توسط گچ سفید ساختن .
گدا  { gadäفا  } .نادار و بینوا و کسی که وجه معاش خود را برایگان از
دیگران طلب کند
^ گدالیک  gadälikگدایی .
گدای  gadäyگدا .
گرام  { girämفر  } .واحد وزن در فرانسه ،پنج گرام تقریبا ً برابر یک
مثقال است .
گرد  { gardفا  } .خاک نرم ،خاک نرم که به هوا برود ،غبار .
گرد  girdهر چیزی که بشکل دایره یا گلوله باشد ،و نیز به معنی دور و بر
و اطراف چیزی.
گرداب  { gardäbفا  } .جایی در دریا که آب دور خود می چرخد و فرو
می رود ،گردابه و آبگرد هم گفته شده .
گردن  { gardanفا  } .قسمتی از بدن بین سر و تنه .
گرز  gurzسالح جنگی قدیمی که سرش مدور باشد.
گرفتار  giriftärبۉلماق  -اسیر ،در بند شدن ،دستگیر شده .
گرنگ  garangکسی که قدرت شنوایش ضعیف باشد .
گرو  { girawفا  } .شرط و رهن ،چیزی که نزد کسی بگذارند و در حدود
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ارزش آن پول قرض کننده گروگان هم می گویند.
گروه  { guruhفا  } .جماعت ،جمعی از مردم ،دسته ای از حیوانات ،گره
و گروهه نیز گفته شده .
^ گروهباز  guruhbäzکسی که گروه باز باشد .
^ گروهبازلیک  guruhbäzlikگروه بازی .
گز  { gazفا  } .مقیاس طول ،معادل  ۱۶گره ،بعربی ذرع می گویند .
^ گزله ماق  gazlamäqگز کردن ،طول و اندازه گرفتن به درازی.
^ گزلمه  gazlamaمتاع ،تکه ،پارچه ،رخت .
گزک  gazakزخمی که التهاب کند و میکروب بگیرد .
گزکله ماق  gazaklamäqگزک گرفتن ،چرک و کثافات گرفتن زخم .
گزه  gazaقله  -بلندی و ارتفاع کوه .
گشتک  gashtakضیافت و مهمانی که بین دوستان صورت می گیرد .
گل  galنوبت ،تر تیب .
ک ّلی خانه  gallikhänaقصبه ایست که در کمانگر اولوسوالی قورغان
اندخوی موقعیت دارد .از این قشالق مرد رنجدیده ای به نام گلّی برخاسته
است که اینک آنرا به معرفی می گیریم :
زنده گینام ٔه مرحوم سید عمر ( گلّی )

(مریضیکه قدرت راه رفتن نداشته ۲۳ ،سال تمام به سینه می خوابد و
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با آنهم با انگشتان هنر مندش کله پوش« کاله وطنی » می دوزد و
امرارحیات می کند) .
او بیش از پیش رنج می برد که نتوانسته ا ست تفنگ به دست گرفته ،دو
سال دور ٔه عسکری را بگذراند و به وطن خود خدمت کند .
چهل و هشت سال قبل در خانواده ٔ دهاتی واقع جوی کمانگر شهر قورغان
اندخوی ،طفلی به دنیا آمد ،که نام او را سید عمر گذاشتند .سید عمر
که بین اقاربش به « گلی» مشهور است ،هنوز چهار بهار زنده گی را ندیده
بود ،پدرش ،او را با مادر و برادرش گذاشت و از دنیا در گذشت .
گلی ،تا  ۱۴سالگی مزدور بود ،چوپانی کرد و باالخر ،به شغل دهقانی
پرداخت .او اگر چه خرد می نمود ،ولی از عهد ٔه وظیفه اش خوب بدر می
شد .دهقانان و اهل ده همه ازین بچ ٔه زحمتکش ،اظهار خوشی می کردند .
گلی هشت سال تمام دهقان بود  .دریکی از روز های تموز با جسم مملو از
عرق ،در جای نمنا ک «زیر پل» خوابید وقتی از خواب بیدار شد ،در
تمام وجودش درد و کسالت احساس کرد و بزودی بخانه برگشت و به
بستر مریضی افتاد.اکنون از آن زمان  ۲۳سال می گذرد .
گلی ده سال مطلب خود را با مشکالت زیاد و لکنت زبان به مخاطب خود
می فهماند  .او دایم به سینه خوابیده ،چشمانش همواره به طرف باالست
 .به پهلو و تخته به پشت نمی تواند بخوابد .وقتی ضرورتی به او پیش آمد،
به سینه راه می رود .
گلی با این وضع رقت بار هنوز کاله وطنی می دوزد و از بام تا شام در
پیشروی درواز ٔه خانه ،که راه عبور و مرو ر مردم است ،خوابیده ،و کالهایی
راکه با انگشتان سحرآمیزیش خامک دوزی کرده به عابرین عرضه می دارد
و بدین ترتیب امرار حیات می کند.
گلی ،مرد متدین است؛ نماز پنجگانه را همواره با تیمم ادا نموده و از خدا
ی خود سپاسگزارست  .یگانه رنج او از زنده گی ،قرار گفت ٔه خودش
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اینست :
« نتوانسته است تفنگ به دست بگیرد و دور ٔه مکلفیت را بگذراند
و به وطن خود خدمت کند » .
او جهت اعاد ٔه صحتش ،انگور باغی که داشت  ،فروخت و به تداوی
خود پرداخت ولی به نتیجه یی نرسید و عجیبتر اینکه مرض او تا کنون
تشخیص نشده است  .گلی بمن گفت  :در صورت نشر داستانش در روز
نامه ،سالم خود را به تمام وطندارانش که از فیض صحت بهره مندند ،می
رساند.
نوت  :قریه ای که گلی در آن زنده گی می کر د ،فعالً بنام او« گلی »
مسمی شده است.
منبع  :روز نام ٔه انیس ،نوشت ٔه ایماق ،شماره ( )۱۶۴میزان سال ۱۳۴۷
خورشیدی ،کابل .
گل  gulشگوف ٔه باز شده ،غنچه ای که شگفته شده.
دانش و خواسته است نرگس و گل
که به یکجای نشکفند بهم
شهید بلخی
^ گلله ماق  gullamäqگل کردن ،گل برآوردن درخت ،گل دادن برآوردن
گل .
^ گلخانه  { gulkhänaفا  } .محل مخصوصی که در خانه یا باغ درست
می کنند برای نگهداری گلها در زمستان .
^ گالب  guläbعرق گل ،بخصوص عرقی که از یک قسم گل معروف به
گل محمدی یا گل گالب می گیرند .
^ گلچی  gulchiگل فروش ،کسی که پیشه اش گلکاری و پرورش گل باشد.
^ گلدار  guldärکسیکه گل دارد ،صاحب گل .
^ گلدان guldän

ظرف سفالی که در آن بوته ٔ گل را می کارند ،و نیز
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ظرف کوچک فلزی یا چینی یا بلوری که در آن دست ٔه گل می گذارند .
^ گلزار  gulzärگلستان ،جایی که گل بسیار روییده باشد .
^ گللی  gulliگلدار ،آراسته .مثال  :گللی بخمل ( مخمل گلدار ) .
گلدسته  { guldastaفا  } .دسته گل ،و نیز مناره ٔ بلندی را می گویند که
در معابد و مساجد بزرگ درست می کنند .
گل قیچی  gulqaychiقیچی مخصوصیکه در شکل دادن و بریدن گل بکار
می رود
گلخن  { gulkhanفا  } .آتشخانه ،تون ،آتشخانه ٔ حمام ،گولخان و گلخان و
گلولخن و گولخ هم گفته شده .
گلشن  { gulshanفا } .گلزار ،گلستان ،باغی که گل فراوان دارد .
^ گله لشماق  galalashmäqجمع شدن ،گروه گروه شدن .مثال  :گله
لشیب یورگن َدیدی ایتلر( سگان بی صاحب که در دشت ها و کوچه ها دسته
دسته بگردند) .
گلیار  gulyärسرودی که در وصف یار گفته شود ،یکی از سبک سرود
های شفاهی .
گمان  { gumänفا  } .ظن ،حدس ،خیال ،فرض ،گمانه هم گفته شده .
^ گمانسیره ماق  gumansiramäqگمان بردن ،شک و شبهه نمودن.
گمراه  { gumrähفا  } .کسی که راه را گم کرده ،کسی که از راه راست
منحرف شده باشد ،گمره نیز می گویند .
^ گمراهلیک  gumrählikگمراهی ،از راه راست برآمدن.
گم  gumبۉ لماق – گم شدن ،ناپدید شدن ،چیزی که از نظر انسان دور و نا
پیدا باشد.
گناه  { gunähفا  } .کار بد ،عمل زشت ،معصیت ،گنه نیز می گویند .
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^ گناهکار  gunähkärکسی که گناه کرده ،کسی که کار زشت از او سر
زده باشد ،گنهکار هم می گویند .
^ گناهسیز  gunähsizبیگناه ،کسی که مرتکب گناه ،نشده باشد .
^ بېگناه  begunähکسی که گناه نکرده باشد .
گنبذ  { gunbazفا  }.گنبد – سقف یا ساختمان بیضی شکل که غالبا ً با آجر
سنگ بر فراز معابد و مساجد و آرامگاهها می سازند ،جنبذ و شنب هم گفته
شده .گنبد کبود ،گنبد الجوردی  :کنایه از آسمان.
گنج  { ganjفا  } .خزین ٔه سیم و زر ،پولهای طال و نقره و اشیا ٔه گرانبها که
در جایی پنهان کنند .
گنجینه  { ganjinaفا  } .گنج ،خزانه ،جای نگاهداشتن چیز های گرانبها.
گنگ  { gungفا  } .بی زبان ،کسی که هیچ نتواند حرف بزند .
گنگیماق  gangimäqسراسیمه شدن .
گواه  { guwähفا } .شاهد ،کسی که واقعه و حادثه را بچشم خود دیده باشد،
گوا .
^ گواهلیک  guwählikشهادت .
^ گواهینامه  guwähinämaسند رسمی ،تصدیقنامه ،شهادتنامه.
گوپ  gupصدای « گوپ » .
^ گوپیلله ماق  gupullamäqصدای « گوپ » کشیدن .
گوجوم  gawjumازدحام.
گوجوم َ gujumقیره غاچ  -درخت شنگ ،درخت بی ثمری که شاخه های
زیاد داشته در حالت کمآبی می تواند نمو کند.
گوده  gawdaجثه ،تنه ،قد .
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^ گوده لنماق  gawdalanmäqنمایان شدن ،معلوم گردیدن.
^ گوده لی  gawdaliشخصی که جثه اش بزرگ باشد .
گور  { gurفا  } .جایی که مرده را دفن کنند .
گورس  gursصدای « گورس » .
^ گورسیلله ماق  gursillamäqصدای « گورس » کشیدن .
گورستان  { guristänفا } .جایی که مرده گان را زیر خاک می کنند ،سر
زمینی که در آن گور بسیار باشد ،قبرستان ،ستودان و وادی خاموشان .
گورکاو  { gurkäwفا  } .گورکن ،کسی که پیشه اش کندن گور و به خاک
سپردن مردگان است.
گورکیره ماق  gurkiramäqاوج گرفتن ،نمو کردن ،شگفتن .
گورونگ  gurungصحبت گرم و صمیمانه .
^ گورونگلشماق  gurunglashmäqبا همدیگر صحبت نمودن .
گوشت  { gushtفا  } .جسم سرخ رنگی که در بدن انسان و حیوان در
روی استخوانها و زیر پوست بدن قرار دارد .
^ گوشتدار  gushtdärچاق ،انسان و حیوانیکه گوشت زیاد داشته باشد.
^ گوشتسیز  gushtsizبی گوشت ،غذای که بدون گوشت پخته شده باشد
^ گوشتلی  gushtliگوشتدار .
گوشه  { gushaفا } .کنج ،کنار ،زاویه ،گوشانه هم گفته شده .
^ گوشه گیر  gushagirگوشه نشین ،کسی که در خانه بنشیند و از مردم
دوری کند.
^ گوشه نشین  gushanishinگوشه گیر .
گوگرد  { gugirdفا  }.در اوراق مانوی به پهلوی گوگیرد  .جسمی
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است بسیط و جامد به رنگ زرد لیمویی ،بی مزه و بی بو ،وزن مخصوص
آن  ۹۹/۱است و در  ۵/۱۱۴درجه ذوب می شود و در  ۵/۴۴۰درجه به
جوش می آید .گوگرد در طبیعت بوفور به صورت سولفورها یا سولفاتها یا
به صورت اصلی خویش در حوالی کوههای آتشفشانی یافت میشود.
جوهری است که آن را کبریت هم می گویند و آن چهار نوع می باشد سفید
و زرد و سرخ و سیاه :
گر برفکند گرم دم خویش به گوگرد
بی پود ز گوگرد زبانه زند آتش
گولدور  guldurصدای که به صدای رعد و برق مانند باشد.
^ گولدوراس  gulduräsصدای قوی و متواتر « گولدوراس ».
^ گولدوره ماق  guldiramäqمانند رعد و برق صدا کشیدن .
گومبور  gumburصدای مهیب یا سهمناکی که در وقت انفجار بگوش می
رسد .
^ گومبورله ماق  gumburlamäqمانند انفجار صدا کشیدن.
گوو  guwصدایی که در وقت حریق و آتش سوزی بگوش می رسد.
^ گوویلله ماق  guwillamäqصدای « گوو » کشیدن .
گوهر  { gawharفا } .اصل ،نژاد ،و نیز سنگ گرانبها از قبیل مروارید،
الماس ،یاقوت ،به عربی جوهر گویند .
گویا  { guyäفا  } .گوینده ،سخنگو ،گویایی  :سخنگویی ،و نیز گویا و
گوییا به معنی پنداری و پنداریا نیز گفته شده .
گۉزل  gözalحسین ،زیبا ،خوشروی .مثال  :گوزل اخالق ( اخالق زیبا )
^ گۉزللشماق  gözallasmäqزیبا شدن ،کسی که حسنش روز تا روز
حسینتر و زیباتر گردد
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^ گۉ زلللیک  gözallikحسن ،زیبایی .
گۉل  gölابله ،نادان ،احمق .
گۉنگ  göngفضله ،باقیمانده ،باز مانده ،بقی ٔه چیزی ،فضالت جمع ،در
فارسی به معنی غایط و سرگین حیوانی هم گفته شده .
^ گۉنگله ماق  gönglamäqجهت تقویه اراضی ،فضالت حیوانی را
انداختن.
گیجینگ  gijingاسب مست و شوخ .
^ گیجینگله ماق  gijinglamäqمستی کردن و شوخی نمودن .
گیچّه  gichchaپارازایت – حشو ،زاید ،طفیلی ،اختاللی که در دریافت
امواج رادیویی به وجود می آید ،ول کردن کنایه از :میان سخن دیگران
حرف زدن .
گیژ گیژله ماق  gizhgizhlamäqتحریک کردن ،تحریک نمودن عداوت
و دشنمی ها .
گیالس  { giläsفا  } .میوه ای است شبیه آلو بالو اما درشت تر و خوش
طعمتر ،درخت آن بلند و دارای برگهای دادانه دار و گلهای ریز و کوچ سفید

***
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ل
ل  läm -حرف بیست و هشتم از الفبای تورکی اوزبیکی که الم تلفظ می
شود ،به حساب ابجد « . » ۳۰
البراتوار  { läbratwärفر  }.محل مخصوص آزمایشگاههای علمی،
آزمایشگاه
الجورد  { läjwardفا  } .از سنگهای معدنی برنگ آسمانی یا آبی که ساییده
شد ٔه آن در نقاشی بکار می رود ،در طب قدیم نیز استتعمال می شده ،الژورد
هم گفته اند.
در بدخشان افغانستان بهترین الجورد های جهان پیدا می شود و کان الجورد
آن شهرت جهانی دارد .
الچین  lächinعقاب .
الش  { läshفا } .الشه  -جسد حیوان مرده ،مردار ،لش هم می گویند ،به
معنی پست و زبون نیز گفته شده ،و نیز الش به معنی غارت هم هست.
الف  {läfفا } .گفتار بیهوده و گزاف ،دعوی زیاده از حد ،خود ستایی .
الف زدن  :خود ستایی کردن .
الفچی  läfchiکسی که الف می زند و خود ستایی می کند .
الل  { lälفا  } .کسی که زبانش می گیرد و نمی تواند درست حرف بزند .
الله  lälaگیاه کوچکی است که بیشتر در نقاط مرطوب و کوهها و کنار
جویها می روی ،شاخ و برگ و ثمر آن شبیه خشخاش اما کوچکتر از
آنست ،هم بیابانی و هم ب ستانی است و برچند قسم است ،یک قسم آن دارای
سه یا پنج گلبرگ و قسم دیگر گلهایش بیشتر از پنج برگ دارد ،آن را شقایق
یا شقایق النعمان هم می گویند ،نوع بیابانی آن دارای گلهای سرخ و در
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بیخ گلبرگیش داغ یا لک ٔه سیاهی وجود دارد .آالله هم گفته شده .الله زار:
جایی که گل الله فراوان روییده باشد .
الو  läwاېتیب  -شعله وری  .مثال  :الو اېتیب یانیب کېتماق ( شعله ور
شدن ).
^ الووهلل ماق  läwillamaqبیش از حد شعله ور شدن .
الو بالی  läwbäliکم اصل ،فرو مایه .این لغت با کمی تفاوت در زبان
انگلیسی نیز مورد استعمال است.
 Lowbornپست زاد .
الی  { läyفا } .گلی که ته ظرف یا جوی یا حوض آب می نشیند ،دردی
شراب  .الیقه له ماق  :گل آلود ساختن.
الیحه  { läyhaعر } .طرح ،مکتوب ،مکتوب متضمن پیشنهاد که دولت
برای تصویب به مجلس تقدیم کند ،در اصطالح قضائی ،مدافعات متهم که
بصورت کتبی باش د ،مکتوبات تقدیمی وکالء عدلیه به منظور دفاع از دعوی
به محکمه جمع آن لوایح ،تبدیل لوایح ،تعاطی مکتوبات میان مدعی و مدعی
علیه به وساطت محکمه .
الیقه  läyqaگل آلود .مثال :الیقه سوو ( آب گل آلود ) .
^ الیقه له ماق  läyqalamäqگل آلود ساختن.
لبّی { labbayعر ( } .در اصل لبیک ) بلی ،بفرمایید ،امر کنید.
لبیب  labibخردمند ،عاقل  ،البا جمع.
لپر laparآهنگ جوره یی ،آهنگی که در مراسم خوشی به شکل دسته
جمعی از طرف هنرمندان جوان سروده می شود .
^ لپرچی  laparchiهنرمندانیکه به شکل دسته جمعی آهنگ می خوانند .
لپشنگ  lapashangنا الیق و بی بند و بار .
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لپنگله ماق  lapanglamäqکسی که خود را آنطرف و این طرف ،باال
و پایین می اندازد
لتته  lattaتکه ٔ پارچه ٔ کهنه  .مثال  :لته چین (کسی که لته ها را از میان
کوچه ها جمع می کند) .
لحد  { lahadعر } .گور ،شکاف گور طرف سر مرده ،الحاد جمع.
لحظه  { lahzaعر } .یکبار ،نگریستن با گوشه ٔ چشم ،یک چشم بهم زدن،
یکقدم.
لذت  { lazzatعر } .خوشی ،گوارایی ،ادراک خوشی ،لذات جمع.
^ لذتلی  lazzatliخوش طعم ،با مزه .
^ لذتسیز  lazzatsizبی مزه .
لذیذ  { lazizعر } .خوشمزه ،گوارا ،لذاذ « به کسر الم » جمع.
لش  lashالش ،الشه ،و نیز به معنی تنبل ،بیکاره ،سست و بیحال.
لقه  laqqaماهی بیخار.
لقیللتماق  laqillatmäqاز نیرنگ و حیله کار گرفتن .
لقیلله ماق  laqillamäqبا حرف های بی معنی وقت خود را سپری کردن
لکوندور lukundurاصطالح ایست بین مردمان افغانستان ،چاق و تنبل
معنی می دهد.
له لیماق  lalaymäqسستی کردن.
لنج  lanjمجمل ،بیتاب شدن ،سست شدن ،پلو ییکه بمدت زیاد در زیر دیگ
باقیمانده ،آبش خشک شده باشد.
^ لنجلیک  lanjlikحالت رنج .
لنج  lunjلب ،لپ ،لفج ،دو طرف دهان از بیرون .
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لنداوور  landäwurلپشنگ – کسی که توان کاری را نداشته باشد .
لنگ  langآچیق  -کامالً باز ،نقیض بسته.
لنگر  { langarفا  } .آهن و زنجیر بسیار سنگین که کشتی را با آن از
حرکت باز می دارند ،و نیز آلتی است که از ساعتهای دیواری آویزان می
کنند و با تکان خوردن آن چرخهای ساعت به حرکت در می آید.
لنگر -جائی را گویند که در آنجا همه روزه طعام به مردم دهند.
جا ییکه آنجا طعام به فقراء دهند .خانقاه  .محل اجتماع یا خوردنگاه
صوفیان  .جائی که هر روز ازآنجا به مردم طعام برسد  ،از این است که
خانقاه را نیز لنگر گویند  ،چنانکه لنگر شیخ جام و لنگر شاه قاسم انوار در
خراسان شهرت دارد.
مو آن رندم که نامم بی قلندر
نه خون دیرم نه مون دیرم نه لنگر
چو روز آید بگردم گرد گیتی
چو شو آید به خشتان وانهم سر
لۉپّی  löppiچاق و چله .
لۉ قیلله ماق  löqillamäqدرد متداوم ،زخمی که دارای درد باشد .
لۉ کیلله ماق  « lökillamäqلوک لوک » راه رفتن .
لۉلی  löliجوگی ،جت ،جنگره .
^ لۉلیلیک  lölilikجوگیگری کردن .
لۉنده  löndaواضح ،مختصر ،کوتاه .
لیاقت  { liyäqatعر  } .در خور بودن ،شایستگی ،سزاواری .
^ لیاقتسیز  liyaqatsizبی لیاقت ،نا الیق .
^ لیاقتلی  liyäqatliکسی که لیاقت خوب و ارزنده دارد .
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لیپ  lipعاجل ،به تیزی  .مثال  :تولکی لېپ ایتیب اینیگه کیریب کېتدی
( روباه به زودی در خانه اش درآمد ).
لیپیلله ماق  lipillamäqتیز تیز حرکت کردن  .مثال  :لیپیلله ب ایچکریگه
کیریب کېتماق ( به زودی به خانه در آمدن ) .
لیچه  laychaسگ کوچک ،کسی که بیصبرانه عقب کسی بگردد.
لیدر  { ledarانگل  } .پیشوا ،سر دسته ،رییس حزب .
لیقیلله ماق  liqillamäqشور خوردن ،تحرک.
لیق  liqتۉله  -مملو  ،پر .
لیکیلله ماق  likillamäqلرزیدن ،متحرک .
لیما  -لیم  limä – limلبالب ،گیالس پر از آب .

***
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م
م  mim -حرف بیست و نهم از الفبای تورکی اوزبیکی که « میم » تلفظ
می شود ،به حساب ابجد «.» ۴۰
مات  { mätفا } .سرگردان ،حیران ،مبهوت ،و در اصطالح بازی شترنج
شاه را می گویند هنگامی که راه گریز نداشته باشد .
^ مات بۉلماق  mät bölmäqبازی شترنج را باختن ،مغلوب شدن .
^ مات قیلماق  mät qilmäqبازی شترنج را بردن ،غالب شدن .
ماس  mäsمانند ،مناسب ،برابر ،الیق .مثال  :بو کۉیلک اونگه ماس کېلدی
( این پیراهن به او برابر است ) .
^ ماسلشماق  mäslashmäqآماده گی ،موافقت کردن .مثال  :ینگی
محیطگه ماسلشماق ( به محیط نو عادت گرفتن ).
^ ماسله ماق  mäslamäqبرابر کردن  .مثال  :شعرنی کویگه ماسله
ماق ( شعر را به آهنگ برابر کردن ).
ماسک  { mäskفر } .روبند ،نقاب ،آنچه صورت خود را با آن بپوشانند.
ماش  { mäshفا } .غله ٔ سبز رنگ و مدور طوالنی و کوچک ،دانه ای
است خرد و مدور که آن را در پالو پخته خورند.
به خوشه دراز بهر بیرون شدن
چنان جمله شد ماش و منگ و نخود
ناصر خسرو
ماکسیموم  { mäksimumال }.باال ترین اندازه ،حد اکثر .
ماکېت  { mäketفر  } .مجسم کردن ،جسمیت دادن ،به صورت جسم در
آوردن ،مصور کردن ،صورت دادن در ذهن به امری خیالی یا غایب و
دور.
مال  { mälعر } .دارایی  ،آنچه در ملک شخص باشد ،اموال جمع ،حیوانات
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اهلی و خانگی را نیز مال گویند.
^ مالدار  mäldärکسی که رمه و حیوانات اهلی داشته باشد .
^ مالدارلیک  mäldärlikمالداری .
مال باقر  mälbäqarکسی که حیوانات اهلی را جهت چریدن به دشت و
صحرا می برد ،آنرا پاده بان و یا پاده وان هم گویند .
مالکول  { mälekulال } .اصطالح شیمی ،مول ،جرم مولکولی یک ماده
که برحسب گرام بیان شود ،مثالً  ۱۸گرام برای آب .
ماله  { mälaفا } .افزاری که بنا با آن گل یا گچ می مالد ،و نیز تخته ٔ بلندی
که کشاورزان و دهاقین با آن زمینهای شیار شده را هموار می کنند و آلتی
که با آن پارچه را آهار می زنند ،مالج هم گفته شده .
مامه تالق  mämataläqقسمتی از بدن که با ضرب چوب کبود شده باشد
مامه قلدیراق  mämaqaldiräqرعد و برق .
مامیق  mämiqپنبه ٔ سفید ندافی شده  -گیاهی علفی و یک ساله که از غوز ٔه
آن ریسمان و پارچه درست کنند.
ماوي  mäwiرنگ آسمانی ،کبود .
^ مایله ماق  mäylamäqروغن مالی کردن ،روغن زدن ،روغن دادن .
^ مایلی  mäyliبا روغن ،آنچه که روغن دارد .
مایه گی  mäyagiتخمیکه برای تخم دادن ماکیان در مرغانچه گذاشته
می شود ،ماست مایه گی که جهت تخمیر در بین شیر جوش داده شده می
اندازند .
مباحثه  { mubähasaعر }.بحث و مناظره کردن .
مبادا ( mabädäفعل دعایی و نفرینی ) مباد ،نبادا ،خدا کند که نبود،
نباید .استعمال این لفظ در صورتی معقول است که نبودن آن امر هم
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متوقع باشد ا ّما در صورت تیقن وقوع بیجا است:
برو آفرین کرد کاوس شاه
که بی تو مبادا کاله و سپاه
فردوسی
مبادله  { mubädilaعر  } .معاوضه ،مقابضه ،قبض ،تاخت زدن ،پایاپای،
تهاتر ،سودا ،مغایره ،غیار ،تاخت ،بدل کردن چیزی به دیگری ،چیزی را با
چیز دیگری بدل کردن ،شیئی را بجای چیز دیگری گرفتن معاوضه  .ج،
مبادالت ،تبدیل وجه کشوری با وجه رایج کشور دیگر .
مبارز  { mubärizعر  } .جنگاور ،آنکه برای جنگ با کسی به میدان آید
مبارزه  { mubärizaعر  } .جنگ کردن ،نبرد کردن با یکدیگر .
مبارک  { mubärakعر } .با برکت ،برکت یافته ،خجسته ،فرخنده .
مبارکباد  { mubärak bädعر + .فا } .تبریک گفتن ،تهنیت گفتن .
مبالغه  { mubälaghaعر } .در امری غلو کردن ،در کاری کوشیدن .
مبتدی  { mubtadiعر }.آغاز کننده  ،تازه کار ،نو آموز .
مبتذل  { mubtazalعر } .چیزی که همه کس آنرا دیده باشد ،پیش پا افتاده،
خوار و نا پسند .
مبتکر  { mubtakirعر  } .کسی که چیز تازه ای بوجود بیاورد .
مبتال  { mubtaläعر } .در بال و محنت افتاده ،گرفتار .
مبلغ  { mablaghعر } .حد رسیدن ،اندازه و مقداری از پول ،مبالغ جمع
مبلغ  { muballighعر  }.تبلیغ کننده ،رساننده .
مبهم  {mubhamعر  } .پوشیده ،پیچیده ،نا معلوم .
متا ٔثر  { mutaassirعر  } .اثر پذیر ،اندوهگین .
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متا ٔسف  { mutaassifعر } .اندوهگین ،کسیکه دریغ و افسوس می خورد
متاع  { matäعر  }.کاال ،اسباب و سامان ،آنچه از آن سود و فایده ببرند،
سوای زر و سیم ،امتعه جمع .
متانت  { matänatعر  } .محکم بودن ،نیرومندی ،وقار و سنگینی .
متحد  { muttahidعر } .بهم پیوسته ،کسی یا چیزی که با دیگری پیوسته
و یکی شده باشد.
متخصص  { mutakhasisعر } .کسی که در کاری بخصوص مهارت و
بصیرت دارد .
^ متخصصلیک  mutakhasislikتخصص.
متخلف  { mutakhallifعر } .خالف کننده ،لغزشکار .
متر  { metrفر } .مقیاس طول مطابق یک صد سانتی متر.
مترادف  { mutarädifعر  } .ردیف هم  ،چیزیکه ردیف چیز دیگر واقع
شود.
متشبث  { mutashabbisعر  } .تشبث کننده ،کسی که چنگ در چیزی
بزند و به آن درآویزد.
متصدی  { mutasaddiعر  } .کسی که مباشر کار و شغلی است .
متصل  { muttasilعر  } .بهم چسبیده ،به هم پیوسته .
متصوف { mutasawufعر }.کسی که اظهار تصوف و درویشی
کند.متصوفه  :اهل تصوف ،صوفیه .
متعال  { mutaälعر  } .بلند شونده ،بسیار بلند ،یکی از صفات باریتعالی
متعصب  { mutassibعر  } .کسی که در کاری حمیت و تعصب بخرج
بدهد .
متعلم  { muta’llimعر } .کسی که علم و هنری از دیگری فرا گیرد .
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متفکر  { mutafakkirعر  } .فکر کننده ،کسی که در امری فکر می کند
متکبر  { mutakabbirعر } .خود خواه ،خود بین ،آنکه بزرگی بخود ببندد.
متکلم  { mutakallimعر  } .تکلم کننده ،سخنگو.
متکی  { muttakiعر  } .تکیه داده ،تکیه کننده ،کسی که بدیگری تکیه و
اعتماد کند .
متل  { matalعر  } .قصه های کوچک خوش آینده و حکایتهای خرافی،
داستانهای غیر واقعی که بیشتر قهرمان های آن جانوران  ،دیوان و پریان
هستند و برای سرگرمی و خوش آیند کودکان گفته و یا نوشته شود :
متمدن  { mutamaddinعر  } .شهر نشین ،شهری  ،دارای تمدن .
متملق  { mutamalliqعر  } .چاپلوس ،خوش آمد گو .
متن  { matnعر  } .پشت ،درون چیزی ،زمین بلند ،داخل صفحه ٔ کتاب،
مقابل حاشیه ،متون جمع .
متناسب  { mutanäsibعر  } .کسی یا چیزی که با دیگری نسبت و شباعت
داشته باشد .
متنفذ  { mutanaffizعر  } .نفوذ کرده ،با نفوذ ،کسی که بر دیگران نفوذ
و تسلط دارد .
متوازن  { mutäwazinعر  } .هموزن ،همسنگ ،چیزی که با چیز دیگر
هموزن و برابر باشد .
متین  { matinعر } .محکم ،ثابت ،استوار ،پا برجا.
مثال  { misälعر  } .مانند ،شبیه ،فرمان ،حکم ،امثله و مثل جمع .
مثبت  { musbatعر  } .ثابت کننده ،برقرار دارنده ،برقرار شده ،استوار
شده .
مثقال  { misqälعر  } .آلت وزن چه کم چه زیاد ،و نیز وزنی معادل ۲۴
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نخود یک شانزدهم سیر ،مثاقیل جمع .
مثل  { masalعر  } .مانند ،نظیر ،همتا ،امثال جمع .
مثال  { masalanعر  } .به طور مثال ،طور نمونه .
مثلث  { musallasعر  } .سه گوشه ،سه کرده شده ،سه یک کرده شده،
حرفی که سه نقطه یا سه حرکت داشته باشد ،و یکی از اشکال هندسی که
دارای سه ضلع و سه زاویه باشد .
مثمر  { musmirعر  } .میوه دهنده ،درختی که میوه بدهد .
مثنا  { musannäعر  } .دو ،دومی ،دوتایی ،دو دو ،دوتا دوتا.
مثنوی  { masnawiعر  } .شعری که هر دو مصراع آن قافیه داشته باشد
و قافیه ٔ مصراع دوم آن نظیر قافیه ،مصراع اول باشد .
مثنوی
کتابی است منظ وم و مثنوی سروده موالنا جالل الدین رومی  .محتویات
مثنوی حکایات مسلسل منظوم است که موالنا با بیان آنها نتایج دینی و
عرفانی گرفته و حقایق معنوی را بزبان ساده و از راه تمثیل بیان می نماید
و بسیاری از آیات قر آن و اخبار و احادیث را بسبک عرفان شرح می کند.
کتاب مثنوی گو اینکه اولین مثنوی در تصوف نبود و پیش از او گویندگانی
عارف مانند :سنائی و عطار در بسط عقاید صوفیانه مثنوی هایی سروده اند
ولی موالنا در شعر تصوف پرچمی بلند و کاخی استوار افراشته و در
رسائی مقصود و لطافت معنی و باریکی اندیشه گوی سبقت ربوده است
 .مثنوی در  ۲۶هزار بیت و در  ۶کتاب ببح [ رمل ] سروده شده  .تاریخ
آغاز آن بدرستی معلوم نیست اما در سال  ۶۶۰خورشیدی پایان یافته است.
مجقله ماق  majaqlamäqپچیق کردن .
^ محلی  { mahalliعر  } .منسوب به محل ،جای  .مثال  :محلی وقت
( وقت محلی ).
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^ محلیچیلیک  mahallichilikبا در نظرداشت منافع محله کار کردن .
محله  { mahallaعر  } .جای فرود آمدن ،قسمتی از شهر ،کوی ،برزن،
محالت جمع.
محمد  { mohammadعر } .محمد « ص » آخرین پیغمبر دین مقدس
اسالم.
محمود کاشغری  - mahmud kashghariحتما شما هم از چند ماه قبل
انتخاب سال  ۲۰۰۸به عنوان سال محمود کاشغری از سوی یونسکو را در
مطبوعات خوانده و یا شنیده اید .
یونسکو سال  ۲۰۰۸را – به پیشنهاد وزارت فرهنگ ترکیه  -به نام محمود
کاشغری زبانشناس مشهور ترک (اصال از ترکان اویغورستان -ترکستان
شرقی) نامگذاری کرده است.سال  ۲۰۰۸دقیقا مصادف با هزارمین سال
تولد این شخصیت مشهور تاریخی است که جزو یکی از پیشرو های
رشته ز بان شناسی و دایره المعارف و لغت نامه نویسی است.وقتی به زمان
های بسیار دور و دانشمندان آن زمان فکر می کنیم اولین حسی که به ما دست
می دهد حس تعجب است.تعجب از این که چطور یک نفر در هزار سال قبل
 ،زمانی که هنوز کتابت به آن معنای کامل رایج نبوده و اغلب مردم دارای
سواد خواندن و نوشتن نبودند عمر خود را صرف اینگونه کار ها می کند و
ماحصل آن یکی از بزرگترین و قدیمی ترین دایرة المعارف ها و لغت نامه
های دنیا می شود .
محنت  { mehnatعر  } .زحمت ،کاریکه به خاطر عملی کردن مقصد و
مرامی انجام می گیرد .
^ محنتکش  menatkashزحمتکش .
^ محنتسیز  menatsizبدون زحمت .
^ محنتلی  menatliخواستدار محنت و زحمت زیاد .
مدنی  { madaniعر  } .منسوب به مدنیت و فرهنگ .
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^ مدنیلشماق  { madanilashmäqعر  } .مدنیت کسب کردن ،صاحب
مدنیت و فرهنگ شدن .
مدنیت  madaniyatشهر نشینی ،انتساب به شهر و مدینه ،مجازاً ،تربیت،
ادب ،تمدن .
^ مدنیتسیز  madaniyatsizبی معرفت ،بی فرهنگ .
^ مدنیتلی  madaniyatliبا مدنیت ،با فرهنگ .
مراق  maräqذوق ،اشتیاق ،شوق .
^ مراقلی  maräqliذوق و شوق آور .
مرل  maralآهو .
مره  marraمرحله ٔ نهایی ،نقطه ٔ آخری .
ّ
مریم گلی  maryam guliگل مریم

مریم گلی  :گیاهی برای تقویت حافظه ی شما

مریم گلی حافظه ی شما را از نابودی نجات میدهد .به خاطر اینکه می تواند
از اکسایش مواد چرب در سیستم عصبی پیشگیری کرده و روند تخریب
سلول های عصبی را به تعویق می اندازد .در نتیجه باعث بهبود و
تقویت حافظه میشود .بر أساس نتایج بررسی های متعدد ،مریم گلی برای
مقابله با آلزایمر موثر است .بیماری آلزایمر در نتیجه ی کاه سطح یکی از
انتقال دهندههای عصبی بروز می کند که مریم گلی این روند را کاهش میدهد.
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به خاطر اینکه قادر است از ترشح آنزیم مسئول این تخریب جلوگیری کند.
مزنگ  mazangفاحشه  ،بد اخالق.
مسابقه  { musäbaqaعر } .بر یکدیگر پیشی گرفتن .
^ مسابقه لشماق  musäbaqalashmäqبین خود به مسابقه پرداختن.
مسافر  { musäfirعر } .سفر کننده ،رونده ،رهرو .
^ مسافرلیک  musäfirlikمسافرت.
مستقل { mustaqilعر }.کسیکه آزادانه امور خود را اداره کند ،آزاد و
مختار.
^ مستقللیک  mustaqillikاستقالل ،آزادی .
مستملکه  { mustamlikaعر  } .آنچه به تصرف کسی در آمده .
^ مستملکه چی  mustamlikachiکسی که مستملکه می کند .
^ مستملکه چیلیک  mustamlikachilikوضع سیاسی و اقتصادی که
باالی کشور های استمالک شده حکمفرما می شود .
مسلک  { maslakعر  } .راه  ،روش ،طریقه ،مسالک جمع .
^ مسلکداش  maslakdäshهم مسلک .
مسلم  { muslimعر  } .مسلمان ،کسی که متدین بدین اسالم باشد.
مسلمان  { musulmänعر  } .پیرو دین اسالم ،کسی که دین اسالم دارد.
^ مسلمانلیک  musulmanlikمسلمانی .
^ مسلمانچیلیک  musulmanchilikقاعده و قانونیکه مخصوص دین
اسالم باشد .
مسوول  mas’ulاسم مفعولی از مصدر سؤال ،کسی که از وی سؤال کنند،
ٔ
سؤال شده ،پرسیده شده ،پرسش شده ،پرسیده ،سؤال کرده :
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توئی مقبول و هم قابل توئی مفعول و هم فاعل
توئی مسؤول و هم سائل توئی هر گوهر الو
(ناصر خسرو)
مسووللیک  mas’ullikم ٔسوولیت .
^
ٔ
مسوولیت  mas’uliyatوظیفه ای که بدوش کسی گذاشته می شود .
ٔ
مسوولیت .
^
ٔ
مسوولیتسیز  mas’uliyatsizبدون ٔ
مسوولیت .
^
ٔ
مسوولیتلی  mas’uliyatliبا ٔ
مشاق  { mashshäqعر  } .مشق دهنده ،تعلیم دهنده ،تند نویس.
مشاق  mashäqالشک  -خوشه های گندم و جو که بعد از درو و جمع
آوری حاصل در زمین باقی می ماند ،مشق کننده .
^ مشاقچی  mashäqchiکسانیکه خوشه های باقی ماند ٔه گندم و جورا بعد
از درو و جمع آوری حاصالت ،جمع آوری می کنند.
^ مشتده ی  mushtdayچیزی که حجمش به انداز ٔه مشت باشد  .مثال :
مشتده ی تاش ( سنگ مشت مانند ) ،خورد  ،کوچک  .مثال  :مېن مشتده
یلیگیمدن بو کوچه لرنی کېزی چققنمن ( من زمانیکه طفل خورد و کوچک
بودم ،این کوچه را گشت و گذار نموده ام ).
^ مشتلشماق  mushtlashmäqجنگ کردن  ،با مشت کوبیدن .
^ مشتله ماق  mushtlamäqبا مشت زدن .مثال  :خمیرنی مشتله ماق
( خمیر را مشت مالی کردن ) .
مشرب  - mashrabتخلص بابا رحیم مشرب شاعر دو زبانه.
مشقت  { mushaqqatعر  } .سختی ،رنج ،محنت ،مشاق و مشقات جمع
^ مشقتلی  mushaqqatliبا مشقت  ،سخت .
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مشکل  { mushkilعر } .کار سخت و دشوار ،پوشیده و درهم ،مشکل و
مشکالت جمع .
^ مشکللشماق  mushkillashmäqمشکل شدن  .مثال  :وضعیت ینه ده
مشکللشدی ( وضعیت باز هم مشکل شد ).
مشمشه  mashmashaجنجال ،ماجرا .
مصلحت  { maslahatعر  } .آنچه که باعث خیر و صالح و نفع و آسایش
انسان باشد  ،مصالح جمع .
^ مصلحتلشماق  maslahatlashmäqبا همدیگر مصلحت نمودن .
^ مصلحتلی  maslahatliکاریکه با مشوره و مصلحت صورت بگیرد .
مصیبت  { musibatعر  } .سختی و رنج ،اندوه ،مصایب و مصارب و
مصیبات جمع .
مصیبتلی  musibatliبا تشویش و رنج و عذاب .
مضمون  { mazmunعر } .در میان گرفته شده ،آنچه از کالمی مفهوم
شود ،موضوع کالم ،معنی ،مطالب ،مضامین جمع .
مضمونلی  mazmunliمضموندار ،با معنی .
مطبعه  { matbaaعر  } .جای چاپ کردن ،چاپخانه ،مطابع جمع.
^ مطبعه چی  matbaachiکارگر مطبعه .
^ مطبعه چیلیک  matbaachilikکسبی که مربوط امور طبع باشد.
^ معامله لی  muämalaliخوش معامله .
عشق اول در دل معشوق پیدا می شود
تا نسوزد شمع کی پروانه شیدا میشود
^ معقوهلل ماق  ma’qullamäqاظهار رضایت ،پذیرفتن ،معقول دانستن
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^ نا معقول  näma’qulعدم رضایت ،معقول نداستن .
^ نامعلوم  näma’lumنا آشکار ،نا دانسته ،خالف معلوم.
معلومات  { ma’lumätعر  } .چیز های دانسته شده و علوم ،خالقی که
معلومات مبدعات فطرتش از کمال قدرت او یک داستان است .
^ معلوماتسیز  ma’lumätsizبدون معلومات .
^ معلوماتنامه  ma’lumätnämaمعلوماتیکه از طرف یک اداره به
اشخاص داده می شود ،تصدیق نامه .
^ معلوماتلی  ma’lumätliبا معلومات .
معمار  { me’märعر  } .عمارت کننده ،کار شناس و استاد در کار های
ساختمانی.
^ معمارچیلیک  me’märchilikکار های کار شناس در کار های
معماری.
^ معمارلیک  me’märlikامور ساختمانی .
معنا  { ma’näعر  } .قصد کرده شده ،مدلول کالم ،معانی جمع .
^ معنا دار  ma’nadarبا معنا.
^ معنا داش  ma’nadashمترادف ،از نگاه معنا با هم شباهت داشته
باشد.
^ معنالی  ma’naliمعنا دار ،پر معنا .
معنوي  { ma’nawiعر  } .منسوب به معنی.
معنویت  { ma’näwiyatعر  } .معنوی بودن .
مغرور  { maghrurعر  } .کسی که بباطل طمع ببندد ،فریب خورده ،فریفته
^ مغرورلنماق  maghrurlanmäqمغرور شدن .
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مغز  { maghzعر  } .ماده ٔ نرم و خاکستری رنگی که درون جمجمه قرار
دارد و شامل مخ و مخچه می باشد ،ماده ٔ چربی که میان استخوان جا دارد،
و نیز آنچه در هست ٔه میوه یا درون برخی میوه ها وجود دارد .
مغزاوه  maghzäwaآبیک ه در آن کاال شست و شو شده باشد
مقال  { maqälعر } .ضرب المثل  -ت َر َپند ،جمله های شیرین ،ابیات و حتی
کلمات ترکیبی کوتاه و رایج میان مردم است که مبنی بر تجربه ها و داستان
های تاریخی و افسانه ای ،باور ها و قوانین طبیعی هستند و از آنها برای
اثبات یا رد کردن چیزی یا حرفی ،استفاده می شود .
مقام  { maqämعر  } .موسیقی سبک کالسیک « ،شش مقام » یکی از
انواع موسیقی کالسیک اوزبیکی .
^ مقامچی  maqämchiاجرا کنند ٔه آهنگ های کالسیک .
مقبول  { maqbulعر  } .قبول شده ،پذیرفته شده.
مقتنماق  maqtanmäqخود ستایی کردن .
^ مقتنچاق  maqtanchäqبزرگ منشی ،مغرور.
مقته ماق  maqtamäqتعریف کردن ،ستایش نمودن .
^ مقتاو  maqtäwنوشته و یا سخنی که با خود ستایی منوط و مربوط باشد
مقناطیس  { miqnätisعر  } .آن سنگ که آهن به خود کشد ،سنگ آهن
ربای ،مأخوذ از یونانی ،سنگ آهن ربا .به لغت یونانی ،سنگ آهن ربا
باشد...
چون آهن سوده که بود بر طبقی بر
در زیر طبق مانده ز مغناطیس احجار
منوچهری
مقوا  { muqawwäعر  } .کاغذ سفت و ضخیم برای ساختن جلد کتاب یا
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چیز دیگر .
^ مقواله ماق  muqawwälamäqمقوا کردن  ،پوش کردن
مکافات  { mukäfätعر  } .باهم مثل و مانند و برابر شدن ،پاداش دادن،
کیفر.
^ مکافاتله ماق  mukäfätlamäqپاداش دادن ،مورد تقدیر قرار دادن .
مکتب  { maktabعر } جای نوشتن ،جای درس دادن ،دبستان ،مکاتب
جمع .
^ مکتبداش  maktabdäshهم مکتب .
مالحظه  { mulähazaعر } .یکدیگر را بگوشه ٔ چشم نگریستن ،نگاه
کردن ،مراقبت کردن
^ مالحظه لی  mulähazaliکسی که با تدبیر کاری را انجام دهد .
مالزم  { muläzimعر  } .کسی که با کس دیگر باشد ،همراه ،نوکر ،و
چیزی که همیشه پیوسته به چیز دیگر باشد .
مالزمت  { muläzimatعر  } .بکسی یا چیزی پیوستن ،همیشه در خدمت
کسی بودن ،پیوستگی دایم .
مالقات  { muläqätعر  } .با کسی روبرو شدن ،یکدیگر را دیدن .
مالل { malälعر  } .بستوه آمدن ،بیزاری ،دلتنگی و افسرده گی ،رنج و
اندوه .
^ بېمالل  bemalälخاطر جمع ،آزاد  .مثال  :بېمالل اۉلتیرینگلر( با خاطر
جمع و آزاد بنشینید ).
مالمت  { malämatعر } سرزنش کردن ،نکوهش ،سر زنش.
مالیم  { muläyimعر  } .موافق و مناسب طبع ،سازگار .
^ مالیملشماق  muläyimlashmäqمالیم شدن ،با نزاکت .
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ملت  { millatعر  } .شریعت  ،کیش ،آیین ،گروه مردم ،مردم یک کشور
که تابع یک دولت باشند ،ملل جمع .
^ ملتچی  millatchiکسی که از مفکوره ٔ ملیگرایی طرفداری کند.
^ ملتچیلیک  millatchilikقومگرا .
^ ملي  { milliعر  } .منسوب به ملت و آنچه که در ید و اختیار ملت است
و گاهی توسعا ً در زبان فارسی دولتی را نیز به سبب وابستگی دولت به
ملت ،ملی گویند.
ملخ  { malakhفا  } .حشره ای است بالدار ،دو پای بلند اره مانند دارد،
بخوبی می جهد و مسافتهای زیاد را می پرد ،به مزارع مخصوصا ً زراعت
گندم خسارت بسیار وارد می کند .
ملک  { mulkعر  } .آنچه در قبضه و تصرف انسان باشد ،زمین یا چیز
دیگر که مال شخص باشد ،امالک جمع.
ملک  { malakعر  } .فرشته ،سروش ،مالیک و مالیکه جمع .
ملکه  { malakaعر  } .تجربه ،مهارت .
^ ملکه لی  malakaliبا تجربه .
ملکه  { malikaعر } .خانم پادشاه  ،پادشاه زن .
ملّه  mallaزرد .مثال  :مله ساچلیک ( کسی که موی زرد دارد ).
مله ی  malayخدمتکار ،نوکر .
ممتاز  { mumtäzعر  } .بر گزیده و جدا شده ،دارای برتری و مزیت .
ممسک  { mumsikعر  } .امساک کننده ،بخیل ،خسیس .
ممکن  { mumkinعر  } .جایز ،روا ،میسر ،آسان ،ضد محال .
^ ناممکن  nämumkinضد آسان .
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مملکت  { mamlakatعر  } .عزت و قدرت پادشاه ،و قلمرو پادشاهی او،
کشور ،ممالک جمع .
ممنوع  { mamnuعر } .منع شده ،باز داشته شده .
ممنون  { mamnunعر  } .نعمت داده شده ،منت نهاده شده .
ممنونیت  mamnuniyatخورسندی ،حالت ممنون شدن .
مناجات { munäjätعر } .راز و نیاز کردن ،راز دل خود را بکسی
گفتن ،راز گویی و عرض نیاز بدر گاه خدا.
مناره  { manäraعر  } .جای نور ،گلدسته ،ستون بلند و ساختمان برج
مانند که در معابد و مساجد درست می کنند برای چراغ روشن کردن یا اذان
گفتن  ،مناور و منایر جمع .
مناسب  { munäsibعر  } .موافق ،به همدیگر نزدیک  .مثال  :کېلین
کیاوگه مناسب ( عروس مناسب داماد ) .
^ نامناسب  nämunäsibنا موافق ،از همدیگر فرق داشته باشد .
مناسبت  { munäsibatعر  } .با هم نسبت داشتن ،خویشی داشتن .
مناظره  { munäzaraعر  } .در امری با هم بحث و گفتگو کردن .
^ مناظره لی  munazaraliمناظره طلب ،مشکل .
منافق  { munäfiqعر  } .دو رو ،کسیکه ظاهرش خالف باطنش باشد .
منافقت  { munäfiqatعر  } .دو رویی کردن ،نفاق ورزیدن .
منبر  { minbarعر  } .جای بلند که خطیب یا واعظ بر فراز آن بنشیند و
سخنرانی کند ،منابر جمع .
منبع  { manbaعر  } .چشمه ،جای جوشیدن و بیرون آمدن آب ،اصل و
منشا ٔ ،منابع جمع .
منت  { minnatعر  } .نیکویی و احسانی را که شخص درباره ٔ کسی کرده
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بیاد او آوردن و برخ وی کشیدن و نیز به معنی احسان.
^ منتدار  minnatdärاز کار کسی ممنون بودن و اظهار امتنان کردن .
^ منتدارچیلیک  minnatdärchilikاظهار ممنونیت .
^ منتسیز  minnatsizبی منت .
^ منتلی  minnatliبا منت .
منتظر  { muntazirعر  } .کسی که در انتظار کسی یا چیزی است ،چشم
براه .
منتو  mantuغذای لذیذ افغانی .
منجم  { munajjimعر } ستاره شناس ستاره شمر ،کسی که علم نجوم می
داند.
مندرجه  mundarajaفهرست.
منزل  { manzilعر  } .فرود آمده  ،فرو فرستاده شده .
منسوب  { mansubعر } .نسبت داده شده .
^ منسوبلیک  mansublikنسبتی .
منسوخ  { mansukhعر } .نسخ شده ،از بین برده شده ،رد کرده شده .
منشا ٔ  { manshaعر  } .جای پیدا شدن ،محل نمو و پرورش .
منصب  { mansabعر  } .مقام ،رتبه ،شغل رسمی ،مناصب جمع .
منصوب  { mansubعر  } .برپا کرده شده ،بر قرار شده ،به شغل و مقامی
گماشته شده .
منطق  { mantiqعر  } .سخن گفتن ،گفتار ،سخن ،میزان سخن و استدالل،
و نام علمی است که با بکار بستن اصول و قواعد آن انسان از خطا در فکر
یا استدالل غلط محفوظ می ماند .
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^ منطقسیز  mantiqsizبی منطق .
^ منطقسیزلیک  mantiqsizlikبی منطقی .
^ منطقلی  mantiqliدارای منطق ،با منطق .
^ منطقي  mantiqiبه اساس منطق .
^ منطقا  mantiqanاز نظر منطق  ،از جهت منطق .
منطقه  { mantaqaعر  « } .به کسر میم و فتح طا» کمر بند ،میان بند،
مناطق جمع.
منظره  { manzaraعر  } .جای نگریستن ،چشم انداز ،دور نما .
^ منظره لی  manzaraliزیبا ،مفتون کننده.
منظور  { manzurعر } در نظر گرفته شده ،مورد نظر ،دیده شده .
منع  { manعر  } .باز داشتن ،باز داشتن کسی از کاری یا چیزی .
منفعت  { manfiaatعر  } .فایده ،سود ،بهره ،منافع جمع .
^ منفعتپرست  mafiaatparastکسی که منفعت خود را در نظر بگیرد.
^ منفعتدار  manfiaatdärکسی که منفعت دارد.
^ منفعتسیز  manfaatsizبدون منفعت .
^ منفعتلی  manfiaatliبا منفعت ،منفعتدار .
منفي  { manfiعر  } .دور شده ،نیست شده ،رانده شده .
منقورت  manqurtکسی که عرف و عادات ملی خود را فراموش کرده
باشد ،غالم .
^ منقورتلیک  manqurtlikغالمی.
منکر  { munkirعر  } .انکار کننده ،کسی که امری را اقرار نکند .
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منکر  { munkarعر  } .کار زشت و نا پسند ،نا مشروع ،منکرات جمع،
و نیز به معنی داهیه و مرد زیرک ،و نام یکی از دو فرشته «نکیر و منکر
» که می گویند در گور حاضر می شوند و از مرده سؤاالت می کنند.
منگلی  manglayپیشانه .
منگو  manguابدی ،دایمی ،طی تمام عمر ،عمرباد .
^ منگولیک  mangulikابدیت ،همیشگی .
منمن  manmanخود خواه ،مغرور.
^ منمنلیک  manmanlikخود خواهی  ،متکبر .
مننجیت  { menanjitیو } .ورم پرده های دماغ ،مرضی که باعث تورم و
چرک کردن پرد ٔه مغز می شود ،عالمات آن عبارتست از بروز تب ،سر درد
شدید ،استفراغ .
منور  { munawwarعر  } .نورانی ،روشن شده .
منه  manaگوینده در وقت صحت از این کلمه بدینگونه استفاده می نماید.
مثال  :کتابینگ قنی ؟  -منه ( کتابت کجاست ؟  -این است کتابم ) ،منه بو
کیشی مېنیگ دوستیم بۉ له دی ( این شخص دوست منست ) ،همچنان طور
کنایه و تعجب استعمال می گردد  .مثال  :انه کۉز و منه قاش ( اینست چشم
و اینست ابرو !)
منیار  { manyärفار }.کورمیفک ،باد کویه ،تومن.
موازنت  { muwäzinatعر  } .موازنه ،سنجیدگی میان دو چیز و آن دو
را با هم برابر کردن ،کشیدن و سنجیدن با دیگری ،مقایسه ،سنجش ،تیک
کردن  :با یک نفر نویسنده که از سرکار مواجب دارد ،مقابله و موازنه و
خاطر جمع نموده خط گذاشته به مهر ناظر دهد ،همسنگی ،توازن ،برابری
با دیگری در وزن یا نیرو :کدام خدمت در موازنه ٔ آن کرامت آید ،هیچ
چیز در موازنه ٔ آن نیاید:
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با آتشت موازنه وز خاکت ارتفاع
با اخترت مقابله با رایت اقتران
خواجوی کرمانی
موازنه  muwäzinaبرابری .
موافق  { muwäfiqعر  } .همرأی ،هم آهنگ ،سازگار ،سازنده ،مناسب
و متناسب بهم ،جور ،سازگاری کننده ،همساز ،عشیر ،مالیم ،مالیم مزاج،
درخور:
این موافق صورت و معنی که در چشم من است
از تو زیبا تر ندیدم روی و خوشتر خوی را
( سعدی).
^ موافقلشتیرماق  muwäfiqlashtirmäqهماهنگ کردن .
^ موافقلشماق  muwäfiqlashmäqمطابقت کردن .
موج  { mawjعر } .جنبش و چین خورده گی سطح آب که در اثر وزش
باد یا افتادن چیزی در آن پیدا می شود ،در فاسی کوهه و آبخیز و خیز آب
هم گفته شده ،امواج جمع .
^ موجلنماق  mawjlanmäqتالطم ،خروشیدن و بیکدیگر خوردن امواج
دریا.
موجود  { mawjuzعر  } .بوجود آمده ،هست شده ،آفریده شده ،الف معدوم
^ موجودلیک  mawjudlikموجودیت .
موجودیت  mawjudiyatموجودی .
موچل  muchalتقویم دوازده حیوانی  -این گاهشماری از موش شروع و به
خوک ختم مﻲ شود و یک دوره دوازده ساله را تشکیل مﻲ دهد.این دوازده
حیوان از این قرارند :
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موش و بقر و پلنگ و خرگوش شمار
زین چهار چو بگذری نهنگ آید و مار
وانگه به اسب و گوسفند است حساب
همدونه و مرغ و سگ و خوک آخر کار
موچه  muchaاعضای بدن انسان .
مود  { mudفر  } .فیشن -هرگونه پوشش یا رفتار که در یک مدت زمانی
و یا مکانی متداول گردد را فشن می نامیم.
مۉ دب  {muaddabعر  } .با ادب ،با تربیه .
مودره ماق  mudramäqخواب پینکی رفتن ،کسی که پایش در تماس با
چیزی بیفتد .
^ مودراق  mudräqحالت نیمه خواب .
مودل  { mudalفر  } .مدل ،الگو .نمونه ،سرمشق ،کتاب نقاشی که در
مدارس دانش آموزان از روی آن طراحی و نقاشی کنند ،هر چیز و هرکس
اعم از مجسمه و انسان و غیره که در برابر هنرمند قرار گیرد تا از روی آن
نقاشی کند و یا مجسمه بسازد.
مورد  { mawridعر  } .محل ورود ،جای فرود آمدن .
^ بېمورد  bemawridبیجا ،نقیض مورد .
موز  muzیخ ،آبی که از شدت سردی بسته و سفت شده باشد .
^ موزله ماق  mulamäqیخ بستن .
موزلتماق  muzlatmäqاسم فاعلی « موزله ماق »  .مثال  :سوو نی
موزلتماق ( آب را در یخچال سرد ساختن ).
^ موزلتگیچ  muzlatgichوسیله ٔ سرد کننده ،یخچال .
موزیم  { muziyamفر } .موزه  -به مکان خاصی که در آن مجموعه ای
از آثار باستانی و صنعتی و اشیاء با ارزش را به معرض نمایش میگذارند،
643

فرهنگ تورکی اوزبیکی به فارسی /دری

گفته میشود ۱۸ .می مصادف با  ۲۸اردیبهشت روز جهانی موزیم است.
مو سس  { muasssisعر  }.آنکه بنیاد چیزی را برپا می نهد و بنا می
ٔ
کند ،اساسگذار.
مو سسه  {muassasaعر } .دانشگاه ،دانشگه ،محل دانش ،جای دانش،
ٔ
جای علم ،اصطالحا ً مؤسسه ای که تعلیم درجات عالیه ٔ علوم و فنون و
ادبیات و فلسفه و هنر کند .این کلمه بجای اونیورسیته بکار رفته است .
دانشگاه شعبه هایی بنام دانشکده خواهد داشت و هر دانشکده جای تعلیم
رشته ای از رشته های علمی یا فنی یا ادبی یا فلسفی و یا هنری خواهد بود.
موسم  { mawsumعر  } .وقت و زمان چیزی ،هنگام رسیدن چیزی،
وقت اجتماع مردم برای حج ،مواسم جمع.
^ موسمي  mawsumiفصلی  .مثال  :موسمی یاغینلر ( بارش های
موسمی).
موسیچه  ، musichaموسیجه ،نوعی فاخته ،کوکو ،صلصل ،پرنده ای است
شبیه به فاخته و او بیشتر در میان طبق و کاسه و کنار طاقچه ٔ خانه ها تخم
می کند و بچه می آورد ،مرغی است سفید برابر قمری ،بعضی صعوه را
موسیچه گویند ،.بعضی ابابیل را گویند ،یکی از گونه های قمری که در تداول
اهالی مشهد آن را « موسی کوتقی » گویند.
موسیقي  { musiqiفا } .موسیقی یا خنیا هنری است که از صدا ها تشکیل
شده است.
عناصر معمول موسیقی نواک (که لحن و هارمونی را در بردارد) ،ریتم و
مفاهیم مربوط به آن ،شامل ضرب ،متر ،و مفصلبندی (،)Articulation
شدت (موسیقی) ،و ویژگیهای صوتی رنگ صدا ( )Timbreو بافت
میباشد.
موشتوم . mushtumمشت  [ .م ُ ] (اِ) معروف است که گره کردن پنجه ٔ
دست باشد.
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موشوک  mushukگربه ،پشک ،حیوانیست کوچک و گوشتخوار و بسیار
چاالک ،چشمهایش در تاریکی می درخشد و مردمک آن در تاریکی
گرد و در روشنایی روز شبیه به خط باریکی می شود ،اگر سبیلهایش را
قیچی کنند تا مدتی گیچ و مضطرب می گردد.
موضع  { mawzeعر } .جا ،جای نهادن چیزی ،مواضع جمع .
موضوع  { mawzuعر } .گذارده شده ،نهاده شده ،مطلبی که در بار ٔه آن
بحث شود ،مواضیع و موضوعات جمع .
موغامبیر  mughabirعیار ،فریبگر ،روباه صفت .
^ موغامبیرلیک  mughämbirlikعیاری و چاالکی.
موفق  { muwaffaqعر } .توفیق یافته ،کامروا ،بهره مند.
موفقیت  { mawaffaqiyatعر } .توفیق ،کامیابی ،کامروایی ،کامرانی،
دست یابی به آرزو یا انجام دادن کاری .
^ موفقیتسیز  muwaffaqiyatsizنقیض کامرانی ،ناکامی .
^ موفقیتسیزلیک  muwafaqiyatsizlikبدون موفقیت .
^ موفقیتلی  muwaffqiyatliبا موفقیت .
موقت  { muwaqqatعر  } .هنگام معین ،وقت معین و محدود .
موقع  { muwqeعر  } .محل وقوع  ،جای واقع شدن ،مواقع جمع .
موال  { mawläعر } .مالک ،سرور ،مهتر ،دوست ،دوستدار ،بنده ،بندهٔ
آزاد شده ،موالی جمع.
موم  { mumفا } .ماده ای که زنبور عسل تولید می کند و از آن برای خود
النه می سازد  ،تفال ٔه عسل که پس از تصفیه ٔ عسل باقی می ماند .
مومیا  mumiyäمومیایی  -ما ٔخوذ از یونانی ،به عربی مومیا و به فارسی
مومیایی می گویند ،ماده ای است سیاهرنگ شبیه قیر در بعضی غارها از
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درز ها و شکافهای سنگ بیرون می آید ،از ترکیب موم و تربانتین و قیر نیز
ساخته می شود ،و نیز مومیایی جسد انسانیا حیوانی را می گویند که بطریق
مخصوصی خشک کنند و نگاه دارند .مومیاگر :کسی که اجساد را مومیایی
می کند .
مومیایی  mumiyäyiمومیا.
مونتاژ  { muntäzhفر( } .اصطالح عکاسی و سینمایی ) ترکیب عکس
و فیلم و به وجود آوردن صحنه های مصنوعی و عکسهای غیرحقیقی ،و آن
در روزنامه ها و مجالت وسینما به کار می رود ،به هم پیوستن قطعات
مختلف یک ماشین و سوار کردن آن .
^ مونتاژچی  muntäzhchiکسی که عمل مونتاژ را انجام میدهد .
مونچاق  munchäqسنگهای قیمتی ،تکمه های گرد دانه دار.
مونداق  mundäqبونداق – چنین ،اینچنین .
مونغه یماق  mughaymäqما ٔیوس شدن .
مونکه یماق  munkaymäqخمیدن کمر.
مونکیماق  mukimäqبروی زمین بشکل خمیده نوشتن .
مونگ  mungغم ،حسرت ،ما ٔیوسی .
^ مونگلی  mungliغمگین ،ما ٔیوس.
مونوپول  { munupulیو } .انحصار ،امتیاز .
مونوگراف  { munugräfیو } .رساله ای که در پایان دور ٔه تحصیلی می
نویسند؛ تز.
مونولوگ  { munulugفر  } .بخشی از نمایش که هنرپیشه به تنهایی در
صحنه ظاهر می شود و با خود حرف می زند .تک گویی .
موهوم  { mawhumعر  } .وهم شده ،آنچه وهم و گمان متوجه آن شود .
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مۉ ره له ماق  möralamäqاز بین غار و سوراخ در و دیوار نظاره کردن
مۉل  mölزیاد ،بیحساب .
مۉ لتیره ماق  möltiramäqما ٔیوسانه نگاه کردن .
مۉ لجل  möljalنیت ،پالن ،آماج ،نشان .
^ مۉ لجلله ماق  möljallamäqبه نشان گرفتن ،تصور کردن ،حدس زدن
مهابت  { mahäbatعر } .شکوه ،ترس ،وهم ،بزرگی .
^ مهابتلی  mahäbatliبا شکوه ،با صالبت ،با هیبت .
مهاجر  { muhäjirعر  } .هجرت کننده ،کسی که از وطن خود به شهر یا
کشور دیگر برود و در آنجا سکونت اختیار کند .
مهاجرت  { muhäjiratعر } .از جایی به جای دیگر رفتن و در آنجا منزل
کردن ،هجرت کردن از شهر و دیار خود .
مهارت  { mahäratعر } .استادی ،زیرکی ،چابکی و زبر دستی در کار
^ مهارتسیز  mahäratsizبی مهارت .
^ مهارتلی  mahäratliبا مهارت .
مهر  { mehrفا } .محبت ،دوستی ،ماه هفتم از سال خورشیدی ،ماه اول
پاییز ،و نام روز شانزدهم از هر ماه خورشیدی .
مهر  muhrآلت فلزی یا الستیکی که روی آن اسم شخص یا بنگاه و مؤسسه
یی را نقش می کنند و روی کاغذ و پاکت یا زیر نامه ها بجای امضا ٔ می
زنند.
^ مهر دار  muhrdärکسی که مهر را نگهمیدارد .
^ مهر سیز  muhrsizبدون مهر .
^ مهر له ماق  muhrlamäqمهر کردن .
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^ مهرلی ُ muhrliمهر شده ،مکتوبی که مهر شده باشد .
مهربان  { mehrabänفا } .با مهر و محبت .
^ مهربانلیک  mehrabänlikمهربانی و شفقت .
مهلت  { muhlatعر  } .زمان دادن ،درنگ و آهستگی.
مهلیا  mahliyäحیران .
مهم  { muhimعر } .کار دشوار ،امر عظیم ،چیزی که به آن اهمیت
بدهند ،مهام جمع .
مهمان  { mehmänفا } .میهمان  .کسی که بخان ٔه کس دیگر برود و در
آنجا از او پذیرایی کنند ،میهمان هم گفته شده .
^ مهمانخانه  { memänkhänaفا } .میهمانسرا ،جای پذیرایی میهمان یا
مسافر ،و کنایه از دنیا .
^ مهماندار  mehmändärمیزبان ،کسی که میهمان دارد .
^ مهماندوست  mehmändustکسی که میهمان را حرمت و احترام کند
^ مهمانلیک  mehmänlikمیهمانی ،دعوت .
مهندس  { muhandisعر  } .اندازه گیرنده ،کسی که در پاره ای از علوم
و فنون مانند راهسازی و معماری یا کشاورزی یا ساختن ماشینها تحصیالت
عالی کرده و متخصص شده باشد .
مهیا  { muhayyäعر  } .آماده و مستعد ،کار آماده شده .
هم یماق  maymäqکسی که پایش کج باشد ،لنگ .
می  { mayال } .ماه پنجم سال عیسوی.
می  { mayفا } .شراب ،باده .
میت  { mayitعر  } .مرده ،اموات و موتی جمع .
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میته  mitaمته  -حشره ای که آرد و غلجات را سیاه می سازد .
میتتی  mittiخیلی کوچک ،سیار خورد .
میجغاو  mijghäwلنج ،کاری را با جرآت انجام ندادن .
میجغه له ماق  mijghalamäqچیزی را با فشار دستان میده کردن و خمیر
ساختن .
میجغیله ماق  mijighilamäqچیزی را زیر فشار دست آوردن  .مثال :
گوشت نی میجیغله ماق ( گوشت را با دست مثل خمیر ساختن ).
میخ  { mikhفا } .میله ٔ کوتاه فلزی و نوک تیز که در چیزی بکوبند و
با آن دو تکه تخته یا چیز دیگر را بهم بچسبانند.
^ میخله ماق  mikhlamäqمیخ کردن .
میدان  { maydänفا  } .زمین وسیع ،محل اسب دوانی ،به عربی نیز میدان
می گویند جمع آن میادین .
میده  { maydaفا } .آرد گندم که آنرا دو بار بیخته باشند و نانی که ازاین
نوع آرد پخته شود
^ میده له ماق  maydalamäqمیده کردن .
میده – چویده  mayda – chuydaخورد و ریزه .
میرآب  { miräbفا  } .نگهبان آب ،کسی که آب را بخانه ها و باغها تقسیم
می کند ،آبیار .
میراث  { miräsعر  }.مالی که از مرده به کسی رسد ،آنچه که شخصی
برای وارث خود می گذارد پس از مرگ .
میراثخوار  { meräskhörعر + .فا } .وارث .
میریقماق  miriqmäqبدرجه ٔ آخر سیر شدن ،راضی شدن .
میزان  { mizänعر  } .ترازو.موازین  ،آلتی که با آن وزن اشیا بسنجند.
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میزغیماق mizghimäq
آنرا « پینکی » گویند .

به مدت کم بخواب رفتن ،در اصطالح مردم

میسر  { muyassarعر  } .آماده و فراهم ،آسان کرده شده .
میسه  maysaعلفی که تازه روییده باشد .
میشیق  mishiqخلم ،آبی که از بینی فرود می آید .
میش – میش  mish – mishخبر نا معلوم ،پرو پاگند ،آوازه ٔ سر چوک
میغجه  mighjaغنچه ،گل نا شگفته .
میق  miqاېتمسلیک  -آواز نکشیدن ،آرام و بی صدا نشستن .
میکروب  { mikrubیو  } .جانور ذره بینی که در همه جا پیدا می شود و
باعث تولید مرض یا سرایت بیماری در انسان و حیوان می شود .
میکروبیولوژی  { mikrubiyuluzhiیو  } .میکروب شناسی .
میکروسکوپ  { mikruskupیو } .ریز بین ،ذره بین ،دستگاه مخصوص
برای دیدن میکروبها .
میکروفون  { mikrufunیو  } .بلند گو ،آلتی است در بلند گو برای انتقال
دادن صدا .
میل  { maylعر  } .خمیدن ،بر گردیدن ،یکسو شدن ،رغبت کردن .
میالد  { milädعر } .هنگام والدت ،روز تولد  .میالد مسیح  :روز والدت
حضرت عیسی که مبدأ تاریخ مسیحی است .
^ میالدي  milädiسال میالدی ،روز تولد حضرت عیسی .
میلتیق  miltiqتفنگ  -نوعی سالح  ،آتشی دستی که دارای لول ٔه فلزی بلند
و قنداق چوبی است و با آن تیر اندازی می کنند.
در معرکه این تفنگ فریاد رس است
خصم افکن و گرم خوی و آتش نفس است
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ابوطالب کلیم
میلدیره ماق  mildiramäqآب کمی که در بین جوی جریان دارد .
میلک  milkلثه  ،بیره ،گوشت بیخ دندان .
میله  milaچوتی کردن و بافتن موی
میلی  « mayliمن راضیم » ،معقول .
میلیارد  { milyärdفر } .میلیارد ،میلیار (بیلیون )  .هزار هزار هزار .هزار
میلیون  .دوهزار کرور.
میلیمتر  { milimetrفر }.یکهزارم متر
میلیون  { milyunفر } .هزار هزار (.)۱۰۰۰۰۰۰
میلی گرام  { miligirämفر ( } .مرکب ) یک هزارم گرام .
میمنه  maymanaبرکت ،و نیز به معنی طرف راست وسمت دست
راست ،خالف میسره ،میامین جمع .مرکز والیت فاریاب.
میمون  maymunبوزینه  ،جانوری است که شباهت بسیاری به انسان
دارد ،بدنش از موی پوشیده شده است ،بعضی میمونها دارای دم هستند و
بعضی دم ندارند و مثل انسان راست راه می روند و باین جهت آنها را آدم
جنگلی می گویند مانند شمپانزه ،در فارسی شادی هم گویند .
مینغیرله ماق  minghirlamäqنالیدن ،از طریق دماغ صدا کشیدن ،نا
رضایت خود را برمال ساختن .
مینگ  mingهزار ( .) ۱۰۰۰
^ مینگلب  minglabبه حساب هزار  .مثال  :مېنگلب دالریم خرچ بۉ لدی
( هزار ها دالر من خرچ شد) .
^ مینگلیک  minglikحسابی که با هزار صورت بگیرد .
مینگ آیاق  ming ayäqهزار پا  ،نوع حشره  .حشره چهل پا نیز موجود
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است .
مینگشماق  mingashmäqدر باالی اسب ،مرکب و بایسکل دو نفره سوار
شدن.
مینماق  minmäqسوار شدن  .مثال  :آتگه مینماق ( به اسب سوارشدن )،
تکسیگه مینماق ( به تکسی سوار شدن ).
مینیاتور  { minyäturایتا  } .مینا کاری ،نقاشی ریزه کاری با الجورد و
طال یا آب و رنگ در روی کاغذ یا فلز .
مینیموم  { minimumال } .بسیار کم ،مقدار اندک .
مییز  mayyizکشمش – انگور خشک شده .
میین  mayinنازک ،ظریف ،لطیف ،نقیض ستبر و لک .
^ میینلشماق  mayinlashmäqنازک شدن .
مییه  miyaمغز – ماده ٔ نرم و خاکستری رنگی که درون جمجمه قرار دارد
و شامل مخ و مخچه می باشد ،ماد ٔه چربی که میان استخوان جا دارد ،و
نیز آنچه در هست ٔه میوه یا درون برخی میوه ها وجود دارد .
^ مییه سیز  miyasizبی عقل .
^ مییه لی  miyaliبا عقل ،صاحب تفکر.
مېچکی mechkayگرسنه .
مېرگن  merganنشان زن .
مېرگی  mergiنوعی مریضی است که انسان را از عقل بیگانه می سازد .
مېز  { mezفا  } .تخته ٔ چهار گوشه که چهار پایه ٔ بلند دارد و روی آن
لوازم چیز نوشتن یا ظرفهای اغذیه را می گذارند .
مېزبان  { mezbänفا  } .مهماندار ،کسی که از مهمان پذیرایی می کند،
نقیض میهمان .
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مېش  meshمشک – سناچ ،مشکی که از پوست گاو ساخته شده ،در بین
آن دوغ و سایر مایعات بیندازند .
مېکه جین  mekajinخوک ماده – کلم ٔه حقارت آمیزیکه در برابر زنان
و دختران استعمال می شود .
مېن  menضمیر ،من .
مېنسیماق  mensimäqبا نظر پست دیدن

***
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ن
ن  nunحرف سی ام الفبای تورکی اوزبیکی که نون تلفظ می شود ،به
حساب ابجد « .» ۵۰
نا اۉرین  näörinبیجا ،بیمورد .
نا بکار  { näbakärفا } .بد کار ،بد کردار ،بی حاصل ،بی فایده ،بیکار
نابود  näbudبۉلماق  -نیست شدن ،از میان رفتن .
نا تمام  { nätamämفا +.عر } .تمام ناشده ،نقیض تمام .
نا تانیش  nätänishنا تنیش – بیگانه ،اجنبی .
ناتوان  { nätawänفا } .عاجز ،ضعیف ،سست ،بینوا ،درمانده .
ناتۉغری  nätöghriغلط ،نا برابر.
نا تینچ  nätinchنا آرام ،نقیض آرام .
نا چار  { nächärفا } .ناگزیر ،درمانده ،بیچاره .
نا حق  nähaqبدون حقیقت ،خالف واقعیت.
نادان  { nädänفا } .بی سواد ،بی عقل ،جاهل.
^ نادانلیک  nädänlikبی عقلی ،جهالت.
نادر  { nädirعر } .کمیاب ،چیز کم ،گرانمایه ،سخن کم و نیکو .
نادم  { nädimعر  } .پیشمان .
از دل پـــرخـون جهـانی را کنـم مست سخن
جوش صد خم باشد این یک دانه انگور مرا « نادم »

654

فرهنگ تورکی اوزبیکی به فارسی /دری

نار  närجمل ،شتر نر.
نا راضی  näraziنا خشنود ،نا خورسند ،خفه ،متا ٔثر .
ناردان  närdänمیخوش ،ترششیرین ،میوه ای که مز ٔه ترش و شیرین
دارد.
نارس  { närasفا  } .نا رسیده ،نرسیده ،میو ٔه خام ،کال .
نا رسا  { närasäفا } .کوتاه ،ناقص .
نارگیل  närgilنارگیل با نام علمﻲ ( )Cocos nuciferaگیاهﻲ است كه
ابتدا در جنوب آسیا كشت مﻲ شد و در حال حاضر به صورت درخت نارگیل
در تمام مناطق استوایﻲ وجود دارد.
ناز  { näzفا } .عشوه ،کرشمه .
^ نازلنماق  näzlanmäqناز کردن ،عشوه گری ،کرشمه .
^ نازلی  näzliعشوه گر .
نازک  { näzukفا } .ظریف ،لطیف .
^ نازکلشماق  näziklashmäqضعیف شدن .
نازل  { näzilعر } .فرود آینده ،پایین آینده .
نازنین  { näzaninفا } .دارای ناز ،نازک اندام ،خوش اندام ،لطیف .
نبرد ذل بر آستان ملوک
این دل نازنین که من دارم
خاقانی
ناس  { näsفا  } .نسوار .
ناشتا  { näshtäفا } غذایی که صبح خورده می شود .
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ناشر  { näshirعر  } .نشر کننده ،توزیع کننده ،پراکنده کننده .
نا شکر  näshukrمرد نا شکر ،نا سپاس ،مرد بسیار نا سپاس .
^ نا شکرلیک  näshukurlikبه داشت ٔه خود شکر و قناعت نکردن .
ناطق  nätiqنطق کننده ،گوینده ،سخنگو ،سخنران .
ناظر  { näzirعر  } .نظر کننده ،بیننده ،دیده بان ،نظار.
نا کس  { näkasعر  } .سر افکنده ،خمیده ،نگونسار.
ناگاه  { nägähفا } .بیوقت ،بی موقع ،بی خبر ،ناگهان ،ناگه نیز می گویند
ناگهان  { nägihänفا } .بی وقت ،بی خبر ،سر زده ،نا گاه.
نا الیق  nälayiqبی لیاقت ،کسی که قابلیت و لیاقت ندارد ،بی عرضه ،بی
کفایت ،ناقابل ،بی ارزش ،کم بها ،که الیق و ارجمند و ارزنده نیست :
گر به سوی ضعفایت ز تفقد نظری است
جان ناالیق من پیشکش مختصری است
(شمس ملک آر).
ناله  { nälaفا } آواز سوز ناک ،صدایی که از روی درد یا از سوز دل
برآید.
^ نالیماق  nälimäqنالیدن ،ناله کردن ،زاری کردن از درد یا سوزدل .
^ نالیش  nälishناله و زاری.
نام  { nämفا} .اسم ،کلمه ای که کسی یا چیزی به آن نامیده و خوانده شود.
^ نامدار  nämdärنامی ،بنام ،معروف .
^ نامله ماق  nämlamäqنام گذاشتن ،اسم دادن .
^ ناملی  nämliبا نام به زبان آوردن ،به اسم شخص صدا کردن .
نامناسب  nämunäsibنقیض مناسب ،نا برابر ،بی مورد.
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نامدار  nämdärنامی ،بنام ،معروف .
نامزد  { nämzadفا } کسی که برای کاری در نظر گرفته شده ،دختر و
پسری که برای زنا شویی قول و قرار گذاشته باشند .
ناموس  { nämusعر  } .شرف ،عفت ،عصمت ،راز ،صاحب سر ،آگاه و
مطلع بباطن امور ،کمینگاه صیاد ،نوامیس جمع .
^ ناموسسیز  nämussizبی ناموس ،بی شرف ،بی عفت .
^ ناموسسیزلیک  nämussizlikبی ناموسی ،بی شرفی ،بی عفتی .
^ ناموسلی  nämusliبا ناموس ،با شرف ،با وقار .
نانپر  nänpärخال کوبک  -آله ای است که در نانپزی از آن استفاده می
شود.
نانخور  { nänkhörعر  } .کسی که نان می خورد ،خورنده ٔ نان ،نان
خورنده :
در خلد چگونه خورد آدم
آنجا چو نبود شخص نانخور
ناصر خسرو
نانوای  { nanwäyفا } .نانوا ،نان فروش ،کسی نان پخته می کند و می
فروشد.
^ نانوایلیک  nänwäylikنانوایی ،نانبائی ،خبازی ،نان پختن ،نان
ساختن و فروختن ،عمل نانوا ،نانواخانه ،تنورستان ،دکان نانوا ،خباز خانه
ور ز نانوا ها یک تن به تنور اندازد
دم نانوایی این معرکه برپا نشود
ناوول  { näwulایتا }.حکایت کوتاه ،داستان مختصر .
نایاب  { näyabفا }.پیدا نشدنی  .ماهنامه است در تورنتوی کانادا.
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نایب {näyibعر  }.آنکه برجای کسی ایستد ،وکیل ،جانشین ،قایم مقام،
خلیفه ،گماشته.
نبات  {nabätعر  } .گیاه ،آنچه از زمین بروید ،نباتات جمع .
^ نباتي  nabätiمنسوب به نبات است  ،گیاهی ،گیاه شناس ،حشایشی،
عشاب ،شجار.
نبات  nabätآب نبات  -از مخلوط غلیظ شکر با آب به همراه افزودنی هایی
خوش طعم کننده و رنگ دهنده ساخته شده و بعضی مواقع منجمد می شود.
نباتات  { nabätätعر } .گیاه ها ،رستنی ها.
نبی  {nabiعر  } .پیغمبر ،خبر دهنده از غیب بالهام خداوند ،انبیا ٔ و نبیون
جمع.
نبیره  nabiraفرزند زاده ،فرزند فرزند ،به معنی فرزند نوه هم می گویند،
نبیر هم گفته شده .
نپتون  { neptunال }.سیاره .
نتیجه  { natijaعر  } .آنچه از چیز بدست آید ،نتایج جمع .
^ نتیجه سیز  natijasizبی نتیجه .مثال  :نتیجه سیز اورینیش ( تالشهای
بی نتیجه).
^ نتیجه لی  natijaliمثمر ،فایده مند  .مثال  :نتیجه لی ایش ( کار با نتیجه
و مفید ).
نثر  { nasrعر }.پراکنده کردن ،پراکنده ،کالم غیر منظوم ،خالف نظم
نجات  { najätعر } .خالص ،رهایی .
نجاتبخش  { najätbakhshعر + .فا } .رهاننده ،منجی .
نجاست  { najäsatعر } .نا پاکی ،پلیدی ،نا پاک بودن .
نجس  { najisعر } .نا پاک ،پلید ،انجاس جمع.
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نحس  { nahsعر }.شوم  ،بد یمن ،بد شگون  ،نحوس جمع.
نخات  { nakhätفا « }.نخواهد » عالم ٔه سوالیه .مثال :احمد نخات
کېلسه ( احتمال دارد احمد نیاید ).
نخود  { nakhudفا } .نوع حبوبات  -یکی از دانه ها که پخت ٔه آن خورده
می شود ،بوته اش کوتاه و دارای شاخه های نازک و برگهای ریز و گهای
سفید ،و نیز نخود مقیاس وزن و  ۲۴نخود یک مثقال است .
ندا  { nidäعر  }.دعا ،آواز کردن .
ندامت  { nadämatعر } .پشیمانی ،اندوه .
نذر  { nazrعر } .شرط و پیمان ،آنچه شخص بر خود واجب کند که در
راه خدا بدهد ،آنچه بشرط برخود واجب کنند ،نذور جمع.
نر  { narفا }.انسان یا حیوان که دارای آلت رجولیت باشد ،مقابل ماده .
نرخ  { nirkhفا  }.بها ٔ ارزش چیزی .
نرخنامه  { nirkhnämaفا  } .ارزش ،نرخ ،خون پدر کسی کنایه از :بهای
بسیار گزاف ،گرانبها ،با ارزش .
نرسه  narsaشی ،چیز .
نرغۉل  narghölبا قوت ،جسیم ،آدم قد دراز ،غول هم گفته شده .
نرم  { narmفا } هر چیز کوبیده ،و بیخته که مانند آرد باشد ،و هر چیز
مالیم ،نقیض سفت و سخت ،و نیز به معنی صاف و هموار  .نرم کردن :
کوبیدن چیزی به معنی رام کردن هم می گویند ،نرمک  :نرم نرم ،آهسته
آهسته .
نری  nariدور .مثال  :نری تور( دور برو ) ،مکتبدن نری می ،بېری؟
( از مکتب دور است یا نزدیک ؟)
^ نری – بېری  nari – beriجمعاً ،یکجا .مثال  :نری – بېری اوچ مینگ
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افغانی پولیم بار( هست و نیست جمعا ً سه هزار افغانی پول دارم ).
نریگی  narigiدور ،بعید  .مثال  :نریگی اوی ( خانه ٔ دور ) .
نریاق  naryäqآنطرف .
نزاع  { nizaعر  } .ستیزه کردن ،جنگ و ستیزه ،گفتگو و کشمکش .
^ نزاعلشماق nizä'lashmäq

به خاطر عداوت و نفاق با هم جنگیدن

نزاعلی  nizä'liجنجالی ،دارای اختالف .
نزاکت  nazäkatپاکیزگی و ادب ،خوش اخالقی ،رفتار پسندیده .
^ نزاکتسیز  nazäkatsizبی نزاکت ،بی ادب .
^ نزاکتلی  nzäkatliدارای آداب و اخالق ،با تربیه .
نزول  nuzulفرودآمدن ،پائین آمدن ،انحدار ،ضد صعود ،از باال به
پائین فرودآمدن ،فروشدن ،هبوط ،تنزل  .مقابل عروج :
نه روح را پس ترکیب صورت است نزول
نه شمس را ز پس صبح صادق است ضیا
خاقانی
نسب  { nasabع  { .نژاد ،خاندان ،خویشاوندی ،قرابت  .جمع  .انساب
نسبت  { nisbatعر } .قرابت به رحم و پیوستگی به نکاح ،اول نسبت
نسبی است و دوم سببی ،خویشی  ،قرابت ،خویشاوندی ،انتساب ،مناسبت،
نسبة :
آن خدیجه همتی کز نسبتش
بانوان را قدر زهرا دیده ام
)خاقانی(
^ نسبي  nisbiنسبتاً.
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^ نسبیلیک  nisbilikحالت نسبی و مقایسوی .
^ نسبتا  { nisbatanعر } .اندازه ای ،کمابیش ،به سنجش ،تا اندازه .
نشریات  { nashriyätعر  } .آنچه که از طریق روزنامه ها ،مجالت و
رادیو تلویزیون نشر گردد .
نصیبه  { nasibaعر ،}.حصه ،قسمت ،مأخوذ از نصیب ،بهره ،بخش :
سوزنی را نصیبه ای برسان
تا سوی خانه بانصاب آید
سوزنی
نصیبه سیز  nasibasizبد بخت ،بی طالع .
^ نصیبه لی  nasibaliخوشبخت ،طالعمند.
نصیحت  { nasihatعر } .پند ،اندرز ،نصایح جمع.
نطاق  { nattäqعر  } .سخنور ،کسی که خوب سخنرانی کند .
نطفه  { nutfaعر  } .آب صاف و پاک ،آب اندک که در ته ظرف می
ماند ،جانور ذره بینی که در منی وجود دارد و جنین از آن تشکیل می شود.
نطق  { nutqعر  } .سخن گفتن ،سخنرانی ،گفتار .
نظارت  { nazäratعر } .نظر کردن و نگریستن به چیزی ،مراقبت و در
تحت نظر و دیده بانی داشتن کاری ،نگرانی و دیده بانی به سوی چیزی،
سرکاری چیزی ،مباشرت ،حراست .
^ نظارتچی  nazäratchiنظارت کننده .
^ نظارتسیز  nazäratsizبی سر پرست.
نظام  { nizämعر  } .نظم دادن ،آراستن ،به رشته کشیدن مروارید،
رویه ،روش ،رشته ٔ مروارید ،صف درخت ،در فارسی به معنی سپاه و
ارتش نیز می گویند .
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نظر  { nazarعر  } .نگاه کردن ،نگریستن ،و نیز به معنی دید و بینایی،
و فکر و اندیشه.
^ نظری  nazariمنسوب به نظریه  .مثال  :نظری تدقیقاتلر ( تدقیقات
نظری ).
نظریه  { nazariyaعر  } .رأی و اندیشه و بینایی ،و در اصطالح ،قضیه
ای که محتاج به برهان و دلیل باشد برای اثبات صحت آن ،نظریات جمع.
نعمت  { ne’matعر  } .احسان ،نیکی ،بهره و خوشی  ،مال ،روزی ،نعم
و انعم و نعمات جمع
نغاره  { naghäraعر  } .نقاره.
درآخر عمر عیش پیران
نقاره ٔ آفتاب زرد است
ایما
^ نغاره چی  naghärachiکسی که نغاره می نوازد.
نغمه  naghmaآواز ،نوا ،آوا.
نفاست  { nafäsatعر  } .خوبی ،پسندیده گی ،گرانمایه .
نفاق  { nifäqعر  } .دو رویی کردن ،دو رویی.
نفت  { naftفا } .مایعی است قابل احتراق که در اعماق زمین تا  ۱۸۰۰متر
پیدا می شود و گاهی در اثر فشار و حرارت درونی زمین به طرف باال
صعود می کند و به سطح زمین می رسد ،برای استخراج آن چاههای عمیق
حفر می کنند که وقتی به نفت برسد نفت از آن فوران می کند ،نفت را پس
از استخراج بوسیله ٔ لوله به تصفیه خانه می برند و تصفیه می کنند ،موادی
که از تقطیر و تصفی ٔه نفت بدست می آید عبارت است از  :بنزین ،نفت چراغ
 ،مازوت ،پارافین ،وازلین و بعضی مواد دیگر .
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از آتش برافروخت نفت سیاه
بجنبید از آن کآهنین بد سپاه .
فردوسی .
نفرت  { nafratعر } .رمیدن  ،کراهت داشتن ،بیزاری و رمیده گی.
^ نفرتلنماق  nafratlanmäqنفرت کردن ،تنفر نمودن .
^ نفرتلی  nafratliنفرت آمیز.
نفس  { nafasعر  } .نسیم هوأ  ،دم ،هوایی که در حال تنفس از بینی و
دهان به ریه داخل می شود ،انفاس جمع .
^ همنفس  hamnafasرفیق صمیمی ،آشنا .
نفس  { nafsعر  } .جان ،خون ،تن ،شخص انسان ،حقیقت هر چیز ،نفوس
و انفس جمع نفس االمر  :حقیقت امر  .نفس اماره  :نفس شیطانی که انسان
را بهوی و هوس وا میدارد.
نفقه  { nafaqaعر  } .آنچه انفاق کنند و یا صرف و خرج معیشت عیال
و اوالد کنند ،هزینه ٔ زنده گی عیال و اوالد ،نفقات و انفاق« به فتح همزه»
جمع .
نفوذ  { nufuzعر  } .فرو رفتن تیر در نشانه و بیرون آمدن آن از طرف
دیگر ،جاری بودن امر و حکم .
^ نفوذلی  nufuzliبا آبرو ،با اعتبار ،با نفوذ .
نفیس  { nafisعر  } .لطیف ،نازک ،مالیم ،زیبا .
^ نفیسلیک  nafislikنازکی ،زیبایی .
نقاب  { niqäbعر  } .روبند ،پارچه ای که با آن چهر ٔه خود را بپوشانند
^ نقابله ماق  niqäblamäqنقاب گرفتن ،نقاب پوشیدن ،پوشیدن ،پرده
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گرفتن .
^ نقابلی  niqäbliبا نقاب ،نقاب پوش.
نقاش  { naqqäshعر } .صورتگر ،چهره پرداز ،کسی که صورت کسی
یا چیزی را بر روی کاغذ یا چیز دیگر نقش کند ،کار گری که در و دیوار
ابنیه را رنگ آمیزی می کند .
بینی آن نقاش و آن رخسار اوی
از بر خو همچو بر گردون قمر
خسروانی
^ نقاشلیک  naqqäshlikرسامی ،نقش یا صورت کسی را کشیدن ،نقاشی
کردن .
نقب  { naqbعر  } .سوراخ کردن ،گود کردن ،سوراخ و راه باریک در
زیر زمی.
نه قدر  naqadarچه قدر ،به کدام اندازه ،به کدام درجه  .مثال  :نه قدر
گوزل منظره ( چه قدر منظر ٔه زیبا ! ) .
نقره  nuqraعر } .قطعه ٔ گداخته شده از زر یا سیم ،پاره های از سیم
گداخته ،در فارسی به معنی سیم و زر می گویند و آن فلزی است سفید رنگ
و چکش خور که از معدن بدست می آید ،برای ساختن مسکوکات و ظرفهای
گرانبها بکار می رود ،در  ۹۲۴درجه حرارت ذوب می شود .
نرگس تازه چو چاه ذقنی شد به مثل
گر بود چاه ز دینار و زنقره ذقنا
منوچهری .
نقش  { naqshعر } شکل و صورت کسی یا چیزی را کشیدن ،و نیز به
معنی اثری که روی چیزی باقی مانده باشد ،و شکل و صورتی که بر روی
چیزی کشیده باشند ،نقوش جمع  .نقش بند  :نقاش ،کسی که صورتی را بر
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چیزی نقش کند نقش بند – نقشبندیه  :نام سلسله ای از صوفیه منسوب به
شیخ بها ٔ الدین نقشبند .
نقشه  { nashaعر  } .ورقه ٔ کاغذ که روی آن قطعه ٔ زمین یا شهر یا
مملکتی نشان داده شود ،تصویری از یک بنا یا چیز دیگر که باید ساخته شود،
به معنی طرح و صورت کار و عمل پیش بینی شده هم می گویند .
نقص  { nuqsعر  } .کم شدن ،کاسته شدن ،کمی ،کاستی .
نقصان  { nuqsanعر  } .کم شدن ،کاسته شدن ،کمی ،کاستی .
نقض  { naqzعر  } .شکستن ،ویران کردن ،شکستن عهد و پیمان .
نقطه  { nuqtaعر  } .عالمتی کوچک و ریز و گرد که در زیر یا روی
برخی از حروف می گذارند و عالمتی نظیر آن که بین دو کلمه یا دو جمله
گذاشته می شود برای وقف مختصر ،نقط و نقاط جمع ،و نیز به معنی محل
و مرکز .نقطه ٔ دایره مرکز دایره .
نقطه ٔ نظر  { nuqta- i nazarعر  } .جهان بینی .
نقل  { naqlعر  } .جابه جا کردن چیزی ،از جایی به جای دیگر بردن
نقلیه  { naqliyaعر  } .آنچه مربوط به حمل و نقل باشد ،بار کشی .
نکاح  { nikähعر  } .عقد ازدواج ،زنا شویی.
ور این فتاد ز من دست باز دار و برو
که نیست با تو مرا نی نکاح و نی شرکه
( منوچهری )
^ نکاحسیز  nikähsizبدون نکاح .
^ نکاحله ماق  nikählamäqنکاح خواندان ،نکاح کردن.
^ نکاحلی  nikähliنکاح شده ،با خواندن نکاح شکل رسمی را به خود
گرفته.
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نکته  { nuktaعر  } .جمله ٔ لطیفی که در شخص تا ٔ ثیر کند و مای ٔه انبساط
شود .نکته سنج  :دقیق و باریک بین و خوش ذوق .نکته پرداز – نکته پرور
 :کسی که نکته یا مطلبی را خوب ادا کند ،نکته آرا .
نکته دان  { nuktadänعر  + .فا } .کسی که معنی کلمات را خوب بداند
و در سخنرانی نیز ید طوال داشته باشد .
نگاه  { nigähفا } .دید ،نظر ،توجه ،نگه نیز می گویند .
نگران  { nigaränفا } .نگریستن ،انتظار ( توأم با تشویش ).
نم  { namفا } .رطوبت ،قطره ،تری ،آب اندک
به دریا به آب اندرون نم نماند
که چوبینه را شاه بایست خواند
فردوسی
^ نمله ماق  namlamäqنم کردن ،تر نمودن .
^ نملی  namliمرطوب ،نمدار.
نملیک  namlikرطوبت ،نمی .
^ نمیقماق  namiqmäqنم شدن ،نم را به خود جذب کردن .
نماز  { namäzفا } .پرستش ،نیاز ،سجود ،بنده گی و اطاعت ،خم شدن
برای اظهار بنده گی ،و یکی از فرایض دین ،عبادت مخصوص و واجب
مسلمانان که پنج بار در شبانهروز بجا می آورند .
چو نزدیک رستم فراز آمدند
به پیشش همه در نماز آمدند
)فردوسی(
نمایان  { namäyänفا } .بۉ لماق  -ظاهر شدن .
نماینده  { namäyandaفا } .نشان دهنده ،و نیز به معنی وکیل و نایب و
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کسی که از طرف کس دیگر برای مذاکره در امری یا انجام دادن کاری معین
شده باشد ،به معنی عالمت و نشانه هم می گویند .
نمره  numraشماره .
نمک آب  { namakäbفا } .آب نمکدار.
نمونه  { namunaفا  } .مثل ،مانند ،نمودار ،و نیز مقدار کمی از چیزی
که بکسی نشان بدهند ،به معنی نا تمام و ناقص و از کار افتاده هم گفته شده،
عبرت.
نمونه لی  namunaعبرت آمیز .
نوبت  { nawbatعر } .فرصت ،وقت چیزی یا کاری .
^ نوبتچی  nawbatchiنوکریوال ،پهره دار ،قراول.
^ نوبتچیلیک  nawbatchilikوظیفه ،وظیفه ٔ پهره دار .
^ نوبتلشماق  nawbatlashmäqکاری را با نوبت انجام دادن .
نوت  { nutال } .یاد داشت ،حاشیه .
نوجوان  { nawjawänفا } .پ سر امردی که هنوز خطش ندمیده باشد،
پسری که تازه پا به مرحله ٔ جوانی گذاشته ،شاب ،حدیث السن ،حدث السن
چه از نو جوان و چه مرد کهن
ز گرشاسپ بودی سراسر سخن
( فردوسی).
نوچه  nawchaقد بلند ،طویل  .مثال  :نوچه یېگیت ( جوان قد بلند ).
نوحه  { nawhaعر } .گریه و زاری و شیون بر مرده ،مویه  ،عزا .
نوده  { nawdaفا } .نهال ،شاخه ٔ کوچک درخت .
نور  { nurعر } .روشنایی ،فروغ  ،فروز ،روشنایی چراغ یا آفتاب ،خالف
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ظلمت ،انوار جمع.
^ نور سیز  nursizخیره  .مثال  :نور سیز چراغ ( چراغی که نور و
روشنایی ندارد ) .
^ نورسیز لنماق  nursizlanmäqخیره شدن  .مثال  :کۉ زلری نورسیز
لنماق ( چشمانش خیره و بینور گشته ).
^ نورلنماق  nurlanmäqنور فشانی کردن ،درخشیدن .
^ نورلی  nurliمنور ،روشن .
نورانی  nuräniکسی که از رویش نور ببارد.
نورم  { nurmال } .مقدار ،نظم و قانون .
نورمال  { nurmälال } .نرمال ،به هنجار ،طبیعی ،عادی ،معمولی .
نوروز  { nawruzفا } .روز نو ،روز اول سال خورشیدی ،روز اول ماه
حمل ،فروردین .
نوره ماق  nuramäqخراب شدن ،کهنه شدن .
نوع  { nawعر }.صنف ،گونه ،انواع جمع .
^ نوعلی  nawliمنسوب به چیزی .مثال:عالی نوعلی اون ( آرد درجه
یک).
^ همنوع  hamnawچیزی که از یک نوع و قسم باشد .
نوکر  { nawkarفا }.خدمتکار ،مستخدم ،چاکر .
نونهال  { nawnihälفا } .درخت جوان ،نهال تازه ،درخت تازه کاشته،
نونهاالن؛ کنایه از تازه جوانان و جوانان نورسیده.
نۉخته  nökhtaابزاریکه در گردن اسب ،گاو و غیره حیوانات انداخته
می شد ،قیضه.
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^ نۉخته له ماق  nökhtalamäqقبضه انداختن .
نۉغی  nöghayنوغی و تا تار اقوامی می باشند تورک نژاد که در کریمه
و قازان جمهوری تاتارستان می زیند .
نۉقیماق  nöqimäqچوخ کردن ،با انگشت دست دکه دادن .
نۉناق  nönäqاز عهده ٔ کاری برآمده نتوانستن.
نهار  { nahärعر }.صبح زود  ،روز .
نهال  { nihälفا }.درخت جوان ،درختیکه تازه روییده یا تازه کاشته شده
نهایت  { nihäyatعر } .پایان ،پایان امری یا چیزی ،نهایات جمع .
نهنگ  { nahangفا }.حیوان دریایی عظیم الجثه از نوع ماهی ،تمساح،
کروکودیل .
بر کشتی عمر تکیه کم کن
کاین نیل نشیمن نهنگ است
( رودکی )
نی  { nayفا }.گیاهی است دارای شاخه های راست و میان خالی و بند
بند که در زمینهای مرطوب و باتالقی می روید ،و نیز نی یا نای یکی از
آالت موسیقی است که با دهان نواخته می شود .
نیچی  naychiسور نایچی ،کسی که نای و توله می نوازد.
نیت  { niyatعر } .قصد ،عزم ،آهنگ ،نیات جمع .
نیچه  { naychaفا }.نی کوچک ،چیزی نی مانندی که در گردا گردش
تار نازک می بندند .
^ نیچه له ماق  naychalamäqنیش کشیدن  .مثال  :قاوون نیچه لب
قالدی ( خربوزه نیش زده است ).
نیرنگ  { nayrangفا } .فریب ،مکر ،حیله ،افسون .
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نیزه  { nayzaفا }.نی یا چوب دراز و سخت که بر سر آن آهن نوک تیز
نصب کنند.
نیش  { nishفا }.نوک هر چیز نوک تیز مثل سوزن و خنجر و نشتر  ،عضو
بدن حشرات گزنده از قبیل عقرب ،گژدم و زنبور و مار که زهر خود را
بوسیل ٔه آن داخل بدن انسان می کند و نیز چهار دندان نوک تیز جلو دهان
انسان در باال و پایین .
نیشتر  { nishtarفا } .آلت رگ زدن  ،آلتی نوک تیز که با آن رگ می
زنند.
نیقته ماق  niqtamäqبا قمچین و خیله چوب اسب و االغ را زدن .
نیکل  { niklال } .فلزی است نقره رنگ ،سخت و چکش خور ،صیقل پذیر،
در  ۱۴۵۲درجه حرارت ذوب می شود .
نیکوتین  { nikutinفر } .ماده ٔ سمی که در برگ توتون وجود دارد.
نیلوفر  { nilufarفا }.گیاهی است مانند پیچک به اشیا ٔ مجاور خود می
پیچد و باال می رود ،گلهای آن کبود رنگ .
تا به دی ماه گل سرخ نباشد در باغ
تا به نوروز نباشد گل نو نیلوفر
( فرخی )
نیمته  { nimtaفا } .نیم تنه ٔ حیوان ذبح شده .
^ نیمته له ماق  nimtalamäqتنه ٔ حیوان ذبح شده را به دو قسمت مساوی
تقسیم کردن .
نیمجان  { nimjänفا } .ضعیف ،بیقدرت .
نیمداش  nimdäshمستعمل.
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نیمه  nimaچی؟ عالمه ٔسوالیه .مثال :او مېنیگ نیمم بۉ له دی ؟ ( او به
من چه ارتباط دارد ؟) ،نیمه گپ؟ ( چه گپ هست ؟ )،
مېن نیمه گناه قلدیم ؟( من مرتکب چی گناهی شدم ؟ ).
نیمه گه  nimagaچرا ؟ مثال  :نیمه گه کېچ قالدینگیز؟
( چرا نا وقت آمدید ؟).

***
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و
و  wawحرف سی و یکم از الفبای تورکی اوزبیکی که « واو » تلفظ
می شود ،به حساب ابجد «  » ۶در بعضی کلمات نوشته می شود اما
خوانده نمی شود مثل « خواب – خواستن – خواهر » در این حالت واو
معدوله نامیده می شود گاهی نوشته و خوانده می شود  .مثل « خوب ،نیکو،
دور » و آنرا واو معروف می گویند ،اگر صدای آن در تلفظ درست ظاهر
نشود آنرا واو مجهول می گویند.
واجب  { wäjibعر  } .الزم ،ضروری ،آنچه بجا آوردنش الزم باشد و
ترک آن گناه و عقاب داشته باشد .
واحه  { wähaعر  } .آبادی کوچک در صحرا ،قطعه ٔ زمین دارای آب و
علف در بیابان وسیع ،واحات جمع .
وادی  { wädiعر } .دره ،رود خانه ،گشاده گی میان دو کوه ،اودیه جمع .
وارث  { wärisعر  } .میراث بر ،ارث برنده ،کسی که از دیگری چیزی
بارث ببر ،ورثه و وارث جمع .
واردات  { wäridätعر } .جمع وارده ،کاالهایی را می گویند که از کشوری
بکشور دیگر وارد شود .
وازکېچماق  wäzkechmäqصرف نظر کردن ،گذشتن  .مثال  :مال –
ملکیدن واز کېچماق ( از دارایی خود صرف نظر کردن ) ،رو گردان
شدن ،پشیمان شدن .
واسطه  { wästaعر  } .مؤنث واسط ،میانجی ،آنچه که در میان واقع
شود ،کسی که میانجی برای انجام کاری بشود ،به معنی علت و سبب هم می
گویند .
^ بېواسطه  bewästaبال واسطه ،بدون واسطه .
واقع { wäqeعر  } .فرو د آمده ،قرار گرفته ،پا برجا ،و نیز به معنی حقیقت
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امر  .واقع بۉلماق  -صادر شدن ،صورت گرفتن.
واقعه  { wäqeaعر } .مؤنث واقع ،حادثه و پیش آمد .
واقف  { wäqifعر  } .وقف کننده ،داننده و آگاه ،ایستاده .
واگون  { wägunانگل } .اتاق راه آهن ،وسیل ٔه نقلیه شبیه به اتاقی که بقوه ٔ
لکومو تیو روی خط آهن حرکت می کند .
والی  { wäliعر  } .فرمانروا ،حاکم ،صاحب امر و اختیار ،والة جمع .
واویال  { wäwayläعر } .داد و فریادی که در روز ماتم صورت می
گیرد ،کلمات حزن انگیز .
واویلله ماق  wäwilamäqداد و فریاد کردن .
واه  « wähوای »  « ،آه » افاد ٔه کننده ٔ غم ،الم و افسوس  .مثال :
واه عمر شونده ی اۉ تیب کېتدی ( آه – عمر و زنده گی به پایان رسیده
است !).
واهمه  { wähimaعر } .قوه ٔ وهمیه ،اندیشه ،گمان ،خیال ،ترس و بیم .
^ واهمه قیلماق  –wähima qilmäqتشویش داشتن ،بیم و ترس را به
ذهن خود جا دادن .
^ واهمه لی  wähimaliدهشتزا.
وای  wäyکلمه ٔ افسوس که در اظهار اندوه و مصیبت یا احساس بیماری و
شدت استعمال می شود .
وبا  { wabäعر } .کلرا ،مرضی است واگیر و خطر ناک که هر وقت
بروز کند عده ٔ کثیری را مبتال می سازد ،سرایت آن بوسیل ٔه میکروب
مخصوصی است که در آب و ما ٔکوالت تولید می شود ،عوارض آن  :قی و
اسهال شدید ،پیدا شدن دانه های سفید شبیه برنج خیس خورده در مدفوع
مریض ،کبود شدن لبها و گونه ها ،انقطاع بول ،إحساس برودت شدید و
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عطش مفرط ،کند شدن نبض ،فرو رفتگی چشمها و گونه ها  ،گرفتگی صدا
وثیقه  { wasiqaعر } .مؤنث وثیق ،محکم ،استوار ،آنچه به آن اعتماد
شود ،به معنی عهد نامه و گروی هم می گویند ،وثایق جمع .وثیقه در لغت
به معناي «استوار» « ،مورد اعتماد » و « محکم کاري » است.
در اصطالح قضایﻲ  :وثیقه پول یا دارایﻲ غیرمنقولﻲ است که در ازاي
انجام یك شرط نزد دادگاه مﻲگذارند .اگر متهمﻲ که وثیقه داده بدون عذر
موجه در دادگاه حاضر نشود ،وثیقه وي ضبط خواهد شد .در این صورت
به وثیقه گذار برای تسلیم  ۲۰روزه متهم اخطار شده و اال وثیقه ضبط می
شود.
در چ نین مواردي دادستان دستور ضبط وثیقه را صادر و اجراي
احکام اقدام مﻲ کند .موضوع ضبط وثیقه به انضمام دستور دادستان
به « سازمان جمع آوري و فروش اموال تملیکﻲ » ارسال میشود تا
برابر قانون نسبت به انتقال سند به نام دولت و فروش از طریق مزایده و
تحصیل مبلغ مورد وثیقه اقدام شود مورد وثیقه مﻲ تواند طﻲ اقساط به خود
وثیقه گذار واگذار شود .
^ وثیقه لی  wasiqaliصاحب وثیقه و اسناد.
وجاهت  { wajähatعر  } .صاحب جاه و مقام شدن ،عزت و حرمت،
خوبرویی.
وجدان  { wijdänعر } .نفس و قوای باطنی آن ،قوه ٔ باطنی که خوب و
بد اعمال بوسیله ٔ آن ادراک می شود .
^ وجدانسیز  wijdänsizبی وجدان ،کسی که وجدان نداشته باشد .
^ وجدانسیزلیک  wijdänsizlikبی وجدانی.
^ وجدانلی  wijdänliبا وجدان.
وجود  { wujudعر  } .هستی ،خالف عدم ،و نیز به معنی جسم و بدن .
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وجه  { wajhعر } .روی ،چهره ،طریقه ،قصد ،نیت ،در فارسی به معنی
پول نیز می گویند ،وجوه جمع.
وحدت  { wahdatعر  } .تنهایی ،یگانگی ،یکی بودن ،ضد کثرت.
وحش  { washعر  } .جانوران بیابانی ،وحوش جمع .
^ وحشی  { wahshiعر  } .حیوانی که اهلی نشده و از انسان گریزان
باشد ،خالف اهلی .
وحشی َ [ .و شی ی ] (ع ص ) واحد وحش  .یک جانور دشتی .
به چندین کنیزان وحشی نژاد
مده خرمن عمر خود را به باد
نظامی
^ وحشیلرچه  wahshilarchaوحشیانه.
^ وحشیلشماق  wahshilashmäqخاصیت وحشیانه را اختیار کردن .
^ وحشیلیک  wahshilikوحشت و بی بندباری.
وحشت  { wahshatعر  } .تنهایی ،اندوه و ترس و دلتنگی از تنهایی .
وحی  { wahiعر  } .آنچه از جانب خداوند بر پیغمبران الهام شود ،اشاره،
و پیغام و نامه .
ورق  { waraqعر } .برگ درخت ،قطعه ٔ کاغذ ،برگ کاغذ یا کتاب یا
دفتر ،اوراق جمع .
^ ورقله ماق  waraqlamäqاوراق کتاب ،دفتر و مجله را باز کردن،
ورق زدن .
^ ورقلی  waraqliصاحب اوراق  .مثال  ۲۰۰ :ورقلی کتاب ( کتابی که
دارای  ۲۰۰ورق است ).
وزن  { waznعر  } .سنجیدن ،اندازه کردن ،و نیز به معنی ثقل و
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سنگینی چیزی ،و مثقال ،اوزان جمع .
در پرده ٔ نوروز بدین وزن غزل گفت
وزنی که همه مطلع فتح و ظفر آمد
سوزنی .
وزیر  { wazirعر  } .کسی که در رأس یک وزارتخانه قرار دارد ،هر یک
از اعضا ٔ ه ٔیت دولت ،در فارسی دستور و فرزین هم گفته شده ،وزرا ٔ جمع
^ وزیرلیک  wazirlikوزارت .
وصیت  { wasiyatعر  } .پند ،اندرز ،سفارش ،دستوری که کسی پیش
از مردن بوصی خود بدهد که بعد از مرگ او اجرا کند ،وصایا جمع .
^ وصیتنامه  wasiyatnämaسفارش نامه.
وطن  { watanعر } .محل اقامت شخص و جایی که در آن متولد شده و
پرورش یافته ،میهن ،زادبوم ،زانیچ ،اوطان جمع .
^ وطنداش  watandäshهموطن ،هم تبعه .
وظیفه  { wazifaعر  } .جیر ٔه روز .
^ وظیفه دار  wazifadärکسی که مسؤولیت انجام وظیفه را به عهده ای
خود گرفته است .
وعده  { wa’daعر } .نوید ،قرار ،دعوت .
وعظ  { wa’zعر } .پند دادن ،نصیحت کردن ،پند و اندرز.
^ وفات قیلماق ( اېتماق )  -از دنیای فانی چشم پوشیدن ،مردن ،پدرود
حیات گفتن .
وقار  { wiqärعر } .آهستگی ،برد باری ،سنگینی ،بزرگواری .
وقت  { waqtعر } .هنگام ،گاه ،مقداری از زمان ،اوقات جمع .
^ وقتلی  waqtliموقوته  .مثال  :وقتیده چیقه دیگن مجله ( مجله ای که هفته
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وار یا ماهانه چاپ می شود ) ،مؤقت ،دایمی .
^ بېوقت  bewaqtبیموقع .مثال  :خۉراز بېوقت قیچقیردی ( خروس بیوقت
اذان داد ).
وقف  { waqfعر } .ایستادن ،اندکی درنگ کردن در بین کالم و دو باره
شروع کردن ،و نیز به معنی حبس عین ملک یا مالی و مصرف کردن منافع
آن در اموری که واقف معین کند ،و آنچه که کسی از ثروت خود جدا کند که
در کار های عام المنفعه از آن استفاده کنند ،اوقاف جمع .
وقیلله ماق  waqillamäqسخن بیهوده گفتن ،یاوه سرایی .
وکیل  { wakilعر  } .گماشته  ،نماینده ،کسی که از طرف کس دیگر برای
کاری تعیین شود ،نماینده ای که از طرف یک حزب یا جمعی از مردم انتخاب
شود ،وکال جمع .
^ وکیللیک  wakillikوکالت.
ولدیره ماق  waldiramäqیاوه سرایی کردن .
ولیعهد  { walihdعر } .حاکم وقت ،وارث سلطنت ،کسی که پادشاه او را
بجانشینی خود تعیین کند .
شاهزاده به مرد یا زنی میگویند که از نسل پادشاه باشد.
ونغیلله ماق  wanghillamäqسر و صدا کشیدن ،با صدای بلند داد زدن
وولقان  { wulqänال  }.آتش فشان ،آن چه آتش فشاند ،کوهی که از دهانه
آن مواد سیال سوزان و خاکستر و آتش بیرون آید.
ویتامین  { witäminال( } .از :ویتا ،زندگی ،التینی  +مین = منبع،
فرانسوی ) (اصطالح پزشکی ) ماده ای که به مقدار بسیار کم وجودش
برای رشدونمو و نگهداری و اعمال و اعضای بدن ضروری است و فقدانش
موجب بروز اختالالت مخصوص می گردد .چون بدن قادر به تهیه و ساختن
ویتامین نیست علیه ذا بایستی از خارج ضمن سایر غذاها به بدن برسند.
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امراض ناشی از فقدان ویتامین را آویتامینوز گویند.
^ ویتامینلی  witaminliپر ویتامین ،مملو از ویتامین .
ویران  { wayränفا  } .خراب ،بایر ،ضد آباد ،بیران هم گفته شده .
ویرانه  { wayränaفا  } .جای خراب و ویران ،ویران ،بیرانه هم گفته
شده .
ویروس  { wiyrusال } .مایه یا ماد ٔه اصلی که باعث بروز بیماری واگیر
می شود .
ویزه  wizaامضا ٔ گذرنامه ،روادید.
ویزیت  { wizitفر } .بازدید ،مالقات ،عبادت.
ویزیلله ماق  wizillamäqصدای « ویز – ویز » کشیدن .مثال  :اۉق
ویزیللب اۉتدی ( مرمی « ویز – ویز » کنان از پهلویم گذشت ).
ویسه ماق  waysamäqزیاد گپ زدن ،از گپ زدن زیاد مخاطب را
بیزار ساختن .
^ ویسقی  waysaqiپر گپ ،کسی که بیش از حد پر حرفی کند .
ویشیلله ماق  wishillamäqصدای « ویش – ویش » کشیدن .مثال :
ایالن نینگ ویشیلله گن آوازی اېشیتیلدی (صدای « ویش – ویش » مار
بگوش رسید ).

***
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ه
ه  he -حرف سی و دوم از الفبای تورکی اوزبیکی که « ها » تلفظ می
شود و آنرا های هوز هم می گویند ،به حساب ابجد « .» ۵
هاردیق  härdiqاستراحت کردن ،آرام گرفتن ،دم گرفتن ،رفع خستگی
مثال  :هاردیق چیقارماق ( رفع خستگی ).
هارغین  härghinحالت مانده گی ،خستگی .
هجوم  {hujumعر  } .نا گاه حمله بردن ،حمل ٔه ناگهانی ،یورش.
^ هوجومچی  hujumchiکسی که حمله و هوجوم می کند ،حمله کننده .
هدیک  hadikاحساس بیم و هراس ،ترسیدن .
هدیکسیره ماق  hadiksiramäqنا آرام شدن ،مشوش شدن .
^ هدیکلی  hadikliترسناک ،خوفناک .
هزاره  - hazäraهزاره ها یكی از شاخه های بسیار مهم و قدیم تورك می
باشند كه در قاطبه تواریخ موثق آنها را از جمله هون های سفید و یا توركان
توكیو ها آورده اند.
هزل  { hazlعر  } .مزاح ،شوخی ،سخن غیر جدی ،خالف جد .
^ هزللشماق  hazllashmäqشوخی کردن ،هزل و مطایبه نمودن.
هضم  { hazmعر  } .تحلیل غذا در معده و در آوردن آن به صورتی که
قابل جذب باشد ،گوارش ،و نیز به معنی شکستن و ستم کردن .
هفتک  haftakنو ع مریضی است که نوزاد را در هفته ٔ اول تولدش از
بین می برد .
هالسله ماق  haläslamäqتوأم با حرکت زیاد ،نفس عمیق کشیدن .
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هالک  haläkبۉ لماق{ عر  } .نیست شدن ،مردن در اثر حادث ٔه بد و نا
گوار.
هالکت  { halakatفا } .هالک شدن ،نیست شدن ،این کلمه در فارسی ساخته
شده
همت  { himmatعر } .قصد ،اراده و عزم قوی .
^ همتسیز  himmatsizبی غیرت ،بی همت ،خالف سخی.
^ همتلی  himmatliبا همت ،با غیرت ،کسی که دست سخا دارد .
همراه  { hamräفا .رفیق ،موافق  ،دو نفر که با ه م راه بروند ،هامراه و
همره نیز گفته شده
همراه  – hamräیار  .بعد از زایمان انسان و حیوان ماد ٔه گوشتی از شکم
آنان بیرون می شود.
همکار  { hamkarفا  } .هم پیشه ،هم شغل ،دو نفر که یک پیشه و یک
حرفه داشته باشند
^ همکارلیک  hamkarlikهمکاری.
همنفس  hamnafasهمنفس ،دوست صمیمی .
همه  { hammaفا } .تمام ،جمله ،جمیع .
همیان  { hamyänفا  } .انبان ،کیس ٔه پول ،کیسه ٔ دراز که در آن پول می
ریزند و بکمر می بندند .
هنده لک  handalakزنبورچه ،نوع خربوزه ،خربوزه ٔ کوچک و کلوله ٔ
زود پز .
هنسیره ماق  hansiramäqکسی که به اثر دوش و یا برداشتن بار زیاد
نفس آرام کشیده نتواند.
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هنگامه  { hangämaفا } .معرکه ،جمعیت مردم ،فریاد و غوغا و هیاهو،
به معنی وقت و زمان هم گفته اند ،انگامه هم گفته شده .
هنوز  { hanuzفا } .حال ،تا کنون ،باز هم .
هوا  { hawäعر } بخاری است بی رنگ و بی بو و بی طعم  ،مرکب از
یک پنجم اکسیزن و چهار پنجم ازت به عالوه بخار آب و گاز کربنیک که
تمام کره زمین را احاطه کرده ،اما دیده نمی شود و فقط هنگام وزش باد
وجود آن احساس می شود .
فاخته گون شد هوا ز گردش خورشید
جامه ٔ خانه به رنگ فاخته گون شد
رودکی .
هوالنماق  hawälanmäqهوایی و مغرور شدن .
^ هوالی  hawäliهوادار ،هوای صاف و مصفا.
^ هوایی  hawäyiبی اساس ،دور از حقیقت  .مثال  :هوایی گپلر
( سخنان دور از واقعیت ) .
هوا  { hawäعر  } .آرزو ،میل ،نفس ،مرادف هوس  ،اهوا ٔ جمع .
هوس  { hawasعر } .نوعی از جنون ،سبکی عقل ،مرادف هوی .
هوش  { hushفا } .عقل ،خرد ،فهم و شعور .
^ هوشسیز  hushsizبیهوش.
^ بېهوش  behushبیخرد ،نا فهم .
هول  { hawlعر  } .خوف ،ترس ،بیم ،هراس ،اهوال جمع .
هولیقماق  hawliqmäqعجله کردن  ،نا آرام شدن ،هیجانی شدن .
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^ هولیقمه  hawliqmaاسم فاعل – شخص هراسان ،سرگردان ،آشفته
و سرگشته ،پریشان حال .
هوویلله ماق  « huwillamäqهو » کشیدن ( در باره ٔ شمال سرد
زمستان).
هوویلله ماق  huwillamäqخالی شدن  .مثال  :میهمانلر کېتیب حویلی
هویللب قالدی ( با رفتن مهمانان حویلی خالی و بی صدا شد ).
هۉپله ماق  höplamäqیک جرعه آب یا مایع دیگر را نوشیدن .
^ هۉپلم  höplamجرعه .
هۉرکماق  hörkmäqترسیدن و هراسیدن اسب و مرکب  .مثال  :اېشه
گیم هۉرکدی ( االغم ترسید ).
هۉکیز  hökizگاو.
هۉل  hölمرطوب ،تر ،خالف خشک .مثال  :هۉ ل مېوه لر( میوه های
تر و تازه ).
^ هۉهلل ماق  höllamäqنم کردن ،تر ساختن .
هۉلکر  hölkarستاره ٔ پروین .
ستاره چو گل گشت و گردون چو باغ
چو پروانه پروین و مه چون چراغ
فردوسی .
هۉ نگره ماق  höngramäqبا صدای بلند گریستن .
هه  haبلی .مثال  :هه ،ینه بیر ینگیلیکنی اېشیتینگ ( بلی ،یکبار دیگر خبر
نو را بشنوید ) ،گفتنیست ،همچنان .
هه  haبلی! مثال  :هه نیمه دېسن ؟ ( بلی ! چی می خواهی بگویی ؟) .

682

فرهنگ تورکی اوزبیکی به فارسی /دری

هه دېب  ha depتیز -تیز ،تکراراً .مثال  :هه دیب کوله بیره سنمی؟
( فقط ،تیز تیز می خندی ؟).
هیبت  { haybatعر } .ترس و بیم ،شکوه و بزرگی .
^ هیبتلی  haybatliبا شکوه ،با هیبت .
هیجان  { hayajänعر } .بر انگیخته شدن ،مضطرب گشتن ،بجوش و
خروش آمدن  ،اضطراب و وش و خروش.
هیجانلنماق  hayajänlanmäqهیجانی شدن .
هید  hidبوی -بو
چون از آن شوخ توانم می گلرنگ گرفت
من که از ضعف ز گل بو نتوانم برداشت
قری چال هیدلنگن ( مرد پیر
هیدلنماق  hidlanmäqبوی گرفتن .مثال ّ :
و سالخورده را بوی گرفته است ).
^ هیدله ماق  hidlanmäqبوی کردن .
هیده ماق  haydamäqراندن.مثال  :موتر هیده ماق ( موتر رانی
کردن ) ،از کار و وظیفه بر طرف شدن  .مثال  :احمد ایشدن هیدلدی
( احمد از کار و وظیفه بر طرف شد ) ،قۉ یلرنی سایگه هیده ماق
( گوسفندان را به دشت و وادی بردن).
^ هیداو  haydäwراندن موتر ،موتر رانی .
^ هیداوچی  haydäwchiدریور ،موتر وان ،راننده .
هیقیرماق  hayqirmäqصدا کردن ،آواز کشیدن .
هیکل  { haykalعر  } .بنای مرتفع ،درخت تناور ،انسان یا حیوان تنومند،
صورت و تنه و پیر شخص و مجسمه ،و جایی در کنیسه که در آنجا مراسم
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قربانی بجا می آورده اند ،هاکل جمع ،در فارسی به معنی بتخانه نیز گفته شده
هیکلتراش  hakaltaräshمجسمه ساز ،صنعتکار .
هیلپیره ماق  hilpiramäqاهتزاز – جنبیدن و تکان خوردن چیزی در
جای خود مثل تکان خوردن بیرق و شاخه ٔ درخت ،شادمانی کردن،
جنبش.
ه ٔیت  /هیا ٔت  { hay’atعر  } .حال کیفیت و شکل و صورت چیزی ،به
معنی عده و دسته ای از مردم نیز می گویند ،ه ٔیات جمع.
هییت  { hayitعر « } .عید » از کلمه «عود» به معنای بازگشت است؛
بازگشت از زندان نفس و خرافات به سوی خدا؛ بازگشت از تسلط اهریمن
به سوی خدای رحمت ،عید فطر و عید قربان عید مسلمانان جهان .
^ هییتلیک  hayitlikتحفه ای که به مناسبت ایام عید بمردم داده می شود،
پول .
هییقماق  hayiqmäqترسیدن ،هراسیدن ،وهم داشتن .
هېز  { hezفا  } .مخنث ،بی حیا ،بد کار ،بی شرم .
بی شرم چون مخنث و بی عافیت چو مست
بی نفس همچو کودک و بی عقل چون مصاب

***
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ی
ی  yä -حرف سی و سوم از الفبای تورکی اوزبیکی که « یا » تلفظ می
شود ،به حساب ابجد « . » ۱۰
یاپماق  yäpmäqبستن ،نقیض گشودن ،بند کردن ،در بند کردن و بمعنی
سفت شدن ،منجمد شدن ،منجمدساختن.مثال :دروازه نی یاپ!( دروازه را
بسته کن! ) ،کتابنی یاپماق ( بستن کتاب ).
^ یاپقیچ  yäpqichپرده ،چادر ،پوشینه ،روپوش ،پوشش ،پارچه ای که
بدر اتاق آویزان کنند .
^ یاپیق  yäpiqمسدود ،سد شده ،بسته شده ،استوار کرده و باز داشته شده.
مثال  :دروازه یاپیق ( دروازه مسدود است ).
یاپماق  yäpmäqپختن ،چسپاندن  .مثال  :تندرگه نان یاپماق ( در تنور
نان پختن ).
یاپیریلماق  yäpirilmäqحمله ٔ گروهی .مثال  :چیگیرتکه لر اېکنزارلرگه
یاپیریلدی ( ملخ ها گروه گروه ،بر کشتزار ها هجوم آوردند ).
یاپیشماق  yäpishmäqچسپیدن ،متصل شدن و پیوستن چیزی به چیز
دیگر بطوریکه جدا کردن آن دشوار باشد ،چیزی را محکم بدست گرفتن.
^ یاپیشقاق  yäpishqäqچسب – ماده ای که با آن دو تکه ٔ کاغذ یا
چوب یا چیز دیگر را بهم بچسبانند.
^ یاپیشقاقلیک  yäpishqäqlikچسبنده  -چیزی که به چیز دیگر بچسبد،
چیزی که دارای چسب باشد ،چسبناک .
یاپینماق yäpinmäq

پوشیدن ،جامه بر تن کردن ،نهفتن و پنهان کردن
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^ یاپینچیق  yäpinchiqپوشش – پوشاندن چیزی ،و نیز به معنی چادر،
لباس و هر چیزی که روی چیز دیگر را بپوشاند .
یات  yätبیگانه ،اجنبی .
^ یاتسیره ماق  yätsiramäqاحساس بیگانگی کردن .
یاتماق  yätmäqخوابیدن ـ بخواب رفتن ،آرام شدن ،آرام گرفتن ،خفتن و
خفتیدن و خسبیدن.
^ یاتاق  yätäqخانه – چهار دیواریکه دارای سقف باشد ،اتاق ،سرا ،منزل،
مکان ،نشیمن.
^ یاتاقداش  yätäqdäshخانوار – خانه وار ،مجموع کسانیکه در یک
خانه زنده گی می کنند ،پدر و مادر و فرزندان آنان ،یک خانوار حد وسط
شامل پنج نفر است .
^ یاتیق  yätiqافقی  .مثال  :یاتیق چیزیق ( خط افقی ) ،یاتیق اۉسگن
درخت ( درختیکه به شکل افقی نمو کرده باشد ).
یاد  { yädفا } .حافظه ،ذهن  .یاد آمدن  :بخاطر آمدن .یاد آوردن  :بخاطر
آوردن  .یاد دادن  :تعلیم دادن ،آموختن کاری بکسی  .یاد کردن  :کسی را
بخاطر آوردن  ،بیاد کسی بودن .یاد گرفتن :فراگرفتن کاری .یاد داشتن :از
بر داشتن ،بلد بودن ،آگاه بودن .
^ یادله ماق  yädlamäqکسی را بخاطر آوردن ،بیاد کسی بودن.
یاردم  yärdamکمک ،مدد .
^ یاردمچی  yärdamchiمدد کار ،کمک کننده.
^ یاردملشماق  yärdamlashmäqکمک کردن ،یاری رساندن.
یارغی  yärghiمحکمه .
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فرمای غمزه ات را  ،تا خون من بریزد
ورنی سینینگ ایلینگدین من یارغی گه باررمن
منبع  :از ملمعات موالنا جالل الدین محمد بلخی.
یارغینچاق  yärghinchäqیاور چاق – دستاس ،آسیای کوچک که دارای
دو سنگ و یکدست ٔه چوبی است و با دست می گردانند.
یارقین  yärqinروشن  -تابان ،درخشان ،افروخته ،آشکار ،جایی که نور
به آن بتابد ،روشان هم گفته شده .
یارلقه ماق  yärlaqamäqعفو کردن ،بخشیدن  .مثال  :خدا سېنی یارلقه
سین ( خداوند ترا عفو کند ).
بکن عفو یا رب گناه ورا
بیفزای در حشر جاه ورا
فردوسی
یارلیق  yärliqسند رسمی ،حکم ،فرمان ،امر ،حکمی که از جانب شخص
بزرگ صادر شود.
یارماق  yärmäqشکستن – خرد کردن ،ریزه ریزه کردن ،نرم کردن.
مثال  :چوب نی یارماق ( چوب را شکستن و توته توته کردن)  ،تربوز نی
یارماق ( تربوز را شکستن و پاره کردن ) .
^ یاریق  yäriqشکسته ،نقیض درست .مثال  :یاریق قاوون (خربوز ٔه شکسته
و توته شده ).
^ یرمه  yarmaآرد گندم را که در دستاس میده کرده ،همراه با گوشت
کوفته ،طعامی بنام حلیم درست کنند .
یاروغ  yärughنور  -روشنی ،روشنایی .مثال :قویاش یاروغی ( نور
خورشید ) ،شمع یاروغی ( نور و روشنی شمع ) .
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^ یاروغلشماق  yärughlashmäqروشنتر شدن ،نورانی تر گردیدن.
یار یار  yär yärآهن گ فولکلوریک است که در شب عروسی توسط زنان
و دختران به توصیف و تشویق عروس و داماد خوانده می شود  .این سرود
( اولن – اولنگ) هم گفته می شود که معاد ل آهسته بروست .
یاریشماق  yärishmäqروشنترشدن ،منور گردیدن  .مثال  :همه یاق
سوتدېک یاریشدی ( هر طرف چون شیر روشن و سفید گردیده )  ،کۉنگلی
یاریشدی ( دلش باز و خورسند گردیده ).
یاریماق  yärimäqروشن و چراغان شدن  .مثال  :تانگ یاریدی
( صبح دمید و روشن شد).
یاز  yäzتابستان ،فصل گرما.
^ یازگی  yäzgiآنچه درفصل تابستان روی می دهد  .مثال  :یازگی یامغیر
سیق ( گرمی
( باران تابستانی ،بارانیکه در موسم تابستان می بارد) ،یازگی ای ّ
تابستان ) .
^ یازالق  yäzläqییالق ،جاییکه در تابستان زنده گی کنند.
^ یازله ماق  yäzlamäqفصل تابستانرا درجای مناسب و خوش آب و
هوا سپری کردن .
^ یازلیک  yäzlikمربوط تابستان ،تابستانی  .مثال  :یازلیک کییم ( لباس
تابستانی ) ،البسه ای که در فصل تابستان پوشیده شود .
یازماق  yäzmäqهموارکردن ،فرش نمودن ،باز کردن ،گشودن  .مثال :
ساچینی یازماق ( مویش را باز کردن و مرتب ساختن ) ،کشیدن ،برآوردن
مثال  :گللر یپراق یازدی ( گلها برگ کشیدند – برآوردند ) ،هر کیمگه
سرینگنی یازمه ( به هر کس راز خود را بیان مکن ).
^ یازیق  yäziqهموار ،باز .مثال  :یازیق دسترخوانلی اوی – کونی دایم
تۉی (کسی که دسترخوان باز دارد ،در خاندانش همیشه توی و تماشا ست ).
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^ یازیقلی  yäziqliهموار شده ،فرش شده .
یازماق  yäzmäqنوشتن ،مطلبی را با قلم بروی کاغذ آوردن ،نگاشتن،
تحری ،کتابت ،نبشتن .
^ یازمه  yäzmaخط ،چیزی که از طریق نوشتن افاده شده باشد .
^ یازوو  yäzuwنوشته ،الفبا ،طریقه و سیستمیکه در نوشتن از آن استفاده
می شود .مثال  :عرب یازوی ( الفبای عربی ) ،خط  .مثال  :نسق و نستعلیق
یازولری ( خط نسق و نستعلیق ) ،متن  .مثال  :منه شونده ی یازولر تاشگه
یازیلگن ( چنین متن ها باالی سنگها حکاکی شده است ) .
^ یازووچی  yäzuchiنویسنده – ادیب ،سخن سنج ،سخندان ،کسی که علم
ادب می داند.نویسنده  .آنکه نوشتن تواند .که سواد نوشتن دارد .
سدیگر هر آن کس که داننده بود
نویسنده و چیز خواننده بود
فردوسی .
^ یازووچیلیک  yäzuchilikنویسنده گی.
^ یازوولی  yäzuliدارای نوشته ،نوشته شده .مثال  :یازوولی کاغذ (کاغذ
نوشته شده ).
یازماق  yäzmäqنوشتن ،تحریر نمودن.
^ یازیق  yäziqباز  .مثال یازیق دسترخوان ( دسترخوان باز ) ،وسیع.
یازی  yäziدشت و صحرا ،یازی و زیبا ،دو عاشق و معشوق دل باخته
اند که داستان تراژیدی و حزن انگیز آنان به نام « سوزوان  /سبزمن
» از یک قرن باینسو ورد زبان اوزبیک زبانان افغانستان گردیده است .سرود
های یازی و زیبا طی سی سال از طرف داکتر ایماق از بین مردم اوزبیک
زبان جمع آوری گردیده ،نخست در سال ۱۳۵۰هجری با آغاز
پروگرامی محلی از طریق برنام ٔه اوزبیکی رادیو افغانستان پخش و در
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سالهای  ۱۳۵۹و  ۱۳۹۳در کابل و در سال ۱۳۸۲خورشیدی در شهر
تاشکند اوزبیکستان اقبال چاپ یافت.
یازیشماق  yäzishmäqنوشتن  .مثال  :اولر اۉز ارا خط یازیشیب توره
دیلر(آنها بین خود مکاتبه دارند).
^ یازیشمه  yäzishmaنوشته هایی که بین دو نفر تبادله شده باشد ،عالیق
نوشتاری .
یازیلماق  yäzilmäqرفع حاجت کردن ،تشویش را دور کردن.
یاسا  yäsäقانون ،فرمان ،حکم ،مجموع ٔه قوانین .
یاستیق  yästiqبالش ،تکیه گاه ،مسند ،متکا ،آنچه موقع خواب زیر سر
بگذارند ،بالشت هم می گویند.
^ یاستیقچه  yästiqchaبالش کوچک.
^ یاستیقداش  yästiqdäshزن و شوهر  -زن و شوهر که در یک بالش
( بالشت ) سر مانده اند.
یاش  yäshاشک  -قطره ،سرشک ،آب چشم .
چنان شد ظلم در ایام او گم
که اشکی در میان بحر قلزم
عطار
^ یاشلنماق  yäshlanmäqاشک آلود شدن  .مثال  :کېکسه کۉز لری بې
اختیار یاشلندی ( چشمان سالخورده اش بی اختیار اشک آلود شد ).
^ یاشلی  yäshliمملو از اشک ،اشک آلود  .مثال  :یاشلی کۉ زلر( چشمان
اشک آلود ).
یاش  yäshجوان ،امرد  .مثال :یاش باله ( طفل خورد سال ).
^ یاشداش  yäshdäshهمسن ،همسال .مثال  :خاتینی اۉزی بیلن یاشداش
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( زن و شوهر همسن و سالند ).
^ یاشرماق  yäsharmäqجوان شدن ،خود را جوان حس کردن .
مثال  :جوده یاشریب کېتیبسیز ( شما روز به روز جوانتر می شوید ).
^ یاشلی  yäshliساله .مثال :اون یاشلی باله ( طفل ده ساله ).
^ یاشلیک  yäshlikجوانی  .مثال  :یاشلیک بېباشلیک ( جوانی شعبه ای از
دیوانگیست).
یاشیرین  yäshirinمخفی ،پنهانی .
یاغ  yäghروغن – ماده ٔ چرب که از کره یا دنبه یا پیه گاو و گوسفند و یا
از دانه های نباتی مانند بادام و کرچک ،زیتون ،پنبه دانه ،زغر و کنجد و
امثال آنها می گیرند .
یاغچی  yäghhchiروغن فروش ،کسی که روغن می فروشد.
^ یاغسیز  yäghsizبی روغن ،کم روغن.
^ یاغسیره ماق  yäghsiramäqروغن طلب شدن .
^ یاغله ماق  yäghlamäqبا روغن مالش دادن ،روغنی ساختن .
^ یاغلی  yäghliچرب ،با روغن پختن ،سود مند  .مثال  :یاغلی ایش
( کار سودمند ) .
یاغاچ  yäghachدرخت ،تنه ٔ درخت اره شده ،خاده  .مثال  :یاغاچ نینگ
بۉ شینی قورت یېر( تنه ٔ درخت نرم را کرم می خورد).
یاغدو  yäghduروشنایی ،نور.
یاغماق  yäghmäqباریدن  .مثال  :قار یاغدی ( برف بارید ).
^ یاغین  yäghinبارنده گی ،برف ،باران ،ژاله .بو ییل یورتیمیزده
یاغینگرچیلیک بۉ لمه دی ( امثال در کشور بارنده گی وجود نداشت).
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^ یاغینگرچیلیک  yäghingarchilikبارنده گی.
یاق  yäqجانب ،طرف  .مثال  :اویاق ،بویاق ( آنطرف ،اینطرف ).
^ یاقله ماق  yäqlamäqدفاع کردن ،طرفداری نمودن ،حمایه کردن .
یاقماق  yäqmäqمعقولیت ،خوش برخورد  .مثال  :قوروق گپ قوالققه
یاقمیدی ( گپ خشک گوش را خوش نخورد) «ضرب المثل » ،روشن کردن،
افروختن .
^ یاقیمسیز  yäqimsizبد قواره .مثال  :یاقیمسیز آدم ( آدم بد صورت،
زشت).
^ یاقیملی  yäqimliکسیکه ستار ٔه گرم دارد ،خوش برخورد.
یاقماق  yäqmäqروشن کردن چراغ ،آتش افروختن .
^ یاقیق  yäqiqآتش شده .
^ یاقیلغی  yäqilghiموادی که برای آتش کردن بکار رود.
یاقوت  { yäqutعر } .نوعی سنگ گرانبها که از معدن بدست می آید،
برنگ سرخ و زرد و کبود و سبز و سفید ،نوع سرخ و شفاف آن بعد از
الماس از بهترین احجار کریمه و هر چه بزرگتر و خوشرنگتر باشد
گرانبهاتر است ،در فارسی یاکند و پاکند هم گفته شده ،یواقیت جمع .
یال  { yälفا } گردن ،بیخ گردن ،گردن انسان یا حیوان ،بمعنی بازو هم گفته
شده ،و نیز موهای گردن اسب و شیر .یال و کوپال  :کنایه از تن و توش و
برز و باال و زور بازو.
^ یاللی yälli

یالدار .

یالبرماق  ( yälbarmäqیالورماق ) -تضرع کردن ،التجاه.
یالچیماق  yälchimäqتا ٔمین شدن ،ممنونیت.
یالغان  yälghänکذب ،دروغ ،سخن نا راست.
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^ یالغانچی  yälghänchiآدم دروغگو و فریبگر.
^ یالغانله ماق  yälghänlamäqدروغ گفتن ،فریب دادن .
^ یالغانلیک  yälghänlikسخنان غیر واقعیت و دروغ .
یالغان – یشیق  yälghan – yashiqدروغ و تذویر.
یالغیز  yälghizتنها ،بیکس و کوی ،کسی که خواهر و برادر ،زن و فرزند
ندارد .
^ یالغیزله ماق  yälghizlamäqتنها گذاشتن .
^ یالغیزلیک  yälghizlikتنهایی
یالقین  yälqinشعله .
^ یالقینلنماق  yälqinlanmäqشعله ور شدن .
^ یالقینلی  yälqinliنورانی ،شعله ور ،گرم .
یاللنماق  yällanmäqکارگر گرفتن  ،در بدل پول کاری را انجام دادن
یالوارماق  yälwärmäqالتماس کردن ،التجا نمودن .
یامغیر  yämghirباران.
عطات باد چو باران دل موافق خوید
نهیبت آتش و جان مخالفان پده باد
یامان  yämänکسی که نسلش پست و فرو مایه باشد ،بی تربیه ،بد اخالق.
مثال  :یمان یۉ لداشدن تیاق یخشی ( از دوست فرو مایه ،چوپ دست ارجحیت
دارد .
^ یمانلشماق  yamänlashmäqخراب شدن مناسبات ،خرابی طرز
زنده گی ،بد شدن وضع صحی .
^ یمانله ماق  yamänlamäqبد گفتن ،در شا ٔن کسی تهمت بستن .
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^ یمانلیک  yamänlikبدی .
یان  yänکیسه  ،پهلو  .مثال  :یان قۉ شنی ( همسایه ٔ پهلو به پهلو ) .
^ یانمه – یان  yänma - yänدر صف ،در یک قطار ،پهلو به پهلو
یان  yänفعل امر ،بسوز.
یان  yänکیسه ،جیب .مثال  :یانیمده پولیم یؤق ( در جیب خود پول
ندارم ) ،طرف چب و راست  .مثال  :یان قؤشنی ( همسایه نزدیک ) ،پهلو
.مثال :دریانینگ یانی بیلن کیلماق ( از پهلوی دریا آمدن ) .
یاناق  yänäqلنج ،دو طرف دهان از بیرون .
یانباش  yänbäshپهلو ،یک طرف چیزی ،کنار سینه و شکم .
^ یانباشله ماق  yänbäshlamäqبا کنار سینه و شکم نشستن .
یاندشماق  yändashmäqپهلو به پهلو شدن ،باالی مسا ٔله از یک نقطه ٔ
نظر نگریستن .
یانده ماق  yändamäqنزدیک شدن ،نزدیک آمدن .
یانغاق  yänghäqگردو – چار مغز ،ثمر درخت گردو که مغز آن مانند
مغز بادام خورده می شود و از آن روغن هم می گیرند ،درخت چارمغز
بزرگ و تناور و چوب آن بسیار محکم است و در نجاری برای ساختن مبل
و اشیا ٔ چوبی گرانبها بکار می رود ،جوز و گوز و گردکان هم می گویند .
یانماق  yänmäqسوختن ،آش گرفتن چیزی ،آسیب دیدن بدن از آتش یا
آبجوش و هر چیز داغ ،و نیز به معنی آتش زدن در چیزی و چیزی را در
آتش افنکندن.
^ یانغین  yänghinشعله ای که در نتیجه ٔ در گرفتن و سوختن جنگل،
خرمن و غیره بوجود آید.
^ یانیق  yäniqبا سوختن خود نور پاشیدن  .مثال  :یانیق چراغ ( چراغ
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روشن و درخشان ).
^ یانیلغی  yanilghiمایع ای که قابل سوخت باشد ،تیل خاک ،نفت و غیره
یاو  yäwدشمن ،خصم ،بد خواه کسی ،ضد دوست .
^ یاولشماق  yäwlashmäqدشمن شدن ،با هم دشمنی کردن .
یاوایی  yäwäyiوحشی  .مثال  :یاوایی حیوانلر( حیوانات وحشی ).
یاووز  yäwuzدرنده ،بیرحم  .یاووز دشمن ( دشمن بیرحم) .
ز گوینده پرسید کاین پوست چیست
درنده کیست
ددان را بدینگونه
ّ
فردوسی .
^ یاووزلشماق  yäwuzlashmäqازدیاد دشمنی .
^ یاووزلیک  yäwuzlikدشمنی ،بیرحمی .
یاووق  yäwuqیقین  -نزدیک ،چیزی که در دسترس باشد ،مسافت کم،
نقیض دور ،و نیز به معنی خویش و همسایه هم می گویند.
^ یاووقلشماق  yäwuqlashmäqنزدیک شدن .
یای  yäyقوس قزح  -کمان رنگین که در هوا ظاهر شود و آن را
کمان رستم و کمانشیطان گویند .
غبغب سیمین که کمر بست از آب
قوس قزح شد ز تف

آفتاب

یایماق  yäymäqیازماق  -هموار کردن .مثال  :کیر یایماق ( کاالی شستگی
را هموار کردن ) ،خمیر یایماق ( هموار کردن خمیر) آوازه انداختن .
مثال  :شهرتینی جهانگه یایماق ( شهرتش را در جهان پخش کردن).
^ یاییق  yäyiqهموار ،فرش شده  .مثال  :یاییق دستورخوان ( دسترخوان
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هموار شده ) .
یاییلماق  yäyilmäqخود را آزاد حس کردن  .مثال  :یاییلیب اۉلتیرماق (
آزاد و بدون تکلف نشستن ) .
یپراق  yapräqبرگ  -ورق  ،آنچه از ساقه و شاخ ٔه گیاهها و درختان می
ر وید و بشکل مختلف گرد و بیضی و دراز و بریده و بیشتر برنگ سبز است.
^ یپراقله ماق  yapräqlamäqبرگ کشیدن  .مثال  :بهار کېلیب درختلر
یپراقه ی باشله دی ( با آمدن بهار درختان برگ کشیدند).
^ یخله ماق  yakhlamäqیخ بستن  .مثال  :قیشده سوولر یخله یدی (
در زمستان آب منجمد می شود ).
یخشی  yakhshiخوب  -خوش ،نیک ،ضد بد ،نیکو ،جید .مقابل بدی،
نغز ،پسندیده :
پسته حریر دارد و و ّشی معمدا
از نقش و از نگار همه خوب چون بهار
معروفی.
^ یخشیلب  yakhshilabبه درج ٔه اعلی ،بی کم و کاست  .مثال  :بو گپلرنی
یخشیلب توشونیب آل ! ( ای سخنها را خوب و به درجه ٔ اعلی درک کن )
^ یخشیله ماق  yakhshilamäqصفت چیزی را باال بردن ،درست
کردن  .مثال  :یشش شرایطینی یخشیله ماق ( امکانات زنده گی را بهتر
ساختن ).
^ یخشیلیک  yakhshilikخوبی ،نیکی ،مهربانی  .یماندن یخشیلیک کوتمه
( از آدم بد توقع نیکی را نداشته باش ).
^ یخشیلیکچه  yakhshilikchaبه خوبی ،به نیکی  .مثال  :یخشیلیکچه
بو یېردن جۉ نب قال ( پیش از وقوع حادثه بهتر است از اینجا کوچ کن ).
یخشیسی  yakhshisiبهتر است ،خوب است  .مثال  :یخشیسی ،مېنینگ
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مصلحتیمگه کیرنگ ( بهتر است تا به مصلحت من گوش فرا دهید ) .
یراغ  yaräghاسلحه  -ج ِ سالح ،آالت جنگ باشد مثل تیغ و تیر و نیزه و
غیره ،اسلحه ٔ آتشی؛ اسلحه ٔ ناریه ،مانند توپ ،تفنگ ،نارنجک و غیره .
^ یراغسیز  yaräghsizبدون اسلحه.
^ یراغسیزلنماق  yaräghsizlanmäqخلع سالح .
^ یراغلنماق  yaräghlanmäqمسلح شدن .
^ یراغلی  yaräghliمسلح.
یراقسیز  yaraghsizبیکاره .
یراقلی  yaräqliفایده مند ،مفید .مثال:ایچیشگه یراقلی سوو
( آب قابل نوشیدن ).
^ یرقیره ماق  yaqiramäqدرخشان  .مثال  :آسمانده تۉ لقین آی یرقیره
ب توریبدی ( در آسمان مهتاب تابان نور می پاشد ).
یرقیراق  yarqiräqدرخشان ،نور پاشیدن .
یره  yaraزخم – آزرده گی و خراش یا بریده گی عضوی از اعضا ٔ بدن
که از آن خون یا چرک بیاید .
یره تماق  yaratmäqبنیاد کردن ،برپا نمودن ،ایجاد کردن .
^ یره تووچی  yaratuwchiاساسگزار ،خالق ،پروردگار ،خدا (ج).
یره شماق  yarashmäqآشتی کردن ،مصالحه نمودن .
یره شماق  yarashmäqمناسب بودن ،موافق بودن  .مثال  :بو کۉ یلک
سیزگه جوده هم یره شدی ( این پیراهن بشما بسیار میزیبد) .
^ یره شیق  yarashiqمناسب  .مثال  :اسمی جسمیگه یره شیق ( اسم با
مسمی  -اسمیکه الیق جسم و شا ٔنش باشد ).
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^ یره شیقلی  yarashiqliمناسب .
یره قله ماق  yaraqlamäqروشن شدن ،تابیدن .
یره ماق  yaramäqبه خواسته های مشخص پاسخ دادن ،کارآمد ،بدرد
بخور .مثال  :آق تنگم قرا کونیمگه یرر ( پول سفیدم ،به روز سیاه ام
« بدم » بدرد خواهد خورد) « ضرب المثل » .
یره مس  yaramasبی صفت ،بی ارزش  .مثال  :یره مس قلم
( قلم بد ) ،بد ،قبیح  .مثال  :یره مس قیلیقلر ( عادت بد ) ،یره مس نیت
( نیت بد ) .
یریم  yarimنصف ،نیمه ٔ چیزی ،نیمه ،نیم  .نیم از هر چیزی ،یکی از
دو قطعه ٔ چیزی ،یکی از دو پاره ٔ مساوی چیزی
 نصف النهار  .رجوع به همین مدخل در ردیف خود شود. نصف قطر؛ نیم از دایره .^ یریمله ماق  yarimlamäqنصف کردن ،مثال  :حوض سووی یریملب
قالدی ( آب حوض دارد نصف شود ) ،قیش هم یریملب قالدی (نیمی از
زمستان ،باقیمانده است ).
یساوول  yasawulجلو دار ،پیش قراول ،پاسبان ،محافظ.
یستماق  yasatmäqجور کردن ،زیب و زینت دادن  .مثال  :اوینی
یستماق ( خانه را سر و سامان دادن ).
یستنماق  yastanmäqپای و دست خود را دراز کرده خوابیدن .
مثال  :بوغدایلر ،دله ده یسته نیب یاتیبدی ( گندم در کشتزار ها پهن گشته
اند).
یسن – توسن  yasan – tusanخود را آرایش دادن .
یسنماق  yasanmäqزیورات و کاالهای قیمت بها را پوشیدن ،خود را
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آراسته ساختن  .مثال  :ثریا یسه نیب اویدن چیقدی ( ثریا در حالیکه خود را
آراسته بود ،از خانه برآمد ).
یسه ماق  yasamäqتیار کردن ،جور کردن .دوتار یسه ماق ( دو تار
جور کردن) ،تندور یسه ماق ( تنور ساختن ) ،میز یسه ماق ( میز ساختن )،
زیب و زینت دادن  .مثال  :دستورخوان یسه ماق ( دستورخوان را زیب و
زینت دادن ).
^ یسمه  yasamaمصنوعی ،غیر حقیقی ،ساختگی  .مثال  :یسمه تبسم
( خنده ٔ ساختگی ) ،یسمه تیش ( دندان ساختگی ).
سی تاغ ( کوه هموار ).
سی  yassiهموار  .مثال  :ی ّ
ی ّ
یشر  yasharسال ،ساله  .مثال  :بیر یشر باله ( طفل یکساله ) ،اوچ یشر
آت ( اسب سه ساله ).
یشمن  yashmanغذاییکه با بریان کردن نان های میده شده در روغن
زرد و مخلوط کردن شکر بدست آید .
یشنه ماق  yashnamäqشگفتن ،شگوفه کشیدن ،نمو کردن .
مثال  :بهار کېلیشی بیلن دله لر یشنه دی ( با آمدن فصل بهار گلها شگوفه
کشیدند ).
یشه ماق  yashamäqزنده گی  .مثال  :کۉ پ یشه گن بیلمس ،کۉ پنی
کۉ رگن بیلر ( تجربه بهتر است از عمر زیاد ) ،زندگانی ،حیات ،محیا،
حیوان ،نقیض مرگ ،مقابل مردگی  .مقابل مرگ و ممات ،و آن صفتی
است مقتضی حس و حرکت :
خور و خواب و آرام جوید همی
وز آن زندگی کام جوید همی
)فردوسی(
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یشیرماق  yashirmäqپهنان کردن  .مثال  :غضبی نی یشیرماق ( قهر و
غضب خود را پت و پنهان کردن ) ،کتابینی یشیرماق ( کتابش را از نظر
دیگران پت و پنهان کردن ).
^ یشیرین  yashirinمخفی  .مثال  :یشیرین گپ ( گپ مخفی ) ،یشیرین
پول ( پول مخفی و پهنان شده ).
^ یشیرینچه  yashirinchaبشکل مخفی  .مثال  :یشیرینچه کۉ ز قیسماق
( پت و پنهان چشمک زدن ).
یشیل  yashilسبز -هر چیز که رنگ آن مانند رنگ علف و برگهای درخت
در فصل بهار باشد ،رنگی میان سیاهی و زردی و چون سیاه را با زرد در
آمیزند سبز گردد ،یکی از الوان سبعه و آن رنگی است مرکب از زرد و
کبود :
رویش میان حله ٔ سبز اندرون پدید
چون الله برگ تازه شکفته میان خوید
^ یشیللنماق  yashillanmäqرنگ سبز را بخود اختیار کردن .
^ یشیللیک  yashillikرنگ سبز ،سبزینه .
یشین  yashinرعد ،بانگ ابر ،تندر.
غریب نایدش از من غریو گر شب و روز
بناله رعد غریوانم و بصورت غرو
یغیر  yaghirجراحت .مثال تویه نینگ یغیری( جراحتی که در کوهان شتر
موجود است ).
یقّال  yaqqälروشن ،آشکار .
یقه  yaqaگریبان ،گریبان و یخه ،جیب ،گریوان :
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دستت بود به گردن مقصود همچو جیب
مانند یقّه گر بکشی گوشمال دوست
یقین  yaqinنزدیک ،نقیض دور .
^ یقینلشماق  yaqinlashmنزدیک شدن  .مثال :تاققه یقینلشماق
( به کوه نزدیک شدن ) ،از نگاه وقت نزدیک شدن.مثال :خفتن یقینلشماق
(وقت نماز خفتن نزدیک شده است ).
^ یقینله ماق  yaqinlamäqنزدیک شدن .
^ یقینلیک  yaqinlikنزدیکی ،مهربانی ،مناسبات دوستانه .
یکدل  yakdilمتفق و متحد و یک جهت و هم خیال و هم نیت و هم قصد و
موافق ،متحدالقول ،صمیمی ،مصافی ،هم عقیده ،همداستان ،یک زبان :
دوستانی مساعد و یکدل
که توان گفت پیش ایشان راز
^ یکدللیک  yakdillikیکدلی ،صمیمیت.
یکشنبه  yashanbiروز دوم هفته ،روزی که بین روزهای شنبه و دوشنبه
قرار دارد .
یکه  yakkaیگانه ،یکی ،تنها ،یکه و یگانه .
^ یکّه له ماق  ykkalamäqخالف وحدت ،تنها گذاشتن ،خود را از
دیگران جدا کردن
یالق  yaläqظرفیکه در آن غذای سگ و پشک گذاشته شود .
یالو  yaläwبیراق ،توغ ،علم .
بر سر بیرق به الف پرچم گوید منم
طره ٔ خاتون صبح برتتق روز گار
عماد غریری
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^ یالو بردار  yaläwbardärبیراقدار ،سرکرده ،علم بردار .
یلپاق  yalpäqپهن ،هموار .مثال  :یلپاق بورون ( بینی پهن ) ،نقض دراز.
^ یلپاقله ماق  yalpäqlamäqهموار کردن ،پهن ساختن .
یلپیز  yalpizنعناع ،پودینه .
یلتاق  yaltäqمتملق ،چاپلوس ،خوش آمد گویی.
مکن خویشتن سهمگین چاپلوس
که بسته بود چاپلوس از فسوس .
ابوشکور.
^ یلتاقلنماق  yaltäqlanmäqتملق کردن ،چاپلوسی کردن ،خوش آمد
گویی کردن .
یلتیره ماق  yaltiramäqنور پاشیدن .
^ یلتیراق  yaltiräqدرخشان .
یلتیلله ماق  yaltillamäqدرخشان .
یلت  yaltاېتیب نور پاشان.
یلدا  yaldäکلم ٔه سریانی به معنی میالد ،وقت والدت ،به معنی زمان والدت
حضرت عیسی هم گفته اند ،در فارسی شب یلدا شبی را می گویند که از آن
شب دراز تر نباشد و آن شب آخر پاییز و شب اول زمستان است.
یلقاو  yalqäwتنبل ،بیکاره .
^ یلقاولشماق  yalqäwlashmäqتنبلی کردن .
^ یلقاولنماق  yalqäwlanmäqتنبلی و بیکاره گی.
^ یلقاولیک  yalqäwlikتنبلی  .مثال  :یلقاولیک نینگ آخری – خوارلیک
( آیند ٔه تنبلی – خواری و زاری است ).
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یلماغیز  yalmäghizشیشک – انسان اساطیری و افسانوی .
یلنغاچ  yalanghächعریان  .مثال  :یلنغاچ باله ( طفل عریان و لچ ) ،بی
برگ ،برگ ریخته ،یلنغاچ درخت ( درخت لچ و برگ ریخته ) ،یلنغاچ اوی
( خانه ٔ لچ که فرش نداشته باشد ) ،کمبغل ،غریب و بینوا .
^ یلنغاچله ماق  yalanghächlamäqعریان کردن  .مثال  :باله نی
یلنغاچله ماق ( طفل را عریان ساختن ) ،درختنی یلنغاچله ماق ( شاخه و برگ
درختانرا بریدن و لچ ساختن ).
یلنگ  yalangبدون درخت ،عمارت باز ،خالی ،تهی  .مثال  :یلنگ یېر
( زمین بایر ،خراب و ال مزروع ) ،باش یلنگ ( سر لچ ).
^ یلنگله ماق  yalanglamäqعریان ساختن .
یلنگ تۉ ش  yalangtöshدل باز ،دلیر ،سخی ،مرد .
یله ماق  yallamäqلیسیدن ،خائیدن و در عرف چیزی را به انگشت یا
زبان گرفتن و خوردن ،به زبان خوردن ،ستردن بقیه ٔ طعام مالیده ٔ بر
ظرفی یا هر چیزی دیگری با زبان ،جرس ،با زبان روفتن مایع یا مایع
گونه را از ظرفی و جز آن :
ی ّلیغ  yallighشعله ،زبانه ٔ آتش و وراغ ،زبانه ،زبانه ٔ آتش  .االو ،الو،
آتش افروخته  ،لهیب ،آفرازه ،پاره ٔ آتشی که می درخشد ،پاره ٔ آتش که می
بجهد ،زبانه ٔ درخشش آتش .
^ یلّیغلنماق  yalighlanmäqزبانه ٔ آتش ،شعله ور شدن .
یل – یل  yal – yalجالیش و روشنی .
یلینماق  yalinmäqالتماس کردن ،التجا نمودن ،تضرع .
^ یلینچاق  yalinchäqالتماس گر ،التجا کننده .
یمه ماق  yamamäqپینه انداختن ،پینه کردن ،وصله کردن ،درپی زدن
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^ یماق  yamäqپینه  .مثال  :یماق سالماق ( پینه انداختن ).
^ یماقچی  yamäqchiپینه گر ،کسی که پینه می ندازد.
^ یماقچیلیک  yamäqchilikپینه دوزی .
ینتاق  yantäqعلوفه و گیاه خار دار ،گیاه سبز ،خوراک چهارپایان .
مثال  :تویه گه ینتاق کېره ک بۉلسه ،بۉ ینینی چۉزه دی ( اگر شتر عالقمند
خوردن علوفه باشد ،گردن خود را دراز می کند ) « .ضرب المثل ».
ینچماق  yanchmäqمیده کردن ،با ضرب زدن  .مثال  :مرچ ینچماق
( مرچ میده کردن ) ،زیر پا کردن ،پایمال نمودن .مثال  :دشمننی ینچیب تشله
ماق ( دشمن را زیر پا کردن و شکست دادن ).
ینگره ماق  yangramäqپژواک ،انعکاس صدا ،باز تاب صدا در کوه،
طنین.
^ ینگراق  yangräqجرنگدار ،بازتاب دهنده ،طنین انداز .
ینگلیش  yanglishغلط ،خطا ،نا درست .
^ ینگلیشماق  yanglishlamäqمرتکب خطا شدن ،عمل نادرست انجام
دادن .
ینگه  yangaزن برادر .
ینگی  yangiنو -نقیض کهنه ،تازه ،جدید:
بدان نامورگفت پاسخ شنو
یکایک ببر پیش ساالر نو
فردوسی
^ ینگیچه  yangichiبه شکل جدید ،به طرز نو.
^ ینگیله ماق  yangilamäqنو کردن ،جدید ساختن  .مثال  :پرده لرنی
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ینگیله ماق ( پرده ها را نو ساختن ) ،تبدیل کردن  .مثال  :دولت کابینه سینی
ینگیله ماق ( کابین ٔه دولتی را از نو ساختن ).
^ ینگیلیک  yangilikنوآوری .
ینه  yanaتکراراً ،دو باره  .مثال  :یامغیر ینه یاغه باشله دی ( باران دو
باره به باریدن آغازید ) ،عالوه برآن  .مثال  :بازارده ینه بیر ایشیم بار( در
بازار باز کار دیگر دارم ) ،دیگر  .مثال  :ینه بیر مسا ٔله چیقیب قالدی ( باز
یک مسا ٔله ٔ دیگر پیدا شد ).
^ ینه گی  yanagiدر نوبت دیگر ،در مرحله ٔ دوم  .مثال  :ینه گی هفته(
هفته ٔ آینده ) ،ینه گی ییل ( سال دیگر ).
یوبارماق  yubärmäqفرستادن ،ارسال کردن  .مثال  :خط یوبارماق
( خط فرستادن ) ،خبر یوبارماق ( خبر فرستادن ) ،آدم یوبارماق ( آدم
فرستادن ) ،ییغلب یوباردی (همی گریست) ،کولیب یوباردی ( همی خندید ).
^ یوپتماق  yupatmäqاز گریه باز داشتن و مانع شدن ،مصروف
نگهداشتن  .مثال  :باله نی یوپتماق ( طفل را آرام ساختن و مصروف
نگهداشتن ،تسکین دادن ،تسلی دادن ،خاموش ساختن ).
یوپقه  yupqaنازک ،نقیض ضخیم .مثال  :دریا اوستینی یوپقه تومن قاپله
دی( باالی دریا را ابر و تاریکی نازک پوشانیده است).
^ یوپقه لشماق  yupqalashmäqنازک شدن ،نقیض ضخامت .
^ یوپقه لیک  yupqaliنازکی  .مثال  :لبلری نینگ یوپقه لیگی( نازکی
لبانش).
یوپنماق  yupanmäqاز گریه باز ایستادن ،تسکین یافتن .
^ یوپنچ  yupanchآرام بخش ،بخشند ٔه آرامی و غذای روح  .مثال  :قۉ
شیق جان آغزوغی ( سرود و آهنگ غذای روح و آرامبخش روان
انسان است ).
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^ یوپنچیق  yupanchiqآرام بخش ،کسی که آرامبخش روح و روان آدمی
است .مثال  :باله اونینگ یگانه یوپنچیغی ( فرزند  -یگانه آرام بخش روح و
روان اوست ).
یوتماق  yutmäqخوردن ،نوشیدن ،بداخل زبان فرو بردن  .مثال :
دۉستینگ اوچون زهر یوت ( از خاطر دوست زهر بنوش  -از خاطر دوست،
سگش نیکوست ) « ضرب المثل »
^ یوتوم  yutumجرعه  -کم کم نوشیدن ،آن مقدار از آب یا هر چیز مانند
آن که یک بار بیآشامند.
یوتماق  yutmäqغلبه کننده ،چیره ،افزون ،بسیار ،نفع دیدن  .مثال  :بو
ایشدن مېن هیچ نرسه یوتمه یمن ( من از این کار هیچ فایده ای بدست نمی
آورم ).
^ یوتوق  yutuqموفقیت ،غلبه ،شانس ،بخت و اقبال ،اختر ،طالع.
^ یوتوقسیز  yutuqsizنقیض غلبه .
^ یوتوقلی  yutuqliتوأم با موفقیت و غلبه .
یورت  yurtمملکت ،وطن  .مثال :اۉزگه یورتده شاه بۉلگونچه ،اۉز
یورتینگده گدا بۉ ل ( از اینکه در ملک دیگران شاه باشی ،بهتر است در
وطن خود گدا باشی ) .
^ یورتداش  yurtdäshهموطن  ،هم میهن  .دو تن که به یک کشور تعلق
دارند.
یورماق  yurmäqقدم زدن ،راه رفتن  .مثال  :تېز یورماق ( به سرعت راه
رفتن ).
^ یوریش  yurishحرکت  .مثال  :ساعت نینگ یوریشی ( حرکت و
گردش ساعت ) ،علیه دشمن مسلحانه یوریش بردن « حمله ٔ مسلحانه »
یوره ک  yurakقلب ،عضوی ماهیچه ای که در سمت چپ قفسة سینه جا
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دارد و کار ش رساندن خون به تمام نقاط بدن است ،خاطر ،ضمیر ،دانش،
علم ،میان ،وسط ،درون ،داخل ،مرکز ،میان ٔه لشکر.
^ یوره کسیز  yuraksizترسو  .مثال  :یوره کسیز باله ( طفل ترسو
) ،جبان و صاحب جبن و کم جرئت ،پرترس ،بسیارترس ،در تداول
عوام ،بزدل آنکه از هر چیزی کوچک و مختصر ترسد.
^ یوره کسیزلیک  yuraksizlikترسیدن.مثال  :احتیاط کارلیک یوره
کسیزلیک اېمس ( محتاط بودن ،عالمه ٔ ترسو بودن نیست ).
^ یوره کلی  yurakliجسور ،شجاع .
یوریش – توریش  yurish – turishرویه ،رفتارُ ،خلق .
ُخلق خوش خَلق را شکار کند
بیش از ین یک صفت چکار کند
یوریشماق  yurishmäqپیروزی در کار ،طالع مند بودن .
یوز  yuzچهره  -صورت و روی آدمی باشد ،روی ،صورت و روی
آدمی راگویند ،رخ ،صورت ،سیما ،رخسار ،دیدار ،عارض ،وجه ،چهر،
سیما ،لقاء ،طلعت :
آراسته گشته ست ز تو چهره ٔ خوبی
چون چهره ٔ دوشیزه بیک رنگ به گلنار
) خسروی(
^ یوز سیز  yuzsizبی ناموس ،بیعار ،بی شرم .مثال  :اۉ زی یوز سیز،
سۉزی توز سیز ( سخن شخص بی شرم ،همچنان بی نمک است ).
^ یوز سیزلیک  yuzsizlikبی ناموسی ،بی شرمی .
^ یوزلشماق  yuzlashmäqرو به رو شدن ،مقابل شدن ،مالقات کردن .
^ یوزلنماق  yuzlanmäqبه سویی راه رفتن ،بسوی دیگری نظر کردن
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^ یوزلی  yuzliمقبول  .مثال  :قیزیل یوزلی ( آنکه رخسار سرخ و زیبا
دارد).
یوز  yuzعدد «  » ۱۰۰صد ،مقدار .
یوز باشی  yuzbäshiقوماندان و رهبر صد عسکر.
یوزمه  -یوز  yuzma – yuzرو برو.مثال  :یوزمه – یوز اۉلتیرماق
( روبه رو نشستن) « روبه رو ،به از پهلو »( ضرب المثل).
یوزنگی  yuzangiاوزنگی  -رکاب .
یوزه  yuzaسطح ،سیرت ،روی .
^ یوزه کی  yuzakiسطحی ،نقیض جدی .مثال  :ایشگه یوزه کی قره ماق
( به کار بشکل سطحی نگریستن ).
یوق  yuqاثر ،نشانه  .مثال  :سوت یوقی یۉ ق ( اثر و نشانی از شیر وجود
ندارد ) .
^ یوقماق  yuqmäqسرایت کردن .مېنینگ کسلم سېنگه یوقمه سین
( مریضی من بتو سرایت نکند ).
^ یوقومسیز  yuqumsizنقیض سرایت .
^ یوقوملی  yuqumliساری .
یوقاری  yuqäriباالیی ،بلندی ،مقدار ،قدرت ،صفت ،درجه ٔ بلند ،صنف
باال تر .
^ یوقاریلشماق  yuqärilashmäqبا قدرت شدن ،به اوج خود رسیدن،
رتبه و مقامش بلند شدن .
^ یوقاریله ماق  yuqärilamäqبلند شدن ،بال رفتن .مثال  :طیاره تا باره
یوقاریلب کېتدی ( طیاره به سطح بلند پرواز کرده است ).
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یوک  yukبار  -واحد وزن ،در اصطالح فیزیکی همان واحد نیرو است
زیرا وزن هر جسم خود قسمی نیرو است و آن نیروئی است که جاذبه ٔ
زمین به آن جسم وارد می سازد.
^ یوکچی  yukchiحمال ،جوالی .
^ یوکسیز  yuksizبدون بار .مثال  .یوکسیز ارابه ( ارابه ٔ خالی و بدون
بار ).
^ یوکله ماق  yuklamäqبار کردن ،بدوش کسی وظیفه ای را انداختن.
مثال :اۉز ایشینی باشقه گه یوکله ماق ( کار خود را بدوش دیگران
انداختن ).
^ یوکلی  yukliموتر ،اسب و مرکب که باالیش بار دارد .
یوکسک  yuksakبلند  .مثال  :یوکسک بنا ( عمارت بلند ) ،یوکسک
یولدوزلر ( ستاره گان بزرگ ) درجه و مقام عالی  .مثال  :یوکسک عنوان
( عنوان و مقام بلند ).
^ یوکسکلیک  yuksaklikبلندی .
یوکسلماق  yuksalmäqبه پایه ٔ بلند ارتقا ٔ نمودن ،ترقی کردن ،به درجه ٔ
کمال رسیدن .
یوگن  yuganلگام ،افسار ،ابزاریست که به دهان ،سر و گردن چهارپایان
برای مهار کردن آنها می بندند.
^ یوگنسیز  yugansizبدون افسار و لگام .
^ یوگنله ماق  yuganlamäqافسار و لگام انداختن ،مطیع و رام کردن
مثال:سرکش دریانی یوگنله ماق(دریای سرکش را تحت کنترول در آوردن ).
^ یوگنلی  yuganliافسار و لگام دار.
یوگوردک  yugurdakخدمتکار ،پیش خدمت ،پا دو .
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یوگورماق  yugurmäqدویدن  .مثال :بوزاق نینگ یوگورگنی سمانخانه
گچه ( گوساله می تواند تا کاهدان بدود) « ضرب المثل ».
^ یوگورووچی  yuguruwchiسپورتمین ماهر که در دو ش از مهارت
خاصی برخوردار باشد .
^ یوگوریش  yugurishدویدن .
^ یوگور – یوگور  yugur- yugurبا عجله دویدن ،به خاطر انجام کاری
با سراسیمگی و عجله دویدن و تپیدن .
یولدوز  yulduzستاره  -اجرام نورانی در آسمان که نورشان به علت
حرارت زیادشان می باشد ،بسته به شدت حرارت رنگ ستاره ها فرق میکند.
^ یولدوزچه  yulduzcaستاره گک ،ستاره ٔ کوچک .
^ یولدوزلی  yulduzliبا ستاره  .مثال  :یولدوزلی کېچه ( شب پر ستاره)
بیش یولدوزلی هوتل ( هوتل پنج ستاره ).
یولغون  yulghunپته  -درخت قد کوتاه که برگهای درشت و سفید
داشته ،در دشت و بیابان نمو می کند.
یولماق  yulmäqکندن ،مال و منال کسی را بزور گرفتن ،چور و چپاول
کردن.
^ یولغیچ  yulghichشخصی که حق خود را از هر کس بگیرد.
یومشه ماق  yumshamäqنرم شدن ،از قهر و غضب خود گذشتن ،شفقت
نمودن .
^ یومشاق  yumshäqمالیم  .مثال  :یومشاق یاستیق ( بالشت مالیم )،
یومشاق خمیر ( خمیر نرم ) ،یومشاق آدم ( آدم مالیم و صمیمی ) .
^ یومشاقلیک  yumshäqlikنرمی .
یومماق  yummäqبستن  .مثال  :کۉزنی ،آغیزنی قیسیب ،سیقیب
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بېرکیتماق ( چشم و دهان را بستن).
^ یوموق  yumuqبسته ،نقیض باز ( در مورد چشم و دهان )
^ یوموش  yumushکار ،خدمت ،محنت  .مثال  :آغیر یوموش ( کار
طاقت فرسا ) ،وظیفه ،پیشنهاد .
^ یوموشسیز  yumushsizبیکار ،کسی که کار نکند  .مثال  :یوموشسیز
آدم ( آدم بیکار ).
^ یوموشلی  yumushliآدم کار دار ،نقیض بیکار ،مشغول ،مصروف .
یومه له ماق  yumalamäqلول خوردن ،لولیدن ،جنبیدن در جای خویش
^ یومه الق  yumaläqکروی ،منسوب به کره گرد و مانند کره ،چون
کره ،به شکل کره ،گرد ،مدور ،گوی گونه ،کُری ،یعنی منسوب به کره.
^ یومه القله ماق  yumalamäqدر جای خود جنبیدن و پیچیدن ،رفت و
آمد کردن به آهستگی ،نمو کردن کودک به طوری که خود بتواند راه برود.
یونگ  yungپشم – صوف ،پشم گوسفند ،ج ،اَصواف  .پشم بعضی حیوانات،
در اختیارات بدیعی آرد :به پارسی پشم خوانند و طبیعت آن گرم و خشک
بود و نیکوترین آن نرم بود و پشم سوخته خشک بود در سیم و مجفف .
از صوف صفای دل نمی یابم
از درد مغان صفا همی جویم
^ یونگسیز  yungsizبدون پشم ،بدون موی .
^ یونگلی  yungliپشم دار ،دارای موی باشد .
یوواش  yuwäshآرام ،نقیض شوخ  .مثال  :یواش باله ( طفل آرام ) ،بی
گزند ،بی آسیب ،سالم ،سلیم ،صحیح ،تندرست ،بی زیان ،بی ضرر ،بی
مضرت :
دگر گفت کای شهریار بلند
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انوشه بدی وز بدی بی گزند
^ یوواشلنماق  yuwäshlanmäqآرام شدن ،از قهر و غضب صرف نظر
کردن .
^ یوواشلیک  yuwäshlikآرامی  .مثال  :آت نینگ یواشلیگی ( آرامی و
بی گزندی اسب).
یووماق  yuwmäqشستن ،پاک کردن با آب و پاکیزه کردن و غسل دادن،
رفع کثافت با آب نمودن ،شستشوی ،مصدر دوم (اسم مصدر) غیر مستعمل
آن شویش است ،غسل ،تغسیل ،با آب و صابون یا شنان ،خلخان و امثال
آن شوخی چیزی زایل کردن ،شستن ماسه ،خاک آن را از آن با آب جدا
کردن.
بخوردند چیز و بشستند دست
بدان کار بهرام دل را ببست
) فردوسی(.
^ یوووق  yuwuqشسته ،آب کشیده ،پاکیزه .
^ یوووقسیز  yuwiqsizناشسته ،نقیض پاکیزه .
^ یوویندی  yuwindiآب کثیفی که بعد از شستن دیگ و ظروف بدست
می آید.
^ یوویندیخوار  yuwindkhurخدمتکار ،کسی که در خدمت دیگران بوده،
از این طریق امرار حیات کند .
^ یوویندیق  yuwindiqیوویندی – آب کثیفی که بعد از شستن دیگ و
ظروف بدست آید .
یۉتل  yötalسرفه ،سرف ،خروج هوای زفیری از ریه بطور مقطع و کوتاه
بر اثر تحریک مجاری تنفسی خصوصا ً قصبةالریه و ابتدای حلق  .اکثر
اوقات عمل سرفه به منظور خروج سروزیته و ترشحات اخالط خانه های
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ششی و برونشها است و گاهی هم برای خروج ذرات غذایی است که تصادفا ً
وارد قصبة الریه می شوند ،سعال ،نام علتی است که بعربی سعال و به هندی
کهانسی گویند.
کسی را کش تو بینی درد سرفه
بفرمایش تو آب دوغ و خرفه
طیان
^ یۉتلماق  yötalmäqسرفه کردن.
یۉرغه  yörghaما ٔ خوذ از ترکی ،اسب آزموده و راهوار که تند حرکت کند
و سوار را تکان ندهد ،یراغ و یرغ هم گفته شده .
^ یۉرغه له ماق  yörghalamäqبه شکل یۉرغه راه رفتن .
یۉرگک  yörgakقنداق -پارچه ای که کودک شیر خوار را در آن می
بندند ،قنداقه هم گویند.
^ یۉرگکله ماق  yörgaklamäqبه قنداق پیچاندن کودک شیرخوار.
^ یۉرمه له ماق  yörmalamäqخپ خپ راه رفتن ( در مورد بعض
حشرات گفته شده ).
یۉریق  yöriqچاره ،طرز ،راه ،اصول ،تدبیر .مثال  :هر ایش نینگ اۉز
یۉریغی بار ( هر کار از اصول و طرز خاصی برخوردار است).
یۉسین  yösinطریقه ،طرز.
یۉغان  yöghänکلفت ،درشت و ناهموار را خوانند.
^ یۉغانلشماق  yöghänlashmäqکلفت تر شدن ،حجیم .
^ یۉغانلیک  yöghänlikدرشتی.
یۉ ق  yöqنیست ( -فعل ) نه هست ،نه است ،فعل منفی مفرد غایب ،مقابل
هست و است :
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چندین مدح گفتم و چندین عذاب دید
گر زآنکه نیست سیمت جفتی شمم فرست
منجیک
^ یۉقچیلیک  yöqchilikفقر ،نا داری ،تنگدستی .
^ یۉقلیک  yöqlikناداری .
یۉقاتماق  yöqätmäqگم کردن ،مفقود نمودن .مثال  :کلید نی یۉ قاتماق (
کلید را گم کردن ) ،برهم زدن  .مثال  :سواد سیزلیک نی یۉ قاتماق
( علیه ٔ بیسوادی مبارزه کردن ) ،محروم شدن ،جدا شدن  .مثال  :تینچینی
یۉ قاتماق ( آرامی را از دست دادن) ،از عقل و هوش محروم شدن،
ضعیف شدن ،منسوخ شدن.
یۉقالماق  yöqälmäqاز نظر گم شدن ،الدرک شدن  .مثال  :آت یۉ قالدی،
پول یۉ قالدی ( اسب گم شد ،پول از دست رفت ).
یۉ قسیل  yöqsilبیچاره ،پریشانحال ،تهیدست ،درمانده ،درویش ،فقیر ،گدا،
محتاج ،مستمند ،مسکین ،مفلس ،نادار ،ندار ،نقیض دارا.
یۉقله ماق  yöqlamäqاحوال پرسی ،پژوهش و سؤال از صحت و
بیماری کسی ،استفسار و پرسش از حالت و چگونگی و تندرستی و عافیت
و بیماری و مرض و کار و بار ،عیادت مریض  -.احوال پرسی کردن؛
احوال گرفتن  .استفسار از حال کسی .
^ یۉقلمه  yöqlamaیاد کردن ،به خاطر آوردن ،حاضری گرفتن .
یۉل باسر  yölbäsarراهزن ،راه دزد ،قطاع الطریق .
یۉلبرس  yölbarsشیر ،حیوان درنده  .پستانداری گوشتخوار از سرد ٔه پلنگ
مانند های خانواد ٔه گربه سانان است.
یۉل  yölراه ،سرک ،هر جایی از زمین که مردم از آنجا رفت و آمد کنند،
گذرگاه ،جاده ،با معنی قاعده و قانون و رسم و روش ،کرت و مرتبه هم گفته
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شده .
^ یۉالوچی  yöläwchiراهرو ،راهرونده  ،رون ده  ،راهرونده ،سائر،
طی طریق کننده ،راه پیما  ،ج  ،راهروان :
چون جهان سپید گشت سیاه
راهرو نیز

بازماند از راه

نظامی
^ یۉلچی  yölchiراهرو.
^ یۉلداش yöldäsh .همراه  ،آنکه در راه با کسی باشد :
همراه َ [ .ه ] (ص مرکب ) آنکه در راه با کسی رود :
مبادا به جز بخت همراهتان
شود تیره دیدار بد خواهتان
فردوسی .
^ یۉلک  yölakکوچه ،راه تنگ .
^ یۉهلل ماق  yöllamäqراهنمایی کردن ،فرستادن  .مثال  :سالم یۉهلل ماق
( سالم فرستادن ).
یۉ لباشچی  yölbäshchiرهبر ،راهنما .
^ یۉلباشچیلیک  yölbäshchilikرهنمایی کردن .
یۉله ماق  yölamäqنزدیک شدن ،نزدیک آمدن .
یۉلیقماق  yöliqmäqدچار شدن ،مبتال گردیدن  .مثال  :یۉل قووله گن
خزینه گه یۉلیقر ،گپ قووله گن ،بالگه یۉ لیقر( کسی که زمین را می شگافد
به گنج و خزینه  ،کسی که سخن چینی می کند ،به بال دچار میشود).
یۉل – یۉریق  yöl- yöriqقانون ،قاعده  ،مصلحت .
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یۉل – یۉل  yöl -yölراه های دور و دراز و رنگ برنگ .
یۉل – یۉله کی  yöl – yölakayضمناً ،در مسیر راه ،در عین وقت .
یۉنلنماق  yönalmäqراه رفتن ،حرکت کردن .
یۉنماق  yönmäqتراشیدن .مثال  :چوب نی یۉ نماق( چوب را تراشیدن ).
یهود  yahudبنی اسراییل ،پیروان حضرت موسی .
یه یره تماق  yayratmäqتیت و هموار کردن  .مثال  :بوغداینی یه یره
تماق ( گندم را هموار کردن ) ،کیرنی یه یره تماق ( کاالی شستگی را تیت
و هموار کردن ).
یه یره ماق  yayramäqخود را آزاد حس کردن ،استراحت کردن ،آزاد
شدن ،مزه کردن  .مثال  :بیچاره خاتینلر یه یره ب یورسینلر( زنان بیچاره
آزاد بگردند ) ،خورسند و شادمان شدن .
ییداق  yaydäqلچ و عریان  .ییداق چۉ ل ( دشت خشک و خالی از
علفزار و درخت ) ،دست خالی  .مثال  :ییداق آدم ( آدم بیکس و کوی
و غریب ).
ییرتماق yirtmäq

پاره کردن .

^ ییرتقیچ  yirtqichحیوان وحشی ،درنده و قوی هیکل .
ز گوینده پرسید کاین پوست چیست
درنده کیست
ددان را بدینگونه
ّ
فردوسی .
^ ییرتیق  yirtiqپاره شده  .مثال  :احمد نینگ کرتی سی ییرتیق ایکن
( کرتی احمد پاره شده ).
ییریک  yirikبزرگ  .مثال  :ییریک آلمه ( سیب بزرگ ) ،ییریک قۉ شین
( اردوی بزرگ ) ،ییریک شهر ( شهر بزرگ ) ،ییریک شاعر ( شاعر
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مشهور و شناخته شده ).
وامی است بزرگ شکر او بر تو
بگذار بجد و جهد وامش را
ییریکلشماق  yiriklashmäqبزرگ شدن  .مثال  :ایش نی ییریکلشتیرماق
( کار را وسعت دادن ).
ییرینگ  yiringچرک کثافت ،چرکی که از زخم بیرون بیاید.
^ ییرینگله ماق  yiringlamäqریم گرفتن ،چرکین شدن .
^ ییرینگلی  yiringliریمدار.
ییغله ماق  yighlamäqگریستن ،گریه کردن ،اشک ریختن .مثال  :ییغله
ماق باله نینگ عادتی ( گریستن خوی و عادت طفل است ).
^ ییغالق  yighläqگریان ،گرینده ،در حال گریستن ،اشک ریزان .
^ ییغالقی  yighlaqiگرینده ،گریه کننده .
ییغماق  yighmäqجمع کردن  .مثال  :اۉقووچیلرنی ییغماق ( شاگردان را
در یکجای جمع کردن ) ،کتابلری ییغماق ( کتابها را جمع کردن ) ،پول
ییغماق( پول جمع کردن) مرتب ساختن .
^ ییغیم  yighimمالیه ،صفایی و غیره که ساالنه از مردم جمع آوری می
شود.
^ ییغین  yighinمجلس ،گردهمآیی .
^ ییغینچاق  yighinchäqمنظم ،مرتب  .مثال  :ییغینچاق اوی ( خانه ٔ
منظم ).
^ یغیندی  yighindiمجموعی.
^ ییغیق  yighiqجمع شده  .ییغیق ساچ ( موی جمع شده و مرتب ).
ییغی  yighiگریه ،فرو ریختن اشک از چشم از شدت اندوه و تا ٔثر.
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ییغیشتیرماق  yighishtirmäqجمع کردن ،مرتبساختن.مثال :
دسترخواننی ییغیشتیرماق ( جمع کردن دسترخوان ).
ییغیلماق  yighilmäqجمع شدن ،گرد آمدن .
^ ییغیلیش  yighilishگردهمآیی ،مجلس .
ییغیم – تېریم  yighim – terimجمع آوری حاصالت زمین .
ییقیتماق  yiqitmäqچپه کردن ،خراب نمودن  .مثال  :شمال درختنی ییقیتدی
( شمال درخت را چپه کرد ).
ییقیلماق  yiqilmäqچپه شدن ،مغلوب شدن .مثال  :ییقیلگن ،کورشدن تۉ
یمه یدی ( پهلوان شکست خورده از مسابق ٔه کشتی گیری سیر نمیشود ).
ییگیت  yigitجوان ،انسان یا حیوان یا درخت که بحد میانه ٔ عمر طبیعی
خود رسیده باشد ،برنا  ،ضد پیر .
جوان  .برنا .هر چیز که از عمر آن چندان نگذشته باشد .شاب ّ .مقابل پیر.
شدم پیر بدین سان تو هم خود نه جوانی
مرا سینه پرانجوخ و تو چون خفته کمانی
رودکی .
^ ییگیتچه  yigitchaمانند جوان ،خاص جوانان  .مثال  :ییگیتچه ایش
قیلماق ( جوان آسا و مانند جوان کار کردن) ،نو جوان .
^ ییگیتچیلیک  yigitchilikاوصافی که مربوط دوره ی جوانیست .
^ ییگیتلیک  yigitlikجوانی  .مثال  :دور ٔه جوانی ،مردی ،جسارت ،غرور
ییگیرماق  yigirmäqریسیدن ،رشتن ،تافتن ،ریسمان ساختن ،رشتن پنبه،
تافتن پشم و ابریشم و امثال آن ،رشته ٔپنبه و پشم از چرخه تافتن ،تابیدن رشته
ها با دوک یا چرخ و غیره  :ریسیدن نخ ،ریسیدن ریسمان .
ییگیرمه  yigirmaعدد «  »۲۰بیست ،مقدار ،مراسمی که بعد از وفات
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شخص انعقاد می گردد.
ییل  yilسال  -حرکت یک دوره ٔ آفتاب است از نقطه ٔ برج حمل تا نقطه ٔ
آخر برج حوت و آن را به عربی سنه گویند.
ییالق  yayläqبه معنی تابستان و الق که پسوند مکان است ،به معنی
جایی که در تابستان سکنی گزینند .سردسیر.مقابل قشالق ،گرمسیر .جای
تابستانی  .تابستانگاه  .مصیف  :تقییظ؛ ییالق رفتن  .تصیف  ،اصطیاف؛
ییالق کردن  .جای سرد و هوا دار که به فصل تابستان درآن باشند .مقابل
قشالق که جای باش فصل زمستان است .
^ ییلگی  yilgiمشخص ساختن واقعات طی یکسال .مثال  :اۉ تگن ییلگی
خطا تکرار بۉ لمه سین (اشتباهات سال گذشته نه باید تکرار شود ).
^ ییللیک  yillikآنچه طی سال اتفاق می افتد .مثال  :بیش ییللیک پالن
( پالن پنج ساله ) مقدار بارنده گی  .مثال  :بو ییلگه نسبتا ً اۉ تگن ییل
یاغینگرچیلیک کۉپ بۉلدی ( نسبت به سال جاری ،سالیکه گذشت بارنده گی
زیاد بود ).
ییلت  yiltاېتماق  -نور پاشیدن  .مثال  :تون قرانغی اېدی  ،آسمانده ییلت
اېتگن یولدوز کۉ رینمسدی ( دیشب تاریکی بود ،در آسمان ستاره یی نور
نمی پاشید ).
^ ییلتیره ماق  yiltiramäqنور پاشیدن .
^ ییلتیراق  yiliräqروشن ،منور .
ییلتیلله ماق  yiltillamäqاز خود نور پاشیدن.
ییلدیریم  yildirimچقماق  -سنگ آتشزنه ،حجر النار ،آلتی در اسلحه که به
سوزن چاشنی ضربه می زند و موجب انفجار می شود.
ییلقی  yelqiاسبی که در پاده نگهداری می شود .
یېتک  yetakدست کسی را گرفته ،با خود به جایی ببرد .
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^ یېتکچی  yetakchiراهنما ،رهبر ،سر کرده  .مثال  :یېتکچی رول اۉ ینه
ماق( نقش رهبر را بازی کردن ).
^ یېتکچیلیک  yetakchilikرهبریت .
^ یېتکله ماق  yetaklamäqبا خود بردن ،همراهی کردن  .مثال  :کور
کورنی یېتکلسه ،ایکاوی هم جرگه قوله یدی ( اگر نا بینا و کور همدیگر را
رهنمایی کنند ،هر دو به جر خواهند افتاد ) .
یېتماق  yetmäqرسیدن  .مثال  :آتم سکسانگه یېتدی ( پدرم به سن
هشتاد سالگی رسید ) ،موفق شدن  .مثال  :یخشی بیلن یوردیم – یېتدیم
مرادگه ،یمان بیلن یوردیم – قالدیم اویتگه ( دوست خوب ترا به مراد می
رساند ،دوست بد ،باعث شرمنده گی تو می شود ).
^ یېترلی  yetarliکافی ،زیاد ،بسیار  .مثال  :یېترلی پول ( پول زیاد  ،پولی
که برای مصرف کفایت کند ).
^ یېتر – یېتمس  yetar –yetmasکم از کم.
^ یېتوک  yetukبا تجربه ،دانا  ،ماهر ،پر معنی  .مثال  :یېتوک اثر( کتاب
با ارزش و پر معنی ).
یېتمیش  yetmishعدد «  » ۷۰هفتاد ،مقدار .
یېتی  yettiعدد «  » ۷هفت ،مقدار .
یېتیشماق  yetishmäqرسیدن.مثال  :مقصدگه یېتیشماق( به مقصد
رسیدن ) ،یار وصلیگه یېتیشماق ( به وصال یار رسیدن ).
یېتیلماق  yetilmäqبه کمال رسیدن ،تجربه حاصل کردن  .مثال  :بالغتگه
اېریشماق ( به بالغت رسیدن ) ،مرادیگه اېریشماق ( به مراد و آرزوی
خود نایل شدن ).
یېتیم  yetimکودکی که پدرش مرده باشد ،ایتام جمع ،و نیز بمعنی مفرد و
یکتا از هر چیز ،خدمتکار ،نوکر .
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یېچماق  yechmäqباز کردن ،گشودن  .مثال  :ساچینی یېچماق ( موی
خود را باز کردن ) ،کییمنی یېچماق ( کاالی خود را کشیدن ) ،سوونی
کۉرمی ،اېتیک یېچمه ( آب را نا دیده ،موزه را از پای نکش ).
« ضرب المثل ».
^ یېچیم  yechimراه حل  .مثال  :مسا ٔله نینگ یېچیمی ( راه بیرون رفت
مسا ٔله و واقعه ).
یېچینتیرماق  yechintirmäqکاالی کسی را به زور کشیدن .
یېدیرماق  yedirmäqخوراندن  .مثال  :یخشی قند یېدیرر ،یمان پند
یېدیرر( آدم نیک قند می خوراند ،آدم بد پند ( :زهر – پشیمانی ).
« ضرب المثل » .
یېر  yerزمین ،سیاره ای که ما در آن منزل داریم و از آن نشو و نما می
کنیم .
^ یېر لی  yerliمالک زمین ،زمیندار ،باشنده ،یېرلی خلق ( مردم و
باشند ٔه محلی ).
^ یېر لیک  yerlikجای اقامت .
یېر تۉله  yertölaخانه  ،زیر خانه ،زیر زمینی .
یېرینغاق  yeryanghäqبادام زمینی ،گیاهی است یکساله که بلندی آن تا
نیم متر می رسد ،ثمر آن دارای غالف نازک و در هر غالف دو یا سه دانه
مغز قرار دارد و طعمش شبیه مغز فندق است ،خام یا بو داده ٔ آن را می
خورند .
یېگو لیک  yegulikچیز خوردنی ،قابل خوردن .
یېل  yelشمال  ،باد  .مثال  :موتر نینگ تیریکه یېل بیرماق ( به تیر موتر
باد دادن ).
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یېلپیماق  yelpimäqپکه کردن .
^ یېللپیغیچ  yelpighichپکه .
یېلکن  yelkanبادبان ،آله ای که با فشار شمال کشتی را به حرکت می
آورد .
یېلکه  yelkaشانه ،دوش ،کتف ،جای اتصال دست به تنه ،استخوان کتف
^ یېلکه دار  yelkadärکسی که شانه و کتف ضخیم و بردار داشته باشد.
^ یېلکه داش  yelkadäshکسانی که در کار و پهلوانی همدوش همدیگر
باشند
^ یېلکه له ماق  yelkalamäqبه شانه برداشتن .
^ یېلکه لی  yelkaliکسی که شان ٔه وسیع دارد .
^ یېلکمه – یېلکه  yelkama – yelkaشانه به شانه ،همدوش .
یېلماق  yelmäqحرکت کردن ،دویدن ،چون شمال پریدن .
یېلویزه ک  yelwizakجریان هوا .
یېلیم  yelimشیره ٔ درخت .
^ یېلیمله ماق  yelimlamäqبا شیره ٔ درخت چسپاندن .
یېلین  yelinپستان .
یېماق  yemäqتناول کردن ،خوردن  .مثال  :قاوون یېسنگ سحر یې،
سحر یېمه سنگ زهر یې ( خربوزه خوردی به وقت سحر بخور ،در غیر
آن بهتر است که نخوری ) « .ضرب المثل » .
^ یېم  yemآزوقه ٔ حیوانات .
^ یېمک  yemakغذا ،طعام ،خوردنی .
^ یېمیش  yemishخوردنی .
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^ یېیشلی  yeyishliخوشخوار.
یېمیرماق  yemirmäqخراب کردن ،تخریب نمودن ،به خرابه مبدل
ساختن ،تار و مار کردن  .مثال  :اوروش شهرلرنی یېمیره دی ( جنگ شهر
ها را به ویرانه مبدل می کند).
یېنگ  yengآستین
که آن شاه و لشکر بدین سو گذشت
که از باد کژ آستین تر نگشت
فردوسی .
یېنگماق  yengmäqغالب شدن ،غلبه حاصل کردن ،پیروز شدن .
مثال  :دشمننی یېنگماق ( دشمن را مغلوب ساختن ).
یېنگیل  yengilغذای تیز هضم ،سبک ،بیقدرت ،نازک .
شدم سیر از این لشکر و تاج و تخت
سبکبار گشتیم

و بستیم رخت

« فردوسی »
^ یېنگیللشماق  yengillashmäqسبک شدن ،احساس راحت و آرامی
کردن .مثال  :اونینگ اوستیده گی آغیر یوک کؤتریلیب ،بوتونلی یېنگیله
شیب کېتدی ( بار و سنگینی که بر دوشش بود ،برطرف شده ،احساس راحت
می کند ).
^ یېگیللیک  yengillikراحت روحی  .مثال :یېنگیللیک حس قیلماق
( احساس راحت کردن ).
^ یېنگیلتک  yengiltakبد اخالق ،بی ادب ،بیفکر.

***
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فصل چهارم
زنده گی نام ٔه و کار کرد های فرهنگی
دوکتور ایماق
در
( افغانستان )

داکتر فیض هللا ایماق
فیض هللا ایماق فرزند شاه مردانقل در سال  ۱۳۲۴هجری شمسی در
باغبوستان شهر قورغان اندخوی والیت فاریاب ،در یک خانواد ٔه
زحمتکش پا بر عرص ٔه وجو د گذاشت .وی از ملیت تورک اوزبیک سر
زمین ما می باشد ،بنا ً زبان تورکی اوزبیکی و تورکی تورکمنی را در
خانواده و محیطش آموخت ،زیرا از طرف حکومت های وقت برای
آموزش زبان مادری خصوصا ً تورکی ،مکتب وجود نداشت .ایماق دور ٔه
ابتداییه را در مکتب قورغان قصبه اش به اتمام ر سانید و برای فراگیری
تحصیالت ثانوی و عالی روانه ٔ کابل گردیده ،دور ٔه متوسطه را در مکتب
ابن سینا و عالی را در دارالمعلمین عالی کابل تکمیل کرد.
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او برای دو سال در مکتب نادریه ٔ وقت به صفت معلم زبان دری تدریس
نمود ،بعدا ً با سپری نمودن امتحان کانکور ،شامل دانشکده ٔ ادبیات ،در
رشته ٔ ژورنالیزم گردید و در سال  ۱۳۴۸خورشیدی از رشته ٔ ژورنالیزم
فاکولته ٔ ادبیات وعلوم بشری دانشگاه کابل سند لیسانس خود را حاصل نمود
و بعد از یکسال خدمت در کورس احتیاط ،دوره ٔ مکلفیتش را نیز سپری
کرد و مدتی در وزارت ا طالعات و کلتور ایفای وظیفه نمود .در سال
 ۱۳۵۰هجری شمسی در رادیو افغانستان وقت به حیث مسؤول و آمر
پروگرامهای زبانهای محلی ( اوزبیکی ،تورکمنی ،بلوچی ،پشه یی و
نورستانی ) مقرر گردید .
در اثر تقاضای نماینده گان مردم در شورای ملی افغانستان ،نشرات
زب انهای محلی مورد بحث قرار گرفت و بعد از تصویب اولسی جرگه
و منظوری پادشاه وقت « محمد ظاهر شاه خان » رسید و پروگرامهای
محلی برای اولین بار در کشور ما به تاریخ دهم میزان سال ۱۳۵۰
هجری شمسی در کنار سایر نشرات به فعالیت آغاز کرد.
در سال  ۱۳۵۲هجری شمسی که دور ٔه شاهی پایان پذیرفت و جمهوریت
داوود خان روی کار آمد ،و درین دوره از سال ۱۳۵۳هجری
سردار محمد ٔ
شمسی بدون هیچ دلیلی پروگرامهای محلی از بین رفت ،و فیض هللا ایماق
به شعبه ٔ روزن ٔه رادیو به حیث مدیر و مسؤول برنامه های آموزشی
تبدیل گردید.
در سال  ۱۳۵۸هجری شمسی با ختم ریاست جمهوری محمد داوود
خان و با آمدن نور محمد تره کی ،پروگرامهای محلی دو باره به
نشرات پرداخت و به نام « نشرات ملیت های برادر» مسمی گردید .جناب
ایماق در رأس آن به حیث مدیر عمومی قرار گرفت  .این بار پروگرامها
با حجم بیشتر ،برای هر ملیت وقت کافی داده شد .دوکتور ایماق از زمان
کارش د ر رادیو ،در سال  ۱۳۵۱هجری شمسی به تقدیر نامه از طرف
وزارت اطالعات و فرهنگ نایل گردید ،زیرا او نخستین گوینده و مسؤول
این برنامه ها بود .داکتر ا یماق درین دوره ،در انکشاف برنامه ها و
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تهیه ٔ مطالب و احترام به حقوق زنان و دیموکراسی و تربیت آنان در
رشت ٔه نطاقی و ژورنالیزم خدمات چشمگیری را به انجام رسانید.
داکتر ایماق یک شخصیت حلیم و متواضع و انزوا پذیر بوده ،پیش
آمد خیلی گر م به همه کارمندان رادیو تلویزیون داشت  .از ین سبب
همه کارمندان به او احترام خاصی داشتند .وی از شخصیت های
صاحب اندیشه و قلم بوده ،مطالب و مضامین زیاد در مجله ٔ « ادب »
نشریه ٔ دانشکده ٔ ادبیات ،مجله ٔ ژندون ،عرفان ،آواز ( پشتون ژغ )،
روز نامه انیس ،نشریه ٔ ملیت های برادر و اکثر روزنامه های والیات کشور
به طبع رسانیده است.
جناب آقای داکتر ایماق عالوه بر مقاالت زیاد ،چندین کتاب در باره ٔ
فرهنگ و ادبیات عامیانه ٔ مردمان تورک اوزبیک طبع نموده است .از
جمله کتب او « خلق در دانه لری  -دُر دانه های خلق » ( گفتار دل انگیز
از صفحات شمال کشور) محصول سی ساله ٔ زحمات اوست که از بین
اوزبیک زبانان افغانستان جمع آوری کرده بود ،در سال  ۱۳۵۵هجری
شمسی جایزه ٔ اول مطبوعاتی « خوشحال خان ختک » را حاصل نمود .و
قابل یاد آوریست که این اثر نایاب داکتر ایماق ،چهار بار به طبع رسید.

فعالیت های فرهنگی
داکتر ایماق در
( اوزبیکستان )
دوکتور ایماق در ایامیکه به حیث مدیر عمومی برنامه های ملیت های
برادر ایفای وظیفه می کرد با استفاده از یک بورس تحصیلی در سال
 ۱۳۶۱هجری شمسی عازم تاشکند پایتخت اوزبیکستان گردیده و به
نوشتن رساله ٔ علمی اش به نام ( سرود های شفاهی اوزبیکان افغانستان )
تحت رهبری پروفیسر محمد نادر خان سعید اوف استاد دانشگاه زبان
و ادبیات به نام « اولوغ بیک » تاشکند پرداخت و در سال  ۱۳۶۵هجری
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شمسی از دیپلوم خود دفاع نموده و سند دوکتورای خود را به دست آورد.
آثار و کار کرد های جناب آقای ایماق
طی  ۲۵سال اقامتش در اوزبیکستان:
 -۱کتاب در دانه های خلق چاپ کابل ،با تجدید نظر به خط کریل -
سریلیک به تعداد ده هزار جلد در تاشکند پایتخت اوزبیکستان چاپ
گردید.
 - ۲کتاب سوزوان « سرود های منظوم داستان دل انگیز و تراژیدی یازی
و زیبای » او که طی سی سال تمام از مناطق تورک نشین افغانستان
جمع آوری نموده بود ،در نشرات « زر قلم » تاشکند به خط عربی
فارسی به تیراژ « یکهزار » جلد چاپ گردید  .این اثر به تاریخ ۲۱
آگست سال  ۲۰۰۴در نخستین جشنواره ٔ بین اللملی ( بنیاد ژورنالستان
آریانا افغانستان ) که در اطریش ویانا برگزار گردیده بود ،جایز ٔه مطبوعاتی
عم َعق بخاری » را از آن خود کرد.
امیرالشعرا شهاب الدین « َ
 – ۳سرود های سوزوان « داستان منظوم یازی و زیبا » را در ستدیو
های رادیو تاشکند به شکل « سی دی » ثبت کرده ،در اختیار عالقمندان
قرار داد .سی دی مذکور به صدای ف  .ایماق و خانمش انابت جان ایماق
ضبط و نشر گردید.
 -۴در موسسه ی رادوگا ی تاش کند به حیث ترجمان کار کرده دو
کتاب بزرگ داستان را به نامهای « شربت توس » و « پادو » از
زبان اوزبیکی به دری ترجمه و چاپ کرده و کتاب « گارد جوان » را
نیز ویراستاری نموده است .
 -۵در فاکولته ی شرق شنا سی تاشکند زبان دری را تدریس کرده است.
 -۶مقاالت زیادش د ر میدیای نوشتاری اوزبیکستان به چاپ رسیده ،
د ر سال  ۹۸۶ ۱از مجله « گلستان » مستحق تقدیر نامه گردید.
 -۷به حیث محرر ماهنامه ی « آیدین » که برای اوزبیکان خار ج کشور
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چاپ می شد ،به مدت سه سال ایفای وظیفه نمود.
 -۸در اوزبیک فلم  ۲۰فلم مستند و هنری را ترجمه و دبالژ نموده است
حتی بعضی از این فلمها در تلویزیون ملی افغانستان نیز به دست نشر
سپرده شد.
 -۹از سال  ۲۰۰۵ – ۱۹۹۱میالدی طور رضا کارانه به صفت رییس
« اتحادی ٔه هنرمندان » و « بنیاد ژورنالیستان» برون مرزی افغانستان
درآسیای مرکزی و اوزبیکستان ایفای وظیفه نموده است.
 -۱۰نه سال تمام به حیث دیپلومات و اتشه ی فرهنگی سفارت دولت
أفغانستان در تاشکند کار کرده است .
 -۱۱همزمان ،کار در سفارت ۱۴ ،سال تمام به حیث ژورنالیست و
نطاق دری برنام ٔه « نشرات برای افغانستان رادیوی بین المللی تاشکند »
طور رسمی ایفای وظیفه نموده ،چندین بار از طرف اداره ٔ رهبری اداره ٔ
مذکور به دریافت تقدیر نامه و پول نقد نایل گردیده است.
قابل تذکر است که فامیل جناب داکتر ایماق نیز در برخی از
فعالیت های فرهنگی کار های شایسته ای انجام داده اند.
محترمه بی بی حاجی انابت جان ایماق خانم شان ،با صبی ٔه ارجمند شان
یلدا حبیب ایماق ،منحیث نطاقان فارسی دری  -تورکی اوزبیکی ،خدمات
قابل قدری را انجام دادند ،که کار های ارزند ٔه شان ثبت ادارات رادیو
افغانستان ،رادیو تاشکند و رادیو آزادی می باشد.

فعالیتهای فرهنگی داکترایماق
در
( کانادا )
ف .ایماق در سال

 ۲۰۰۵میالدی به طو ر امیگرانت قبول شده با
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اسپانسر و دعوت دولت کانادا ،با اعضای فامیلش ( انابت ایماق  -خانم،
محمد بابر وعلیشیر -پسران ،یلدا و ثریا  -دختران  ،سیده  -نواسه ٔ سه ساله
اش از اوزبیکستان به تورنتوی کانادا رهسپار گردیدند.
 - ۱آوانیکه وی وارد کانادا شد ،فعالیت های فرهنگی خویش را همچنان
درین کشور ادامه داد .همکاریهای قلمی اش ،با ماهنامه های « اندیش ٔه
نو » « ،آشیان » « ،نایاب » و « نشری ٔه زن » منتشره ٔ ونکوور کانادا
آغاز گردید  .شش سال کامل به حیث مسؤول تهیه و ترتیب صفح ٔه
مروارید های ناب ( ادب شفاهی اوزبیکی ،هزاره گی ،تورکمنی و بلوچی )
اندیشه ٔ نو بذل مساعی کرده است .
 -۲به تاریخ  ۲۱مارچ سال  ۲۰۰۹میالدی گرد همآیی شکوهمندی در
شهر گووالف آنتاریو ،جهت انتخاب رییس ففتا ( فدراسیون فرهنگی
تورکان افغانستان ) برگزار گردیده بود  .در رأی گیری که درین نشست
صورت گرفت به اکثریت آرأ ،داکتر ایماق به حیث رییس عمومی این
انجمن فرهن گی در سراسر کانادا انتخاب گردید .او در پیشبرد وظیفه اش
بیش از پیش ،و درراجستریشن این کانون فرهنگی در ادارات دولتی از
طی دل کوشید و در پیشبرد امور فرهنگی صادقانه تالش به خرچ داد.
در نتیجه از طرف ریاست عمومی این فدراسیون که در کشور هالند
قرار دارد ،مورد تقدیر قرار گرفت .
 -۳در سال ۲۰۱۲میالدی کتاب علمی و تحقیقی او ،تحت عنوان ( سرود
های شفاهی اوزبیکان افغانستان ) به کمک مالی پسرش الحاج محمد
بابر جان ایماق در تورنتو چاپ گردید .
 -۴جهت معرفی ادبیات شفاهی اوزبیکان أفغانستان ویب سایتی را
به وجود آورد  .این ویب سایت دارای رادیوی انترنیتی نیز بوده ،در
آن ،شعرا و نویسنده گان اوزبیک زبان أفغانستان به معرفی گرفته می
شوند.
آدرس ویب سایت:
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 -۵در تلویزون های برون مرز ی ( آریانا أفغانستان « نوید » ) و
( پیام افغان ) که از امریکا نشر می گردند ،ف  .ایماق و خانمش انابت
ایماق همواره پروگرامهایی را به زبانهای دری و اوزبیکی تهیه وترتیب
نموده به دست نشر سپردند.
 -۶وی ،در کنفرانس ها و محافل اشتراک نموده ،ضمن قرأت
مقاله ،مردم را به وحدت ،همکاری رضا کارانه تشویق و ترغیب نموده
است.
 - ۷داکتر ایماق بنابر خدمات فرهنگی و توانایی که در عرصه های
مختلف نشراتی و ادبی انجام داده بود ،با مدال طال و الماس مورد تقدیر
قرار گرفت .این مدال معتبر بین المللی به مناسبت بزرگداشت از
شصتمین سالگرد سلطنت الیزابت دوم به افراد شایسته و شخصیت
های که طی پنجسال در کار های فرهنگی ،به شکل افتخار ی و رضا
کارانه سهم گرفته باشند ،تفویض می گردد.
در سال  ۲۰۱۲میالدی این مدالها توسط جاللتمآب چارلس سوسا ،وزیر
امیگریشن و ستیزنشیب ایالت آنتاریو ی کانادا به ایماق تقدیم گردید.
 – ۸در سال  ۲۰۱۴میالدی به خاطر کار های رضا کارانه اش که
در پیشبرد امور « ففتا» در کشور کانادا به خرچ داد بود ،از طرف صدر
اعظم ایالت آنتاریو به در یافت ( اوارد ) و تقدیر نامه نایل گردید.
 -۹سه سال تمام طور رضا کارانه ،مطالب فولکلوری تورکی اوزبیکی
نشرات تلویزیون ملی أفغانستان را تهیه و ترتیب نموده ،از طریق ایمیل به
تلویزیون مذکور ارسال کرد .این مطالب روز های سه شنبه ساعت  ۴به
وقت تورنتو نشر گردید.
 -۱۰ف  .ایماق و خانمش بی بی حاجی انابت جان ایماق ،در سال
۲۰۱۰میالدی به أفغانستان سفر کرده  ۳۶۸جلد کتب ارزشمند و کمیاب
کتابخانه ی شخصی خود را به کتابخانه عامه کابل اهدأ کردند .خبر مربوط
730

فرهنگ تورکی اوزبیکی به فارسی /دری

به آن از طریق میدیای افغانستان ،کانادا و امریکا به نشر رسیده است .
 -۱۱از آوانیکه داکتر ایماق پا به کشور کانادا نهاد «  » ۵عنوان کتابش به
چاپ رسیده است  .به طور عموم  ۱۷اثر ایماق ،تا کنون در افغانستان،
اوزبیکستان و کانادا چاپ گردیده و«  » ۸اثر دیگرش آماده چاپ می باشند.
آثار چاپ شد ٔه داکتر ایماق :
 -۱خلق در دانه لری ( در دانه های خلق ):
مشتمل از سرود ها ،بازی های اطفال ،ضرب المثلها ،داستانها و
چستانهای شفاهی اوزبیکان افغانستان با ترجمه ٔ دری  .این کتاب در
سال ۱۳۵۹خورشیدی از طرف وزارت اطالعات و فرهنگ در مطبعه ٔ
دولتی کابل به چاپ رسید.
 -۲خلق در دانه لری :
همان کتاب ،با تجدید نظر ،با خط سریلیک در سال  ۱۹۸۶میالدی به
تیراژ ده هزار جلد در نشرات «غفور غالم » تاشکند به چاپ رسید.
 -۳خلق در دانه لری :
همان کتاب ،با تجدید نظر و مطالب جدید از طرف بنیاد « همکاریهای
جهانی » در سال  ۱۳۸۲خورشیدی در شهر مزار شریف اقبال چاپ یافت.
مهتمم :استاد نورهللا آلتای.
 -۴خلق در دانه لری :
همان کتاب ،با تجدید نظر و با اضافه کردن مقدم ٔه ۱۸صفحه یی از طرف
بنیاد ( همکاریهای جهانی ) در سال  ۱۳۸۷خوررشیدی در نشرات اولوغبیگ
در شهر مزار شریف به طبع رسید.
 -۵شربت توس :
داستان  ۵۹۰صفحه یی واسیلی شکایف .برگردان از اوزبیکی به دری :
ایماق  .این اثر در سال ۱۹۸۶میالدی در نشرات « رادوگا » ی تاشکند
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به چاپ رسید.
 -۶پادو  :داستان  ۴۵۴صفحه یی ماکسیم گورکی  .برگردان از اوزبیکی به
دری :ایماق .این اثر در سال  ۱۹۸۷میالدی در نشرات« رادوگا » ی تاشکند
چاپ گردید.
 -۷گارد جوان :
داستان  ۳۹۱صفحه یی فادییف .مصحح و ایدیتور  :ایماق  .این اثر در
سال  ۱۹۸۶میالدی از طرف نشرات « رادوگا » تاشکند منتشر شد.
- ۸
ФАЙЗУЛЛА АЙМОК
НАРОДНЫЕ ПЕСНИ
УЗБЕКОВ АФГАНИСТАНА
Фолъклористика - 10.01.09
АБТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание степени
кандидата филологических наук
ТАШКЕНТ - 1987
( سرود های شفاهی اوزبیکان افغانستان):
رساله ٔ علمی و تحقیقی دوکتورای ایماق .این رساله در سال  ۱۹۸۷میالدی
از طرف اکادمی علوم اوزبیکستان به زبان روسی در تاشکند به چاپ رسید.
 – ۹سوزوان :
( داستان منظوم و دل انگیز یازی و زیبا ،دو عاشق و معشوق دل داده):
این مجموعه طی سی سال از صفحات شمالی کشور از طرف ایماق جمع
آوری و ترتیب گردیده و در سال  ۲۰۰۳خورشیدی در نشرات « زر قلم
» تاشکند به کمک مالی حاجی عبدالجلیل رشید زاده سمرقندی به
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چاپ رسید.
 - ۱۰سوزوان :
همان اثر  .این کتاب در سال  ۱۳۹۳خورشیدی به کمک مالی « بنیاد
غضنفر » در شهر کابل طبع و طور رایگان به کتابخانه ها و فرهنگیان شهر
کابل و والیات کشور توزیع گردید.
 ۱۱سوزوان :
سرود های دل انگیز داستان یازی و زیبا ( .) CDاین « سی دی » در
سال  ۲۰۰۴میالدی به صدای داکتر ایماق و انابت ایماق در ستدیو های
رادیو تاشکند ثبت و منتشر گردید.
 -۱۲افغانستان اۉزبیکلری خلق قۉشیقلری :
رساله ٔعلمی و تحقیقی دوکتورای ایماق  ،در سال  ۲۰۱۰میالدی به کمک
مالی فرزندش الحاج محمد بابر جان ایماق در تورنتوی کانادا به زبان
اوزبیکی به چاپ رسید.
 -۱۳افغانستان اۉزبیکلری خلق قۉشیقلری :
همان اثر .این کتاب در سال ۱۳۹۳خورشیدی به کمک مالی « بنیاد غضنفر»
در کابل نشر ،و طور رایگان به تمام کتابخانه ها و فرهنگیان مرکز و
والیات کشور توزیع گردید .
 -۱۴سوز دل ( دل سۉزلری ):
گزید ٔه از اشعار ،مقاالت ،خطابه ها و مصاحبه های اوزبیکی و دری
ایماق  .این اثر در سال ۱۳۹۳خورشیدی به کمک مالی « بنیاد غضنفر »
در کابل چاپ شده و به طور رایگان به تمام کتابخانه ها و فرهنگیان مرکز
و والیات کشور توزیع گردید .
 -۱۵شگوفه های ادب:
مشتمل بر تک بیتی ها ،دوبیتی ها و رباعیات گلچین ( دری ،پشتو و
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تورکی ) ،گرد آوری و تدوین :ایماق.
در این مجموعه بیش از چهار هزار ابیات گلچین و ناب دری ،پشتو و تورکی
« اوزبیکی ،تورکمنی ،تاتاری و آذری » به شکل الفبا ردیف بندی گردیده
است  .این مجموعه در سال  ۱۳۹۳خورشیدی از طرف « بنیاد غضنفر»
در کابل چاپ و طور رایگان به تمام کتابخانه ها و قلم به دستان کشور
توزیع گردید.
 -۱۶فرهنگ تورکی اوزبیکی به فارسی /دری .
این فرهنگ دو جلدی در جنوری سال  ۲۰۱۹در تورنتوی کانادا اقبال چاپ
یافت.
 -۱۷فرهنگ تورکی اوزبیکی به فارسی  /دری.
فرهنگ یک جلدی ( کتاب دست داشته تان( .
آثاریکه آماده ٔ چاپ می باشند :
 -۱دایرة المعارف تورکی اوزبیکی به فارسی  /دری پنج جلدی .
 -۲زنده گی نامه و نمونه ٔ اشعار شعرای تورکی زبان افغانستان .
 -۳رسم و رواجهای تورکان افغانستان .
 -۴داستان گور اوغلی .
 -۵آته لر سؤزی « أمثال و حکم » ضرب المثلهای تورکی اوزبیکی با
ترجمه ی فارسی  /دری .
 -۶تورک اؤزبیک خلق مقاللری – ضرب المثلهای تورکی اؤزبیکی با حجم
کالن.
 -۷تاریخچه ٔ برنامه های محلی رادیو افغانستان :پایان نام ٔه دانشکده ٔ
ژورنالیزم دانشگاه کابل .
 – ۸ما و کشور ما ( :برنام ٔه رادیویی )  -درین برنامه تمام والیات و شهر
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های أفغانستان از طرف ایماق به معرفی گرفته شده ،بعدا ً در مجله ی
« پشتون ژغ  -آواز» ارگان نشراتی رادیو تلویزیون ملی افغانستان به چاپ
رسیده است .
این هم یک خبر فرهنگی راجع به کارکرد های فرهنگی ایماق:
« داکتر فیض هللا ایماق  ۳۶۸جلد کتاب کتابخانه ی شخصی خود را به
کتابخانه ی عامه ی کابل اهدآ کرد » .روزنامه اصالح  :شنبه اول جوزا سال
 ، ۱۳۸۹کابل – افغانستان ».
برگرفته :از کتاب آنالین منتشره ٔ « چهره های جاودان » ماریا دارو

***
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عکسهای یاد گاری ،تقدیر نامه و تصدیق نامه ها
و دپلوم های تحصیلی داکتر فیض هللا ایماق
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ایماق ـ شاگرد صنف هفتم مکتب متوسطه ابن سینای کابل

فیض هللا ایماق با همسر و چهار فرزندش علیشر ،ثریا ،یلدا ،محمد بابر،
در تفرجگاه ُخمسان تاشکند جمهوری اوزبیکستان.
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ایماق در دوران فاکولته
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نمایی از مراسی عروسی ف ه ی ایماق و اناب جان ایماق اک ری در سا
 ۱۳۵۵دورش دی در کابل.

داکتر ایماق و انابت ایماق اکبری
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دوکتور ایماق
انابت ایماق اکبری

فیض هللا ایماق در جوانی

اوستا محمد هللا برادر داکتر ایماق،
در سن  ۲۳سالگی سنه ۱۳۵۴
با گاز ذغال مسموم گردیده در
کابل پدرود حیات گفت
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ایماق با پروفیسر أنور کریم اوف رهبر علمی دوره ماستری اش
در پوهنتون ملی اولوغبیگ تاشکند – اوزبیکستان

داکتر ایماق در حال خطابه
وی در سال  ۲۰۰۹طی گرد همآیی که در شهر گوالف آنتاریو برگزار شده
بود با اکثریت آرأ از طرف تورکان أفغانستان به حیث مسؤول ففتا
« فدراسیون فرهنگی تورکان أفغانستان» انتخاب گردید.
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نوت :
دوستان ارجمند !
اموح دو جلدی ام تح عنوان ( فرهنگ تورکی اوزب ی به فارسی/
دری ) در سا  ۲۰۱۹در شهر تورنتوی کانادا به اپ رس د.من این اثرم
را توسط محترم ف ه نریوا م اون ان من ادبی و فرهنگی افغانها در
تورنتوی کانادا که رونده ی کابل بود عنوانی محترم داکتر حسن بانو غ نفر
سره م اش دول اس،می افغانستان در کابل فرستادم.
ری س عمومی جم
بالم ابل داکتر موکوف این فوتوی مرا در سنگ نجورد ح اکی کردهچ توسط
محترم نریوا کاح برایی ارسا داش  .این یادگار ب ا ماندنی دریک
گردهمایی ان من ادبی و فرهنگی افغانها در تورنتو برایی تفویه گردید.
باید یاد آور شد که « بن اد غ نفر» در سا  ۱۳۹۳هار عنوان کتابی را در
کابل ور رایگان اپ نموده چ به کتابخانه ها چ ادباچ ش را و نویسنده گان
کشور اهدأ نمود .هم نان این بن اد بنابر دستور مرحوم الحاج محمد یوسف
دان غ نفر و داکتر حسن بانو غ نفرچ کتا دایرة الم ارف تورکی
اوزب ی پنج جلدی مرا که ی هل سا آماده ع نموده ام چ ن ز توسط
دیزاینر ورزیده دیزاین و آماده ی اپ نموده چ پو دیزاین را ن ز پرداد .
این ان تازنده ام این هم اری فرهنگی بن اد غ نفر را فراموش نخواهی
کرد.
زنده و جاوید باد فرهنگ دوستان کشور!
داکتر ف ه ی ایماق
تورنتو  -کانادا
742

فرهنگ تورکی اوزبیکی به فارسی /دری

بی بی مفتوحه ایماق شاعر مردمی اندخوی

مقبره ٔ بی بی مفتوحه مادر داکتر ایماق در شهدای صالحین کابل
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داکتر ایماق و انابت ایماق با مهمانان اوزبیکستانی وهمکاران
شان در رادیو افغانستان

ایماق با یونیفورم خاص دپلوم فاکولته ژورنالیزم پوهنتون کابل را به دست
آورد.
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در سال ۲۰۱۲سند مدال الماس و طال از طرف چارلی سوسا وزیر
امیگریشن و ستیزنشپ ایالت آنتریو کانادا به داکتر ایماق تفویض گردید.

ایماق در سال  ۲۰۱۴تقدیرنامه دولت کانادا را به دست آورد
این خبر در نشریه « زن» منتشره ونکوور به چاپ رسید.

745

فرهنگ تورکی اوزبیکی به فارسی /دری

الحاج دوکتور فیض هللا نهال ایماق ،در زیارت مک ٔه مکرمه  .او تا کنون به
فضل خداوند متعال ،هفت بار به زیارت حرم مبارک مشرف شده است.

داکتر ایماق در بیت المقدس
746

فرهنگ تورکی اوزبیکی به فارسی /دری

شهادت نامه دور ٔه متوسط

747

فرهنگ تورکی اوزبیکی به فارسی /دری

دپلوم فاکولته ژورنالیزم

748

فرهنگ تورکی اوزبیکی به فارسی /دری

دپلوم فاکولته ژورنالیزم فیض هللا نهال ایماق به زبان انگلیسی

749

فرهنگ تورکی اوزبیکی به فارسی /دری

دپلوم دوکتورای ایماق

750

فرهنگ تورکی اوزبیکی به فارسی /دری

تصدیق نامه کورس پشتو

751

فرهنگ تورکی اوزبیکی به فارسی /دری

تقرر ایماق به حیث اولین مدیر پروگرامهای محلی رادیو أفغانستان در سال
 ۱۳۵۱خورشیدی

752

فرهنگ تورکی اوزبیکی به فارسی /دری

ایماق سرتروپ بلوک آریانا

753

فرهنگ تورکی اوزبیکی به فارسی /دری

تصدیق اداره یونسکو به مناسبت اشتراک ایماق در سیمینار این مرکز
تعلیمی

754

فرهنگ تورکی اوزبیکی به فارسی /دری

755

فرهنگ تورکی اوزبیکی به فارسی /دری

تصدیق نامه دوره کورس احتیاط

756

فرهنگ تورکی اوزبیکی به فارسی /دری

تصدیق نام ٔه اتحادیه ژورنالیستان

757

فرهنگ تورکی اوزبیکی به فارسی /دری

سند مدال الماس و طال از طرف دولت کانادا به داکتر ایماق تفویض گردید

758

فرهنگ تورکی اوزبیکی به فارسی /دری

تقدیر نامه اداره آنتاریو کانادا به دوکتور ایماق

759

فرهنگ تورکی اوزبیکی به فارسی /دری

تقدیر نامه جنبش ملی اسالمی أفغانستان به داکتر ایماق

760

فرهنگ تورکی اوزبیکی به فارسی /دری

تقدیرنامه ادار ٔه رادیو تلویزیون اوزبیکستان عنوانی داکتر ایماق

761

فرهنگ تورکی اوزبیکی به فارسی /دری

تقدیرنامه انجمن های مقیم کابل به داکتر ایماق
762

فرهنگ تورکی اوزبیکی به فارسی /دری

دو ماهه معاش بخششی از طرف وزارت اطالعات و فرهنگ به ایماق
منظور گردید

763

فرهنگ تورکی اوزبیکی به فارسی /دری

خبر اهدای کتب توسط ایماق و خانمش به کتبخانه عامه کابل

764

فرهنگ تورکی اوزبیکی به فارسی /دری

ایماق در نخستین جشنواره بین المللی کتاب ،برند ٔه جایزه مطبوعاتی عمعق
بخارایی در کشور اطریش گردید.

765

فرهنگ تورکی اوزبیکی به فارسی /دری

مکتوب اداره رادوگا تاشکند به رادیو تلویزیون أفغانستان به مناسبت
ترجمه دو کتاب از اوزبیکی به لسان دری توسط ایماق

766

فرهنگ تورکی اوزبیکی به فارسی /دری

داکتر ایماق در سال ۱۹۸۶میالدی از طرف اداره مجله گلستان منتشره
تاشکند مستحق تقدیرنامه گردید

767

فرهنگ تورکی اوزبیکی به فارسی /دری

تقرر ایماق به حیث نمایند ٔه عمومی افتخاری اتحادیه هنرمندان
أفغانستان در آسیای مرکزی

768

فرهنگ تورکی اوزبیکی به فارسی /دری

مکتوب وزارت خارجه أفغانستان به مناسبت تقرر داکتر ایماق به حیث
آتشه فرهنگی سفارت دولت افغانستان در تاشکند

769

فرهنگ تورکی اوزبیکی به فارسی /دری

جایزه خوشحال خان ختک به کتاب داکتر ایماق تحت عنوان گفتار دل
انگیز«خلق دردانه لری» از طرف وزارت اطالعات و فرهنگ .

770

فرهنگ تورکی اوزبیکی به فارسی /دری

تقدیر نامه ففتا« فدراسیون فرهنگی تورکان أفغانستان» به داکتر ایماق

771

فرهنگ تورکی اوزبیکی به فارسی /دری

772

فرهنگ تورکی اوزبیکی به فارسی /دری

http://www.turklar.com/turkic/?p=4003
دکلمه ٔ« دوب تی های داستان د انگ ز یازی و زی ا»
به کدای داکتر ایماق و اناب ایماق –  CDسی دی
لطفا ً ( کلیک کنید) ...

773

فرهنگ تورکی اوزبیکی به فارسی /دری

774

فرهنگ تورکی اوزبیکی به فارسی /دری

775

فرهنگ تورکی اوزبیکی به فارسی /دری

776

فرهنگ تورکی اوزبیکی به فارسی /دری
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