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باچهید

.خرد، دانستنِ معناى اسامى است

وسیکنفوس

ن مورد که هر اسمى چه یپرسش از معناى نامها، و کنجکاوى در ا

د یست که شایاى دارد، سرگرمى فکرى سادهیى و چه معنایاى و چه اجزاشهیر

ى ین که اسم مردم چه معنایاما ا. میاش شوفتهیارى از ما هر از چند گاهى شیسب

دن افرادى از یدارد، و چرا در هر زبان و فرهنگى معناهاى خاصى براى نام

شود، هاى شغلى، و طبقات اجتماعى گوناگون به کار گرفته مىتها، ردهیجنس

ن تنها به یى نخستهگوشانیاگر در کنجکاوى باز. شناسانه استپرسشى جامعه
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د از یم، در پرداختن به دومى بایکرددن معناى اسم فردى نامدار بسنده مىیفهم

به . خى بهره بردیشناسى، و مدارك تارهاى اسطورهمطالعات زبانشناسانه، داده

چرا اسم «ن که ی، و ا»ى دارد؟یاسم مردم چه معنا«ن دو پرسش که یب، این ترتیا

توانند به عنوان سرفصلِ دو رده از پژوهشها در مى»؟ى داردین معنایمردم چن

.شناسى فرهنگ پنداشته شوندى فرهنگ عامه و جامعهحوزه

ار دور آغاز شد و براى یپرسش از نامها، براى نگارنده از روزگارى بس

ان یاى که اسم آدمن دفترچهینخست. ر زمانى در قلمرو سوال نخست باقى ماندید

کردم، ادداشت مىیدر آن -تهاى داستانهایگرفته تا شخصها از همشاگردى- را 

لهاى روانشناختى یاگر به تحل. هنگامى نوشته شد که دانش آموزى دبستانى بودم

ط خاص حاکم بر ین پرسش را به شرایم تبارشناسى ایتوانم، مىیعالقمند باش

ن ده شدنِ فالنى به فالیل نامیى کنکاش در دلدغدغه. میل کنیاسم خودم تحو

ل تفاوت اسم کوچک همان کودك ید به دلین برچسب، شایاسم و معناى ا

به هر صورت، . د آمده باشدیانش پدیان اطرافیدبستانى با نامهاى هنجار در م

ون یترِ دومى، مددهیچین به پرسش پیى نخستگوشانهیل شدنِ سوال بازیتبد

در آن . شدخ فرهنگ آغازیى تارش در حوزهیپژوهشى است که از چند سال پ
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بِ نامدارانى که اسمشان هزاران یب و غریهنگام بود که برخورد با نامهاى عج

هاى گردآورى نىِ دادهیاقِ بازبیش به فراموشى سپرده شده بود، به اشتیسال پ

.ها دامن زدن دفترچهیشده در ا

بى همچون یخ، سر و کار داشتن با اسامى غریپرداختنِ جدى به تار

ن یطلبد، و ارا مى)!!(»ونویواست مرِن آمون نجِر حقاخائم«و »اشیریاونتاش ناپ«

. دینماار خسته کننده و دشوار مىیکارى است که بدون دانستن معناى نامها بس

خ فرهنگ گردآورى یهاى تارن پژوهش را در قالب دورهیى اجهیهنگامى که نت

شان کنم، در رتبندىاى از کتابها صوم گرفتم در قالب مجموعهینمودم و تصم

وستى کوچک اضافه کنم و معناى نامهاى مربوط ین فکر بودم که بر هر کتاب پیا

ى پرسش دوم اما به زودى دغدغه. خى را در آن شرح دهمیى تاربه آن دوره

تر در بحث نامها وارد شدم و خود را با رم شد که به طور جدىیبانگیچنان گر

سته یرمق شاوستهاى کمیه کردنشان به پیکه تجزدمیها روبرو داى از دادهخزانه

ح یاى با توضنامهها در قالب نامن دادهیم بر آن شد که ایپس تصم. نمودنمى

.بندى کنممختصر جمع
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ن نامها به تمام یا. ردیگى حاضر حدود سه هزار نام را در بر مىمجموعه

بخش بزرگى از . لق دارندخ، و نژادها و اقوامِ عمده تعیفرهنگهاى اثرگذار در تار

کى از یشگرِ ین امر نمایاکنون به اشکال مختلف کاربرد دارند و ان نامها همیا

ار یبس. ر زمان استیبشان در مسیدارى عجیکارى و پاعنى محافظهیوجوه نامها، 

خىِ یشناسىِ تارى جامعهترى دربارهن متن به بحثهاى جدىیل بودم در همیما

ن کارى ینامگذارى بپردازم، اما تنگناى فضا و زمان چننامها و الگوهاى خاص

ى به یقتر و پاسخگویلى عمیر، پرداختن به تحلیپس ناگز. را ممکن نساخت

تر نخست را گذارم، و پاسخ به پرسشِ سادهگر وا مىیپرسش دوم را به وقتى د

بحث ى معناى نامها، ابى به دانشى عام دربارهیچرا که بدون دست. دانمبسنده مى

.ت و الگوهاى تکاملشان دشوار استیى ماهدرباره

ى بلند باال و طوالنى از اسمهاى اقوام یان فهرستهاین مجموعه، از میاسامىِ ا

تنها به -سرخپوستىمثال نامهاى-در برخى از موارد . اندده شدهیگوناگون برگز

-گر یخى دام، و در برخى و شهرت نسبى اکتفا کردهیت تاریى با اهمیتهایشخص

ى اسمهاى ل دهندهیام عناصر معنادار تشکح دادهیترج- چینىمانند نامهاى

خىِ آشناتر را به خواننده یبهاى تاریمرکب را فهرست کنم و فهم معناى ترک
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ان یها، بوممثال اورارتوهاى باستان، لولوبى-در مورد برخى از اقوام . واگذار کنم

ر اشاره به یه بود که ناگزیمابع چنان تُنُک و کمموها، اسناد و منایا، و اسکیاسترال

. امق انداختهیشتر به تعویى بیهاآنها را تا گردآورىِ داده

اد و یم فهرست کنونى چنان زیتعداد مراجع به کار گرفته شده براى تنظ

ک نام خاص در مواردى چنان یرهاى گوناگون در مورد یانِ تفسیتناقضهاى م

تنها مراجع مهمى . دمیده دیفاابنامه و فهرست مراجع را بىم کتیاد بود که تنظیز

رانى یى ااند و براى استفاده کنندهافته به معناى نامها پرداختهیکه به شکلى نظام

. نترنت هستندیى اى موجود بر شبکههاى دادهابى هستند، بانکیقابل دست

نه عبارتند ازین زمیتهاى سودمند در این سایمهمتر

www.behindthenames.comوwww.genealogy.com الزم به

تها به شکلى نه چندان مستند به بحث از ین سایارى از ایتذکر است که بس

ل هم تفاوت آرا و اختالف نظر در ین دلیاند و به هممعناى نامها پرداخته

خى را اصل یکرد زبانشناسى تارینونى رودر متن ک. شودده مىیار دیانشان بسیم

در . امشان در زبان مبدأ معنا کردهشهیام و نامها را بر مبناى معناى رگرفته
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ى معناى اسمى اختالف نظرِ جدى و مستدل وجود مواردى هم که درباره

. امتها را گوشزد کردهیداشت، تمام روا

م یام و با عالل گرفتهدر ذکر نامها، تلفظ اصلى آن در زبان مبدأ را اص

ى ام، و امالى استاندهان کردهیبپارسین تلفظ را در حد امکان به یسجاوندى ا

اند را پس از نام ى به شکلى رواج داشتهیى که در زبانهاى اروپایسىِ اسمهایانگل

ا مردانه بودنِ نامها را یت اختصار، زنانه یبراى رعا. امآورده()ان دو کمان یدر م

بعد از آن زبان خاستگاه نام را در دوکمان به . امنشان دادهEو Cت با عالم

ى شهیام و به دنبالش معناى نام را با حروف درشت و رسه نوشتهیصورت کژد

ت یى اهمیدر برخى موارد براى شناسا. امزتر آوردهیآن با حروف ر

مت س در داخل عالیخىِ آن اسم، شرحى با حروف کژنویا تاریشناختى اسطوره

ي اسمها از همچنین هنگام اشاره به تبار و خانواده.نگاشته شده است][

ي تمدن ایرانی را با برچسب ِ حوزهام و تمام زبانهاي آریاییریزبینی پرهیز کرده

ي نامهاي آمریکاي پیشاکلمبی را با برچسب سرخپوست پارسی، و مثال همه

ي اخیر یافتم و به اصل این اثر گذشته از چند نام که در سالها.اممشخص کرده

1382نوشته شد و در 1380افزودم، کلیت آن همان است که در سال 
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قراردادي بستیم و انتظار چنین بود که نشر نی منتشرش کند، که به دلیل فضاي 

.شودنامساعد آن روزها نکرد و کتاب ماند تا امروز که الکترونیکی منتشر می
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آ

.التینىشهیصلح، از ر)التینEAulus(آئولوس 

Aonghus(آئونْگوس  Eشهیگانه، از ریقدرت )آنگلوساکسونى اسکات

aon)کی(وghus)قدرت(.

باستان یونانیىشهیتندرو، از ر)یونانیEAiolos(ولوس یآئ

.]خداى بادها[)تندرو(

E(آباس  Abasادیلیى در ایاز پهلوانان تروا[سوسمار)یونانی[.
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شه است یزدباستانى آبها اَپام نَپات هم ریمنسوب به آب، با ا)پارسیC(آبان 

.]رانىیر ایتا در اساطیصفت آناه[

ه یى آثْویى اوستاشهیى روشنى، از رفرزند آب، آورنده)پارسیE(ن یآبت

)رى روشنى، صفت ابآورنده(ه یت آپتیى سانسکرکه همتاى واژه)فرزند آب(

.]دون که به دست صحاك کشته شدیپدر فر[است 

E(آبدروس  Abederusونانیاى در اسم منطقه[پسرِ جنگ )یونانی[.

Abdonآبدون Eابان یهود را در بیابرى که قوم [ابرِ داورى )عبرى

.]کردراهبرى مى

اَب عبرىىشهیپدرم صلح است، از ر)عبرىEAbshalom(آبشالوم 

.)صلح(لوم و شَ)پدر(

E(آبنر  Abnerر )پدر(اَب عبرىىشهیپدرم نور است، از ر)عبرىو ن

.)نور(

ل یو ا)پدر(اَب عبرىىشهیپدرم خداست، از ر)عبرىEAbiel(ل یآب

.)خدا(

www.takbook.com



11

aperire(التینىشهینده، از ریگشا)آنگلوساکسونAprilEلیآپر

.]ىیهاى اروپاکى از ماهینام [)گشودن

E(آپولو  Apolloىشهی، نابودکننده، از ر)!(ب یمربوط به س)یونانی

.]قىید و موسیخداى خورش[)بیس(باستان یونانی

.باستان یونانیىشهیش، از ریمدتها پ)یونانیEApis(س یآپ

.]هیپدر ترک= آتاتورك[پدر، موسس )ترکىE(آتا 

.بخت، شادخوش)عبرىEAtarah(آتاراه 

ى شهیناك پدرى وفادار است، از رینشوشیا)ىایالمE(ناك ینشوشیاتىیآتاهام

.]ایالمشاه [)خداى شوش(ناك ینشوشیو ا)پدر وفادار(تى یى آتاهامایالم

.مشهور، معروف)ترکىE(آتاى 

E(آترِئوس  Athreusیونانی(باستانیونانیىشهیپروا، از ربى) ،نه

.]از پهلوانان آخائى[)اط کردنیدن، احتیترس(و )فىشوند نیپ

باستانیونانیىشهیر، از ریناپذانعطاف)یونانیEAtropus(آتروپوس 

)شوند نفىینه، پ( و)از پهلوانان [)ر شکل دادنییخم شدن، تغ

.]ادیلیا
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و )نام(ا آو ی)گوشت(ى ترکى آت شهیا الغر، از ریبى نام )ترکىE(آتْسز 

.]ران خوارزمشاهىیاز ام[)نه، فاقد(ز یس

.فهم، شعور)ترکىE(آتْالق 

E(آتالنت  Atlantaیونانی(باستانیونانیىشهینستوه، از ر) ،نه

.]رىینام قومى اساط[)خسته شدن(و)شوند نفىیپ

.اسب سوار)ترکىE(آتْلى 

.]زدبانوى خردمندى و صلحیا[هشت ى بملکه)یونانیCAthena(آتنا 

و ) نیک، زیبا(ي پاهاي زیبا، برساخته از بنِ اوستایی هودارنده) پارسیC(آتوسا 

]همسر گشتاسپ و مادر اسفندیار در روایت زرتشتی) [پا، ران(تَئوسه 

E(آتوم  Atumد شامگاهىیخداى خورش[کامل)باستانمصري[.

چوپانى که عاشق یونانیریدر اساط[بدشانس)یونانیEAtys(س یآت

..]بل شدیس

.]جهانگشاى هون[آهن )ترکىE(ال یآت

.]ستیالهیاسم قب[زىیقوى پنجه، کسى که با چنگ کندن چ)ترکىE(آجار 

.ع، گستردهیوس)ترکىE(ق یآچ
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E(آحاب  Ahabپدر(و اَب )برادر(اَهى عبرىىشهیعمو، از ر)عبرى(

.]دىهویاز شاهان [

E(آحموسه  Ahmoseمصريىشهیماه زاده شد، از ر)باستانمصري

.]ن فرعون دودمان هژدهمینخست[)ده شدنیینوزاد، زا(و موسه )ماه(باستان آح 

.)ترسناك(آخار عبرىىشهیب، از ریترسناك، مه)عبرىEAchan(آخان 

باستانانییونىشهیعزادار، از ر)یونانیEAchaeus(ئوس یآخا

]اساط هاآخائى/انیونانیرىِ یجد[.

روح رع پرعظمت است، )باستانمصريEAkheperkare(آخپِرکارِع 

س اول یلقب توتموز[و رع )روح(، کا )عظمت(باستان آخپِر مصريىشهیاز ر

.]ى دودمان هژدهماز فراعنه

است، از رع پرعظمت)باستانمصريAkheperenreEآخپِرِنرِع

ى س دوم از فراعنهیلقب توتموز[و رع)عظمت(باستان آخپِر مصريىشهیر

.]دودمان هژدهم
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ات رع پرعظمت یتجل)باستانمصريEAkheperure(آخپِرورِع 

لقب آمن حوتپ دوم، [و رع )عظمت(باستان آخپِر مصريىشهیهستند، از ر

.]ى دودمان هژدهماز فراعنه

.عصر، غروب)ترکىE(آخْشام 

یونانیىشهیى مرگ، از رمهار کننده)یونانیCAchelois(س یآخلوئ

.باستان

ىشهیخدمتگزار آتون، از ر)باستانمصريEAkhenaten(آخن آتن 

لقب آمن حوتپ [)دیخداى خورش(و آتون )خدمتگزار(باستان آخن مصري

.]مى دودمان هژدهچهارم، از فراعنه

،برگرفته از)؟(ونان، درد ینام رودى در )یونانیEAchillus(لوس یآخ

axelousیونانیىشهیا از ری)نام رودىپهلوان بزرگ آخائى [)درد

.]ادیلیدر ا

نام [امت، پادافره، به معناى پاداش است یپاداش و جزاى روز ق)پارسیC(آدا 

.]ى استیزدبانوى اَشَى در متون اوستایگر اید

.رهیجز)ترکىE(آدا 
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.نامزدى)ترکىE(آداخ 

(Eایآدال Adaliaعبرى(ل عبرىىشهیهوه عادل است، از ریاَد)عادل(

.)خدا(ل یو ا

سى یى انگلشهیدژ ثروتمند، از ر)آنگلوساکسونCEadburga(آدبورگا 

)دژ، قلعه(burgaو )ثروتeadباستان

C(د یآدال Adelaideى شهیزاده، از رلیزاده، اصفیشر)لوساکسونآنگ

اوتوى بزرگ در زنِ[)نوع، رده(heidو)فیب، شرینجadalساکسونىِ

.]آنگلوساکسونریاساط

ى شهیقدرت اشرافى، از ر)آنگلوساکسونCAdelpryd(د یآدلپر

.)قدرت(prydو)بیاشرافى، نج(Adelسى باستان یانگل

سى یى انگلشهیمشاور اشرافى، از ر)آنگلوساکسونEAdelred(آدلرِد 

نام دو تن از شاهان [)مشاور(raedو )بیاشرافى، نج(Adelباستان 

.]ساکسون در انگلستان
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ى شهیسنگ سلطنتى، از ر)آنگلوساکسونEAdelstan(آدلستان 

از شاهان باستانى [)سنگ(stanو )بیاشرافى، نج(Adelسى باستان یانگل

.]نگلستانا

ى شهیصلحِ اشرافى، از ر)آنگلوساکسونEAdelfrid(د یآدلفر

.)صلح(fridو )بیاشرافى، نج(Adelسى باستان یانگل

E(آدم  Adamى آشورىِ آدامو شهیا سرخ، از ریساخته شده، )عبرى

.)سرخ(آدام عبرىىا واژهی)ساخته شده(

E(آدولف  Adolphآلمانىىشهیرب، از یگرگ نج)آلمانىaed

.)گرگ(wolfو )بینج(

عبرىىشهیهوه است، از ریسرور من )عبرىEAdonijah(جاه یآدون

.)هوهی(و جاه )سرورم(اَدونى 

و )ارباب(ى آرامىِ اَدو شهیسرور ما، از ر)قىیفنEAdonis(س یآدون

.]هیان کشاورزى سوریاز خدا[)مال ما(پسوند نا 
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) نه(از دو بخشِ آ پایان، در سانسکریت کرانه، بیبی) هنديC(آدیتی 

ي ایزدان بسیار در ایزدبانوي زاینده[تشکیل یافته است ) تمام شدن(و دیتَه

]وداها

ى شهیکسى که روشن و شفاف است، از ر)آفریقایىEAdisa(سا یآد

]آباباباقی مانده در نام آدیس[وروبای

و پهلوى ) هرَثآ(areqAى یى اوستاشهیز رآتش، ا)پارسیCE(آذر 

.]رانى، پسر اهورامزدایزدان مهم ایاز ا[آتور و آتَخش 

و پات ) آتش(نگهبان آتش، برساخته از آتور )پارسیE(آتورپات/ آذرباد

سردار هخامنشی که راه ورود اسکندر به ماد را سد [در پارسی باستان ) پاییدن(

]جان دادکرد و نام خود را به آذربای

ى پهلوىِ آتور شهیآتشِ اسب، از ر)پارسیE(آذرگشنسپ / آذَرگُشَسپ

.]زیسردار بزرگ خسرو پرو[)اسب(و اَسپ )نهینر(، گوشْن )آتش(

باستان یونانیىشهیه جنگ، از ریشب)یونانیCAreia(ا یآرِئ

. ]لقب آتنا[
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التینىشهی، از رشگرانیاین)آنگلوساکسونCArabella(آرابِال 

arabellere)ش کردنیاین(.

E(آراتا  Arataتازگى)ژاپنی.

.انجى، واسطهیم)ترکىE(آراچى 

.رود ارس)ترکىE(آراز 

.]هاجد آرامى[ى سامى باستان شهیمتعالى، از ر)عبرىEAram(آرام 

.ن پستیجلگه، زم)ترکىE(آران 

.ى پرخاروتهب)باسکCArantxa(آرانْتْخا 

ي اَرتَه ي پارسایی، یونانی شدهدارنده) پارسیE(آرتاوند / آرتائونتس

]از مهندسان دوران داریوش بزرگ[وند –و پسوند ) پارسایی(

بلنداي پارسایی، راستیِ تناور، برساخته از ارتَه ) پارسیE(برزنَه ارته/ آرتابرزن

پسر داریوش [در پارسی باستان )بلند و تناور(و برزنَه ) پارسایی و راستی(

]بزرگ
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نیروي پارسایی، کسی که به خاطر پرهیزگاري ) پارسیE(تَخمه اَرتَه/ آرتاتَهم

زورمندي و (و تَهمه ) پارسایی(ي پارسی باستان اَرتَه زورمند شده، از ریشه

]زرگري از کارمندان تخت جمشید) [درشتی

اد پارسا، از تبار راستکاران، یونانی از نژ) پارسیE(خایه ارتَه/ آرتاخائس

تشکیل ) تبار، نژاد(و خایه ) پارسایی(ي نامی که در پارسی باستان از ارتَه شده

]از مهندسان مشهور دوران داریوش بزرگ[شده 

قدرت پارسایی، برساخته از دو بخشِ ارته ) پارسیE(سوره اَرتَه/ آرتاسوراس

]هربان ماد در عصر هخامنشیش) [نیرومند(و سوره ) پارسایی(

آرزومند راستی، دوستدار پرهیزگاري، ) پارسیE(آرتاکامس/ کامهاَرتَه/ آرتاکام

در پارسی باستان ) آرزو، میل(و کامه ) راستی و پرهیزگاري(برساخته از ارتَه 

]نام سردار فریگی کوروش بزرگ[

.برترى، ارزش)ترکىE(آرتام 

شاه [نیکوکار، احتماال همان آرتاورز است ) پارسیE(آرتاباسوس / آرتاواز

]ارمنستان در دوران سلوکی
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و ) پارسایی(نیکوکار، پارسا، برساخته از اَرتَه ) پارسیE(وردیه ارتَه/ آرتاورز

]سردار داریوش بزرگ[)ورزیدن، انجام دادن(وردیه 

.]انوى شکارزدبیا[ى برترِ آب سرچشمه)یونانیCArthemys(س یآرتم

و )خرس(artىِسلتىشهیمرد خرس، از ر)سلتEArthur(آرتور 

viros)اى انگلستانپادشاه افسانه[)مرد[.

.اد، برتر، باالیز)ترکىE(ق یآرت

Archelaus(آرخالئوس  Eىشهیفرمانروى مردمان، از ر)یونانی

. )رهبر، برتر، رأس(باستانیونانی

باستانیونانیىشهیبرجسته، آشکار، از ر)یونانیEArchias(س ایآرخ

.)رهبر، برتر، رأس(باستانیونانیىاز ریشه

باستانیونانیىاز ریشهجادوگرِ مسلط، )یونانیCArchippe(پِه یآرخ

)رهبر، برتر، رأس( .

E(آردالوس  Ardalusفیکث)یونانی .

E(آردن  Ardenسى باستانیى انگلشهیى عقاب، از ردره)آنگلوساکسون

arn)عقاب( وden)دره(.
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E(آرِس  Aresیونانی(یونانیىشهیرانگر، از ریو)رانىیو(

]خداى جنگ[

پدر [)درخشان(ىِ ارِخْشَه یى اوستاشهیدرخشنده، از ر)پارسیE(آرش 

گرى است که مرز یان، کمانران و توریى نبرد اانى، در حماسهیمنوچهر ک

.]ن کردییرى تعیدوکشور را با پرتاب ت

Archibald(بالد یآرش Eىشهیجسورِ بزرگ، از ر)آنگلوساکسون

.)شجاع(bald، و اسم ساکسونىِ)نین، بزرگتریبرتر(باستان یونانی

.کاروان)ترکىE(ش یآرغ

نوردیکى شهی، از رکالهخود عقاب)آنگلوساکسونEArkell(آرکل 

.)کالهخود(kellو )عقاب(arnباستان 

E(وس یآرگئ Argeiusباستانیونانیىشهید شده، از ریسف)یونانی

)درخشش( .

.]ادیلیاز پادشاهانِ اargus[درخشان )یونانیEArgus(آرگوس 
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E(آرگونات  Argonautesییونانىشهیکشتى درخشان، از ر)یونانی

)درخشش( و)انوردانى که به جستجوى یدر[)تىناو، کش

.]سون همراه شدندین با جیپشم زر

باستان یونانیىشهیدرو، از ریسف)یونانیCArgiope(وپِه یآرگ

.]هیقیمادر اروپا و زن شاه فن[)چهره(و )درخشان(

از سرداران [پارسیى هشید، از ریرت، امیآرزو، ح)پارسیE(آرمان 

.]زیخسروپرو

.اتحاد)یونانیEAremenus(آرِمنوس 

.شیم)یونانیCArnaea(آرنئا 

.پوست گوسفند)یونانیCArnakia(ا یآرناک

E(آرنولد  Arnoldى شهیقدرت عقاب، از ر)آنگلوساکسون نوردیک

.)قدرت(waldو )عقاب(arnباستان 

.]اسم شهرى در بئوسى[مردانهه مرد، یشب)یونانیCArene(آرِنه 

مترادفی است براي قهرمان، در زبان تامیلی )هنديE(آروگان 

]بنیانگذار آیین جین[مهاویره 
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.تیى سانسکرشهیغروب، از ر)هندىCAruna(آرونا 

ى شهیست، از ریانامحدود، نام ستاره)هندىCArundhati(آرونداتى 

.]ستایزنِ واش[)محدود(و روندهاتى )شوند نفىینه، پ(ت اَ یسانسکر

. دیه خورشیشب)ارمنیCArevig(گ یآرِو

ى معشوقه[باستان یونانیىشهیبلوط، از ر)یونانیCAria(ا یآر

.]آپولون

C(ادنه یآر Ariadneباستان یونانیىشهین، از ریترمقدس)یونانی

نیشترین، بیربرت( و)دختر شاه کرت[)تقدس[.

در وداها [نوازي دوستی با بیگانگان، مهمان) هندي- پارسیE(آریامن 

ي نمایندهanamAiriaاز ایزدان خورشیدي و در اوستا 

] نوازي استمهمان

ىشهیرى بازار، از دهیبرگز)یونانیEAristagoras(ستاگوراس یآر

شاه [)بازار، جاى شلوغ(و )دهیبرگزباستانیونانی

.]م .لتوس در قرن پنجم پیم
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باستان یونانیىشهین، از ریبهتر)یونانیEAristaeus(وس یستایآر

)نیبهتر(.

E(ستوفانس یآر Aristophanesن یاى بهتررآراسته، دا)یونانی

و)دهین، برگزیبهتر(باستان یونانیىشهیظاهر، از ر

.]ى کمدى ابرهاسندهیو نویونانیس مشهورینودرام[)ظاهر، سر و وضع(

یونانی ىاز ریشهافتخارِ اشراف، )یونانیEAristocles(آریستوکلس 

]نام اصلی افالطون) [افتخار(و ) بهترین، برگزیده(باستان 

ن یده، بهتریروى برگزین)یونانیEAristomenes(ستومنس یآر

)قدرت(و )نیبهتر(باستان یونانیىشهیقدرت، از ر

.]م.ها بر ضد اسپارتها در قرن هشتم پام مسنىیرهبر ق[

یونانیىشهیده، نخبه، از ریبرگز)یونانیEAristid(د یستیآر

.]نیر نبرد ساالمدیونانیاز افسران[)نیبهترaristos(باستان

C(سو یآر Arisuي نامی اروپایی، شکل ژاپنی شدهسیآل)ژاپنی..

E(ل یآر Arielل یو ا)ریش(آرى عبرىىشهیرِ خدا، از ریش)عبرى

.)خدا(
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برترین، باستان یونانیىشهیبومىِ ارجمند، از ر) یونانیArionونیآر

.]د آمدیو دمتر پدزش هادس یاسبى بادپا که از آم[)بیشترین

E(آزِئوس  Azeusخدمتگزارِ معبد، برگرفته از نام زئوس)یونانی.

نه، (ى پهلوىِ آ شهیشه جوان، از ریى همزهیدوش)پارسیC(دخت یآزرم

اى ملکه[)زهیدختر، دوش(و دوخْت )ر، شکستهیپ(مه ی، زر)شوند نفىیپ

.]ساسانى

.بزرگ، تنومند )ترکىE(آزمان 

E(ژاکْس آ Ajaxباستانیونانیىشهیاز رکنان،مویهخوان،نوحه)یونانی

)ادیلیاز پهلوانان آخائى در ا[)نوحه خواندن[.

مار (ى پهلوى اَژى شهیاژدها، از ر)پارسیE(ضحاك / اژدها/ دهاكیآژ

به معناى مارى که ده نقص بزرگ را داراست )ب، نقصیع(، ده و آك )بزرگ

.]ران فرمان راندید را نابود کرد و هزار سال بر ایند مرداس تازى که جمشفرز[

E(آسا  Asaباستانعبرىىشهیپزشک، از ر)عبرى .

) ؟(ي اسب کسی که خوش آمده، یا دارنده) یونانیCAspasia(آسپاسیا 

]همسر پریکلس آتنی[
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باستان ونانییىشهید چهر، از ریخورش)یونانیEAstrope(آستروپِه 

)اختر، ستاره( و)ادیلیاز پهلوانان آخائى در ا[)چهره[.

نوردیک ى شهیبا، از ریزد زیا)آنگلوساکسونCAstrithr(تْر یآستر

.)بارویز(trithrو)خدا(asباستان 

)خدا(asى ساکسونىشهیبا، از ریخداى ز)آلمانىEAstrid(د یآستر

.)بایز(tridو 

E(وس یآستر Asteriusیونانیىشهیآسمان پرستاره، از ر)یونانی

.)اختر، ستاره(باستان 

. باستاننوردیکى شهین، از ریشاه)آنگلوساکسونEAstor(آستور

از پهلوانان [صاحبِ شهر، کدخدا )یونانیEAstiocha(وخا یآست

.]ادیلیا

انداز، شکل یونانی شده از زهنی) پارسیEAstyagus(آستیاگ 

تشکیل شده ) پرت کردن(و ویگَه ) نیزه(ویگَه که از دو بخش اَرشتی اَرشتی

]آخرین شاه ماد[
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E(آسحرِع  Aasehreمجلس است، از )باستانمصري رع بزرگ

ن فرعون یلقب نحسى، نخست[و رع )بزرگ مجلس(باستان آسح مصريىشهیر

.]دودمان چهاردهم

E(س یآسد Asdisباستانِ نوردیکى شهیزدبانو، از ریا- خدا)آلمانى

as)(و)خداdisزدبانویا(.

Asc(آسک  Eى شهیدرخت زبان گنجشک، از ر)آنگلوساکسون

.ساکسونى

E(آسکاالفوس  Ascalaphusگوش کوتاه )یونانی از پهلوانان [جغد

.]ادیلیآخائى در ا

E(آسکالوس  Ascalusتا وقتى که)انییون.

E(وس یآسکْلپ Asclepiusپسر آپولون و [بیهمواره نج)یونانی

.]خداى پزشکى

E(آسناث  Asenathمصريىشهیاو به پدرش تعلق دارد، از ر)عبرى

.]وسفیمصرينام همسرِ[
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E(وس یآسوپ Asopiusیونانیىشهیخاموش نشدنى، از ر)یونانی

.)خاموش(و )نه، هرگز(باستان 

اسم رومىِ [)شرق(»اَسو«ى آشورىِ شهیشرق، از ر)التینEAsia(ا یآس

.]ریاى صغیالتى واقع در آسیا

E(ال یآکو Aquillaعقاب)التین.

ى حضرت اسم زن فرعون و مادرخوانده[ن یپزشک، غمگ)عربىC(ه یآس

.]موسى

ى آخْشتى و یشه ى اوستایرسازگارى و صلح و دوستى، از )پارسیE(آشتى 

.].ران باستان استیزد صلح و آشتى در اینام ا[ه یپهلوى آشْت و آشت

E(آشر  Asherشادى)عبرى .

E(آشور  Ashurیا سرور )اَنشار(ي سومري در ریشهن یزمقطب )عبرى ،

. ]هایآشورایزد بزرگ[) اَسوره(ي هند و ایرانی در ریشه

ى آشورى شهیان است، از ریآشور قهرمان خدا)آشورىE(النى یل ایآشور ات

شاه آشور در[)انیخدا(النى یو ا)قهرمان(ل ی، ات)خداى بزرگ(آشور 

.]م.پ623
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آشور بانى : د، به آشورىیآشور تاج را بخش)آشورىE(پال یآشور بان

.]م.پ627-668شاه آشور در[)تاج(و اپلى )دیبخش(

ى آشورى شهیر حافظ تاج من است، از رآشو)آشورىE(رپال یآشورنَص

نام چند [)تاج(و اپلى )کندحفاظت مى(ر ی، ناص)انیخداى بزرگ آشور(آشور 

.]تن از شاهان آشور

برساخته ) अशोक(اش در شکل سانسکریتدرد و غم، بی) هنديE(آشوکا 

]م.اولین شاه بودایی هند، قرن سوم پ) [غم، سوگ(و سوکَه ) نه(از آ 

E(لس یآخ/ لیآش Achillesیونانیىشهیبدونِ لب، از ر)یونانی

.]از پهلوانان آخائى در نبرد تروا[)لب(و )بدون(باستان 

.حاجب، پرده دار)ترکىE(آغاجى 

. کبوتر)ارمنیCAghavi(آغاوى 

)سنگ(و تاش )دیسف(ى ترکى آق شهید، از ریسنگ سف)ترکىE(آغْداش 

.]دیداراى سنگ سف: آغداشلو[

.)هیشب(و سال )دیسف(ى ترکى آق شهید، از ریل به سفیما)ترکىE(آغْسال 
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نام (و قوش )دیسف(ى ترکى آق شهید، از ریى سپپرنده)ترکىE(آغوش 

.]لقب غالمان ترك[)ستیاپرنده

E(آفارِئوس  Aphareusیونانیىشهیلباس، برهنه، از ربى)یونانی

.]ادیلیاز پهلوانان آخائى در ا[) لباس، جامه(و ) بدون(باستان 

زدبانوى عشق و یا[ایفرزند کف در)یونانیCAphrodite(ته یآفرود

.]بارورى

، )دیسف(ى ترکى آق شهید، از ریصاحب گوسفند سپ)ترکىE(ونْلو یآق قو

ان حاکم یز صفوش ایاى ترك که پلهیقب[)تیپسوند مالک(و لو )گوسفند(ون یقو

.]ران بودندیبخشى از ا

و سنقر )دیسف(ى ترکى آق شهید، از رین سپیشاه)ترکىE(سنقُر آق

.)نیشاه(

E(آکادموس  Academusپهلوانى که [اى ساکتاهلِ محله)یونانی

ار افالتون گذاشت، نام آکادمى از او مشتق یس در اختیاش را براى تدرخانه

.]شده
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E(آکاستوس  Acastusباستان یونانیىشهیدار، از ریناپا)یونانی

.]سهیاز پهلوانان اد[)دار، ثابتیپا(و )نه(

E(وس یآکاک Akakiosباستانیونانیىشهیگناه، از ربى)یونانی

aو)شوند نفىیپkakiosدى، گناهیپل(.

C(ا یآکْتا Actaeaیونانیىشهی، از رکنار دریاساکنِ ساحلی، )یونانی

.)ساحل(باستان 

E(ون یآکْتا Actaeonباستان یونانیىشهیساکنِ ساحل، از ر)یونانی

)ل شد و به یس به گوزنى تبدیبرادر سمله که با جادوى آرتم[)ساحل

.]اش کشته شددست سگهاى شکارى

E(آکْتور  Actorادیلیپادشاه اوروکومن در ا[رهبر )یونانی[.

E(س یتآکْ Actisونانیاى در رهیاسم جز[ى نور کهیبار)یونانی[.

E(آکستس  Acestesبزِ شادمان)یونانی.

.باى درخشانیز)ژاپنیCAkemi(آکمى 

E(آکننْرِع  Aqenenreىشهیهمچون روح رع، از ر)باستانمصري

.]ى دودمان پانزدهملقب آپِپى دوم، از فراعنه[و رع )روان(باستان آکنه مصري
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.زییپا)ژاپنیCAki(آکى 

E(را یآک Akiraهوشمندى، بلوغ)ژاپنی.

.زییفرزند پا)ژاپنیCAkiko(کو یآک

E(و یآک Akioپسر درخشان)ژاپنی.

نه، (باستانیونانیىشهیخوب، از ر)آنگلوساکسونCAgatha(آگاتا 

ى، آگاتا یمشهورِ جناىسندهینواسم کوچک[)خرابى، فساد(و )ضد

.]ستىیکر

ىشهیرى خوب، از فرشته)یونانیCAgathangelos(آگاتانگلوس 

.)فرشتهو)خوبباستانیونانی

E(رْسوس یآگات Agathyrsusىشهین، از ریار خشمگیبس)یونانی

.]ان جنگ تروااز پهلوان[)خشم(و )اریبس(باستان یونانی

E(آگاکْلس  Agaclesىشهید، از ریار ستوده شده، حمیبس)یونانی

.]ادیلیژه، از پهلوانان ایپدر اپ[)ستودن(و )اریبس(باستان یونانی

E(آگاگ  Agagجنگى)عبرى .
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E(آگاممنون  Agamemnonیونانیىشهیار با اراده، از ریبس)یونانی

.]رهبر ارتش آخائى در جنگ تروا[)اراده(و )اریبس(باستان 

E(آگرِئوس  Agreusباستان یونانیىشهیوحشى، از ر)یونانی

)حمله کردن و خشونت به خرج دادن(

یونانیىشهیى وحشى، از رداراى چهره)یونانیCAgriope(وپِه یآگر

.)هچهر(و )حمله و خشونت(باستان 

E(آگالئوس  Agelausاز پهلوانان جنگ تروا[چوپان )یونانی[.

C(آگْنس  Agnesیونانیىشهیگناهى، عصمت، از ریب)آنگلوساکسون

.معنانیبه همagnosباستان

، به معناي شعله و آتش، در منابع ودایی ) هنديEAgni(آگنی 

)از ایزدان مهم ریگ ودا( آتش

E(تاس یآگْن Agnitasاز پهلوانان جنگ تروا[پاك کننده)یونانی[.

E(آگوستوس  Augustusالتینىشهیبزرگ، از ر)التینaugere

.]امپراتور بزرگ روم[)اد کردنیافزودن، ز(
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و ) نه(ي سانسکریت آ باك، شجاع، برساخته از ریشهبی) هنديE(آگْهارا 

]عتایزد ودایی خرد و شجا) [ترسیدن(گْهاره 

C(آل  Alدوست داشتنى)چینى .

C(آل  Alعشق)ژاپنی.

.سگ شکارى)ترکىE(آالباش 

.رنگارنگ، ابلق)ترکىE(آالجا 

E(ک یآالر Alaricقانونگذار اشرافى، کسى که براى همه )آلمانى

رهبر اقوام [)قانون(aricو )همه(alى گُت شهیکند، از رقانونگذارى مى

.]و فاتح رممهاجمِ ژرمن 

E(آالستور  Alastorباستانیونانیىشهیر، از ریانتقامگ)یونانی

)از پهلوانان جنگ تروا[)انتقام گرفتن[.

.ى بزرگدروازه)ترکىE(آالقاپى 

E(آاللْکومنئوس  Alalcomeneusمربى [نگهبانِ قدرت )یونانی

.]آتنا
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E(آلن / آالن Allen/Alanچهره، برازنده، قلوه خوش)سونآنگلوساک

.ن معنایى برتون به همشهیسنگ، از ر

E(آالن  Alanسنگ)آنگلوساکسون.

و ارسالن )قهرمان(ى ترکى الپ شهیر قهرمان، از ریش)ترکىE(آلب ارسالن 

.]سلطان سلجوقى[)ریش(

و اصالن )قهرمان(ى ترکى الپ شهیر قهرمان، از ریش)ترکىE(اصالن آلپ

.)ریش= ى ارسالن ف شدهیشکل تحر(

و )قهرمان(ى ترکى الپ شهیى قهرمان، از رشاهزاده)ترکىE(ن یتَکآلپ

.]از سرداران مملوك سامانى[)شهزاده(ن یتک

.جنگل مرتفع)ترکىE(آلْتاى 

E(آلتس  Aletesنى در ینام سرزم[خانه به دوش، سرگردان )یونانی

.]ونانی

E(آلْتون  Altonکنار سرچشمه)آنگلوساکسون ى رودخانه، اسم ده

.سى باستانیى انگلشهیخاصى از ر
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)سنگ(و تاش )طال(ن یى ترکى آلتشهیسنگ طال، از ر)ترکىE(تاش آلْتون

.]نام حاجب سلطان محمود غزنوى[

.طالزر،)ترکىE(ن یآلْت

E(آلدن  Aldenسىِ یلى انگشهیمى، از ریدوست قد)آنگلوساکسون

.)دوست(wynو )]old[ر یمى، پیقد(alباستانى 

E(آلْدوس  Aldousى ى شدهالتینمى، شکلیدوست قد)آنگلوساکسون

.آلدن

E(اد یبیآلس Alcibiadesسردار [رومند، ابزار قوى یآلت ن)یونانی

.]آتنى

E(وس یآلک/ وسیآلْس Alkaeusى شهیتوانمند، از ر)آنگلوساکسون

)پسوند نسبت(aeusو )قدرت(alkساکسونىِ

E(آلفرد  Alfredى ساکسونىِ شهیان، از ریمشاور پر)آنگلوساکسون

alf)جن، پرى( وraed)مشاور(.

باستان نوردیکى شهیان، از ریروزىِ پریپ)آلمانىCAlfsigr(گْر یآلفْس

alf)جن، پرى( وsigr)روزىیپ( .
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E(آلْفونْس  Alfonsىشهیى نبرد، از رآماده)آنگلوساکسون

.)آماده(fonsو )جنگ(adalآنگلوساکسون

وس یآلف)E Alpheiusباستانیونانیىشهید، از ریسف)یونانی

]اینام رودى در آرکاد[.

.شجاع)ترکىE(ن یآلْق

E(آلْکازار  Alcazarى عربى شهیصر، از ریا قیکوتاه قد، )اسپانیایی

.یصرالقا یر یالقص

E(نوس یآلکس Alexinusیونانیىشهیگر، پاسدار، از ریاری)یونانی

.]هیاز تزارهاى روس[)اور، مراقبی(باستان 

E(ون یآلْکْس Alxionباستان یونانیىاز ریشه.،بومىِ جنگجو)یونانی

)نیرومند(.

E(ون یآلْکْما Alcmaeonیونانیىشهیاز ررومند، یجستجوگرِ ن)یونانی

.)جستجو(و )رومندین(باستان 

رومند شده، از یکسى که به کمک ماه ن)یونانیCAlcmene(آلکْمنه 

.]ون و مادر هرکولیتریزن آمف[)رومندین(باستان یونانیىشهیر
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E(مدس یآلْک Alcimedesن)یونانی یونانیىشهیرومند، از ریآلت

.)لهیابزار، وس(و )رومندین(باستان 

E(آلْگار  Algarى ساکسونىِ شهیان، از ریى پرزهین)آنگلوساکسون

alf)جن، پرى( وgar)زهین(.

E(آلگرنون  Algernonى لو، شکل ساده شدهیسب)آنگلوساکسون

.)لیداراى سب(aux gernonعبارت نورمنىِ 

روح و اسپانیایین عبارت دریا پرستار، ایح، رو)اسپانیاییCAlma(آلْما 

.دهدپرستار معنا مىالتیندر

.»ریاالَم«ى عربىِ شهیر، سرور، از ریام)اسپانیاییCAlmira(را یآلْم

E(آلْوار  Alvarى ساکسونىِ شهیان، از ریلشکر پر)آنگلوساکسونalf

.)لشکر(ahereو )جن، پرى(

E(آلْوارو  Alvaroىشهینگهبانِ همه، از ر)گلوساکسونآن

.)حفاظت کردن(waroو )همه(alآنگلوساکسون

E(آلوپِکوس  Alopecusدن یکى از دو برادرى که با دی[روباه )یونانی

.]وانه شدندیس دیس آرتمیتند

www.takbook.com



39

E(آلون  Allonبلوط)عبرى .

E(س یآلْو Alvisکامل، از ر)آلمانى تانِباسنوردیکى شهیخردمندal

.]اى که دختر ثور را به زنى گرفتکوتوله[)خرد(visو )همه(

E(ن یآلْو Alvinى ساکسونىِ شهیان، از ریدوست پر)آنگلوساکسون

alf)جن، پرى( وwyn)دوست(.

.مار، ناخوشیب)ترکىE(ز یآل

.اشرافى)ى کهنفرانسه-گُلCAlison/ Alice(س یآل/ سونیآل

التینواژه ازوامدوست داشتنى، )آنگلوساکسونCAmabel(آمابِل 

amabilisىاز ریشهamora)عشق(.

باستان یونانیىشهیآشکار، برجسته، از ر)یونانیCAmarante(آمارانت 

)شوند نفىیپ( و)پنهان کردن(.

E(اه یآمار Amariahعبرى(رى عبرىىشهیهوه گفته، از ریاَم)مر ا

.)هوهی(و جاه )کرد

جرقه زن، آتش افروز، از )آنگلوساکسونCAmaryllis(س یلیآمار

.)جرقه زدن(باستانیونانیىشهیر

www.takbook.com



40

یونانیىشهی، از رپستانیا زنِ بیزنِ ماه)یونانیCAmazon(آمازون 

.]قومى از زنانِ جنگجو[)پستان(و ) پیشوند نفى(باستان 

باستانیونانیىشهیاز رف،ینرم، لط)یونانیCAmalthea(آمالتئا 

)ر یاسم بزى که زئوس در کودکى از پستانش ش[)فینرم و لط

.]خورد

سى باستان یى انگلشهیکارى، فعال، از ر)آنگلوساکسونCAmalia(ا یآمال

aemaliaبه معناى کار.

C(ا یآما Amayaشبانهباران )ژاپنی.

E(آمبِر  Amberشک، از ر)آنگلوساکسونى عربىِ عنبرشهیم.

E(آمبروس  Ambrosالتینىشهیدان، از ریرا، جاوینام)آنگلوساکسون

ambrosiasحىیسهاى مسیکى از قدی[ن معنا یبه هم[.

E(آمپارو  Amparoسرپناه، محافظ)اسپانیایی.

باستان یونانیىشهیار، از ریهش)آنگلوساکسونCAmethyst(ست یآمت

)نه، ضد( و ،)متىیمه قیاسم سنگى ن[)مستى[.
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E(ون یتْریآمف Amphitryonاز هجوم برنده به جلو و عقب، )یونانی

پادشاه [) مهاجم(و ) جفتدوطرف، (باستان یونانیىشهیر

.]ارور کردرنت که زئوس در قالب وى در آمد و همسرش را بیت

E(ون یکْتیآمف Amphictyonمتصل کننده، متحد کننده، از )یونانی

)رابط، واسطه(و ) جفت، دو طرف(باستانیونانیىشهیر

.]داماد کرانائوس و شاه آتن[

E(لوخوس آمفى Amphilochusاز نگاهى با دو روزنه، یکم)یونانی

براى روزنه، شکافى(و )، جفتهردو(باستان یونانیىشهیر

.)دنید

E(ماروس یآمف Amphimarusتواند با هر دو کسى که مى)یونانی

)جفت، هردو(باستان یونانیىشهین، از رینیمیوالر بزند، ذیدستش شمش

.]نام پهلوانى است[)کار گرفتنبه (و 

E(ون یآمف Amphionدو کشور، )یونانی یونانیىشهیاز رشهروند

از پهلوانان آخائى در [)پسوند نسبت(و )جفت، هردو(باستان 

.]ادیلیا
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E(آمن حوتپ  Amenhotepشِ آمون، آمون از او )باستانمصريآرام

راضى (و حوتپ )ى استینام خدا(باستان آمن مصريىشهیراضى است، از ر

.]ان هژدهمى دودمنام چهار تن از فراعنه[)بودن

E(آمنم حت  Amenemhetآمون در سر است، از )باستانمصري

نام [)سر(و حت )درون(ام )ى استیاسم خدا(باستان آمن مصريىشهیر

.]ى دودمان دوازدهمچند تن از فراعنه

E(مسس آمن Amenmessesى آمون، از دهیآفر)باستانمصري

از [)دنییساختن، زا(و مسه )ى استیام خدان(باستان آمون مصريىشهیر

.]ى دودمان نوزدهمفراعنه

E(سو ینآمنم Amenemnisuآمون شاه است، از )باستانمصري

.]کمیست و یى دودمان باز فراعنه[)شاه(سو یباستان آمون و نمصريىشهیر

E(آمنموپِه  Amenemupeاز ى اوپِتآمون در جشنواره)باستانمصري ،

ى از فراعنه[)نام جشن بزرگى بوده(باستان آمون و اوپِت مصريىشهیر

.]کمیست و یدودمان ب

.]مادر حضرت محمد[ى امن شهیمطمئن، فاعل از ر)عربىC(آمنه 
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E(آموس  Amosاَموعبرىىشهیحمل کننده، حمال، از ر)عبرىvma

.]هودىیهاى از نبى[)حمل کردن(

E(آمون  Ammonباستانیونانیىشهیخاکى، شنى، از ر)یونانی

.)گوسفند(

E(آمون  Amonخداى [باستان مصريىشهیپنهان، از ر)باستانمصري

.]دیبزرگ خورش

شکل التینAmytisیونانی وي نیک، اندیشه) پارسیC(آمیتیس 

شود میتی دیده میي اسمی ایرانی است که در اوستایی به شکل هوتحریف شده

از دو بخشِ . بوده است) —Umati*(اومتی اش احتماال و شکل پارسی باستان

ویگه آخرین دختر ارشتی[است ساخته شده) اندیشه(متی / و میتی) نیک(هو 

]شاه ماد و همسر کوروش بزرگ

E(ل یآم Ammielاَم عبرىىشهیشاوند من است، از ریخدا خو)عبرى

.)خدا(ل یاو )شاوندیخو(

.)زن مقدس("هانَّه"عبرىىشهیمادر مقدس، از ر)عبرىCAnne(آن 

CE(آن  Anآرامش، صلح)چینى .
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.مادر)ترکىE(آنا 

خاور، افقِ )یونانیC/EAnatolia /Anatol(آناتول/ ایآناتول

نام[)آفتاب(و )به سوى باال(باستان یونانیىشهیمشرق، از ر

.]ریاى صغیى آسمنطقه

به (یونانیىشهیز، از ریرستاخ)یونانیCAnastasia(ا یآناستاز

.]هیوسن تزار ریدختر آخر[)ستادنیاو )سوى باال

E(آناکس  Anaxباستانیونانیىشهیرشاه، از )یونانی] از

.]پهلوانان نبرد تروا

E(آناکساگوراس  Anaxagorasبازارها و محل)یونانی هاى شاه

شاه، (باستان یونانیىشهیر، از)صفت استاد سخنورى(شلوغ 

.]یونانیىاز فالسفه[)بازار(و )حاکم

]شاگرد و مرید بودا[شادمانی و لذت ) هنديE(آناندا 

و )شوند نفىینه، پ(ىِ آنا یى اوستاشهیزه، از ریش، پاکیآالبى)پارسیC(تا یآناه

.]ران باستانیزدبانوى آب و بارورى در ایا[)شیآلودگى، آال(تَه یه

. دیناه)ارمنی/پارسیCAnahid(د یآناه
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E(آنتاگوراس  Antagorasستد، یاىاروى بازار میکسى که رو)یونانی

.)بازار(و )ارو، مقابلیرو(باستان یونانیىشهیاز ر

E(وس یآنتا Antaeusستوده شده در دعاها)یونانی.

E(آنتونى / وسیآنتون Anthonyباستانیونانیىشهی، از رگُل)التین

)سردار رومى و شوهر کلئوپاترا[)گل[.

C(آ آنته Antheaنوعى گل)یونانی.

باستانیونانیىشهیشاروى، از ریقدرت پ)یونانیCAntibia(ا یبیآنت

)ادیلیاز پهلوانان ا[)، مقابلارویرو[.

E(فاس یآنت Antiphasگرى سخن یکسى که از جانب د)یونانی

سخن (و )ارو، مقابلیرو(باستان یونانیىشهید، از ریگومى

.]ادیلیاز پهلوانان تروا در ا[)گفتن

استان بیونانیىشهیبه جاى مادر، از ر)یونانیCAntigone(گونه یآنت

)اروى، به جاىیرو( و)دختر آگاممنون[)نده، مادریزا[.

E(لوخوس یآنت Antilochusیونانیىشهیگر، از رنیکم)یونانی

.)جنگ(و ) مقابل، رویارو(باستان
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C(وپِه یآنت Antiopeکسى که در نظر است، مورد توجه، از )یونانی

زن [)چهره، صورت(و )ارو، روبرویرو(باستان یونانیىشهیر

.]تیپولیتزئوس و مادر ه

E(وخوس یآنت Antiochusى ضد راننده، کسى که با راننده)یونانی

و )ارو، ضدیرو(ان باستیونانیىشهیجنگد، از رگردونه مى

.]از سرداران مقدونى[)رانراننده، ارابه(

E(ب یآنج Anedjibىشهیمن است، از ریقلبش ا)باستانمصري

.]ى دودمان نخستاز فراعنه[باستان مصري

E(خپِرورِع آنْخ Ankhkheperureزندگى از )باستانمصري

و رِع )ظهور(، خپِر )اتیح(باستان آنخ مصريىشهیات رع است، از ریتجل

.]ى دودمان هژدهمکارع، از فراعنهلقب سمنخ[

.]روزىیزدبانوى پیا[ر یناپذشکست)سلتCAndraste(آندراسته

یونانیىشهیافتخار مردان، از ر)یونانیCAndroclea(آندروکْلئا 

.)خارافتو)مرد(تانباس
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E(آندروگئوس  Androgeusیونانیىشهینى، از ریمرد زم)یونانی

.)نیزم(و )مرد(باستان 

یونانیىشهینبرد مردان، از ر)یونانیCAndromache(اخه آندروم

ون، زن هکتور از یدختر ائت[)نبرد(و ) مرد(باستان

.]دالوران تروا

C(آندرومدا  Andromedaیونانیىشهیحاکم بر مردان، از ر)یونانی

به دست اى کهزنى افسانه[)فرمان راندن(و ) مرد(باستان

.]افتیى نجات یپرسئوس از چنگ اژدها

E(کوس یآندرون Andronicosىشهیروزىِ مردانه، از ریپ)یونانی

)روزىیپ(و) مرد(باستان یونانی

Andre( اندرو / آندرئاس/ آندره E /Andreasمرد)یونانی.

E(آنْسلم  Anselmباستانِنىآلماىشهیکالهخود خدا، از ر)آلمانى

ans)خدا( وelm)سىیلسوف و متأله بزرگ انگلیف[)کالهخود[.

.نهیانتخاب، گز)آنگلوساکسونEAngus(آنگوس 
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باستانیونانیىشهیى مار، از رالهه)یونانیCAngitia(ا یتیآنگ

)مار( .

C(آنمون  Anemonباستانیونانیىشهیق، از ریشقا)آنگلوساکسون

)باد(.

E(س یآنوب Anubisىشهیشاهزاده، توله سگ، از ر)باستانمصري

.]خداى راهنماى مردگان[)بچه، توله(و پو )سلطنت(باستانِ آن مصري

. نیریش)ارمنیCAnush(آنوش 

مصريىشهیدن، از ریدر آغوش کش)باستانمصريCAnuket(آنوکت 

.]زدبانوى شهوتیا[باستان 

E(آنون  Anonابر)عبرى .

. است»آن«همان )آلمانىCAnnick(ک یآن

.دشمن، بى اعتنا)ترکىE(آوان 

E(د یآوِس Avesidخبر خوب)ارمنی .

اى که از ملکه[)بایز(aoibhى گل شهیبا، از ریز)سلتCAoife(آوفه 

.]کوکوالن شکست خورد و با او ازدواج کرد
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E(پ آهتاهکاکو Ahtahkakoopروپوشِ ستارگان، به )سرخپوستى

.]ى کْرى در قرن نوزدهملهیس قبیرئ[زبان کرى 

-EAy(تْنجِر یآى ا Itnetjerان است، یآى، پدر خدا)باستانمصري

)انیخدا(و نجِر )پدر(ت ی، ا)ى استیاسم خدا(باستان آى مصريىشهیاز ر

.]ى دودمان هژدهماز فراعنه[

)آهن(مور یو ت)ماه(ى ترکى آى شهیماه، از ر-آهن)ترکىE(مور یتآى 

.)]ق.‘ه746-744شاهى از دودمان سربداران[

.شمیى ابررشته)ژاپنیCAya(ا یآ

نام غالم مشهور سلطان محمود [ابر ى بىمهتابى، آسمان شبانه)ترکىE(از یآ

.]غزنوى

.مانهیقدح، پ)ترکىE(اق یآ

)ارباب، سرور(ک یو ب)ماه(ى ترکى آى شهیسرورِ ماه، از ر)رکىتE(بک یآ

.]ک مصریاز ممال[

.مهوش، همچون ماه)ترکىC(تَکآی

.همچون ماه، ارزشمند)ترکىE(ن یتَکآى
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E(تور یآ Aitorخوب)باسک.

E(والس یتیآ Aethiolasاز پهلوانان [نابود کننده با آتش )یونانی

.]جنگ تروا

)ارباب، شاه(و خان )ماه(ى ترکى آى شهیشاه ماه، از ر)ترکىE(ن خایآ

.]پسر اوغوزخانِ مغول[

.در ماه)ترکىE(دا یآ

E(دان یآ Aidanآتش)آنگلوساکسون .

.روشن و آشکار)ترکىE(ن یدیآ

.هامحل انشعاب جاده)ترکىE(م یریآ

E(لوپوس یآ Aellopusیونانیىشهیرگامهاى توفانى، از)یونانی

.)پاpusو)توفانaellosباستان

E(ل یلیآ Aililب[ى سلتىشهیجن، پرى، از ر)سلتشوهر ملکه مائ[.

پرافتخار)باسکCAintzare(نْتْزارِه یآ

.داریب)ترکىE(ق ییآ
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ا

)آب(و آ )خانه، معبد(ى سومرى ا شهیى آبها، از رخانه)سومرىE(ائا 

.]خداى آبهاى جارى[

و )خداى آبها(ى سومرىِ ائا شهیى معبد ائا، از رستهیشا)سومرىE(ائاناتوم 

.]م.ى سوم پى هزارهانهیشاه الگاش در م[)ستهیشا(ناتوم 

C(ائوس  Eosباستانیونانیىشهیغروب، از ر)یونانیeosسحرگاه(

.]ى اورانوسوس و سلنه و نوهیبرادر هل[

.ى بهجتشهیشادمانى، اسم هم ر)عربىC(بتهاج ا
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E(اَبِدنگو  Abednegoعبرى(بِد شهیى نبو، از ربندهى بابلى ع)و )بنده

)ى بابلىینام خدا(نبو 

E(اَبرام  Abramو رام )پدر(اَب عبرىىشهیها، از رپدرِ بلندى)عبرى

. )اتفاع(

E(م یابراه Ibrahamو )پدر(اَب عبرىىشهیاز رپدر همگان، )عبرى

.]جد بزرگ اقوام سامى[)لىیهمه، خ(همون 

خداوند یا ، ) ناامید شدن:ایالس و یبلسي از ریشه(دیناام)عربىE(س یابل

.]طانیلقب ش[)خدا: ى شدهیونانیاز شکل(

E(ابِنزِر  Ebenezerعبرى( ب عبرىىشهیگر، از رارىیسنگا

.)ارى کردنی(و نزر )سنگ(

.]ى دومفهیخل[ى بکر شهیپدر تازگى، از ر)عربىEابوبکر

.)خاك(ى تراب شهیپدر خاك، از ر)عربىE(ابوتراب 

از [)مورچه(و ذَر ) پدر(ي أب پدر مورچگان، از ریشه)عربىE(ابوذر 

.]صحابه
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: بونصر فارابىا[)روزىیپ(ى نصر شهیروزى، از ریپدر پ)عربىE(ابونصر 

.]رانىیدانشمند ا

C(تال یاَب Abitalاَب عبرىىشهیپدرم شبنم شبانه است، از ر)عبرى

.)شبنم(و تالو )پدر(

E(جاه یاَب Abijanپدرم(اَبى عبرىىشهیهوه است، از ریپدرم )عبرى(

.)هوهی(یاه/ و جاه

E(دان یاَب Abidanاَبى ىعبرىشهیپدرم قاضى است، از ر)عبرى

.)قاضى(و دان )پدرم(

E(رام یاَب Abiramاَبى عبرىىشهیپدرم متعالى است، از ر)عبرى

.)بلند، مرتفع(و رام )پدرم(

E(شال یاَب Abishalاَبى عبرىىشهیه است، از ریپدرم هد)عبرى

.)هیهد(و شام )پدرم(

اَبى رىعبىشهیپدرم خوشحال است، از ر)عبرىCAbigail(ل یگیاَب

.)خوشحال(ل یو گ)پدرم(
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E(ملکابی/ شلَمابى Abimalashعبرىىشهیپدر شاه، از ر)عبرى

.]از شاهان کنعانى[)شاه، ملک(و ملَش )پدر(اَب 

E(هو یاَب Abihuو هو )پدرم(اَبى عبرىىشهیاو پدرم است، از ر)عبرى

.)او(

و ینام د[)پنهان کردن(پوش رسیپاى شهیپوشاننده، از ر)پارسیE(اَپوش 

.].کندخشکسالى در اوستا که آبها را پنهان مى

)اسبepoىسلتىشهیبانوى اسب، از ر)سلتCEpona(اپونا 

.]زدبانوى حامى اسبها و سوارکارانیا[

یونانیىشهیمربوط به مقبره، از ر)یونانیCEpitymbria(ا یمبریتاپى

.)مقبره، سرداب(و )روى(باستان 

E(کْتتوس یاپ Epiktetosاز حکماى [تازه به دست آمده )یونانی

.]بزرگ رومى

E(وس ئتماپی Epimetheosآگاه، کسی که بعد بین، پسنزدیک)یونانی

) روي، بعد(ي یونانی باستان شهشود، از ریاز وقوع از رخدادها خبردار می

]ها، برادر پرومتهتیتاناز) [دیدن(و
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)ارباب، سرور(ک یو ب)پدر(ى ترکى آتا شهیپدر بزرگ، از ر)ترکىE(اتابک 

.]هاى حاکم بر فارساز خاندان[

E(تان اَ Athanمحکم، مقاوم)عبرى .

ر یلقب نوح در اساط[ى سومرى شهیار عاقل، از ریبس)سومرىE(س یاَتراه

.]سومرى

E(اتل  Ethelاشرافى)نىآلما .

.سوار دالور)ترکىE(غ یاتْل

ى ساکسون شهیب، از ریمار نج)آنگلوساکسونCEthelinda(ندا یاتل

aedel)مار( وlinda)بینج(

)حسادت(etرلندى باستانیى اشهیحسود؟، از ر)سلتCEtain(ن یاتَ

.]دیزدبانوى خورشیا[

ر، یابن اث[ى اثر شهیاسم فاعل از ر، )ریصفت شمش(درخشنده )عربىE(ر یاث

.]مورخ عرب

E(ایهود/ احود Ehudقوى)عبرى .

www.takbook.com



57

E(اخدموس  Echedemusیونانیىشهیحافظ مردم، از ر)یونانی

.)مردم(و )نگهبان(باستان 

E(اخفْرون  Echephronباستان یونانیىشهیهوشمند، از ر)یونانی

E(ون یاخ Echionباستانیونانیىشهیافعى نر، از ر)یونانی

.)افعى نر(

ى ساکسونىِ شهیى مقدس، از رزهین)آنگلوساکسونEEdgar(ادگار 

aed)مقدس( وgar)زهین(.

ى شهیى مقدس، از رخانه/حافظ)آنگلوساکسونEEdmund(ادموند 

.)جهان، خانه(mundو )مقدس(aedساکسونىِ 

E(ارد ادو Edwardى ساکسونىِ شهینگهبان مقدس، از ر)آنگلوساکسون

aed)مقدس( وward)نگهبان(.

.برف)باسکCEdurne(ادورنه 

E(ادوم  Edomنىیاز اقوام فلسط[سرخ )عبرى[ .

E(ن یادو Edwinى ساکسونىِ شهیدوست مقدس، از ر)آنگلوساکسون

aed)مقدس( وwin)دوست(.
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عصر اموىي ازشاعر[اه، اسم خاص یاه، صاحب اسب سیس)عربىE(ادهم 

.]و لقب ابراهیم ادهمِ صوفی

ى شهیجنگ مقدس، از ر)آنگلوساکسونCEditha/ Ida(دا یآ/ تایاد

.)جنگ(aithaو )مقدس(aedساکسونىِ 

)عشق(یونانیىشهیعشق، محبت، از ر)یونانیCErato(اراتو 

.]ى، از موزهایه و شعر غنایى مرثزدبانویا[

یونانیىشهیدوست داشتنى، از ر)التینEErasmus(اراسموس 

)اگر عصر رنسانسیمیحىِ قرن سوم و کیس مسیقد[)دوست داشتن[.

ستون پرهیزگاري، برساخته از اَرتَه ) پارسیC(ایرتَشتونَه/ ستونَهارتَه/ ارتستون

]دختر کوروش بزرگ[در پارسی باستان ) ستون(تونَه و س) پرهیزگاري، راستی(

ارج، (ىِ اَرِجه یى اوستاشهیداراى اسبانِ ارزشمند، از ر)پارسیE(اَرجاسپ 

.]فرزند تور، شاه توران[)اسب(و اسپه )ارزش

E(ارِحوبوم  Erhobumى مردمآزاد کننده)عبرى.

و )مقدس(رسى باستانِ اَرتَه ى پاشهیپادشاه مقدس، از ر)پارسیE(ر یاَردش

.]انگذار دودمان ساسانىیژن در شاهنامه، بنیفرزند ب[)پادشاهى(ه یخْشَثْ
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.ا هنرِ خوبیلت، کار یفض)ترکىE(اَردم 

ى پهلوى اَرتَه شهیگرِ راستى و پاکى، از ریاری)پارسیE(آرتابانوس/ اَردوان

.]از شاهان اشکانى[)رسان، نگهدارارىی(و پان )پاکى، تقدس(

ي اوستایی اَرتَه بهترین پارسایی، برساخته از ریشه) پارسیE(اردیبهشت 

]نام یکی از فرشتگان زرتشتی) [بهترین(و وهیشْتَه ) راستی، پارسایی(

اَرثَنْگ پارتیى شهیارزشمند، پرارج، از ر)پارسیE(اَرجنگ، اَرتَنْگ / اَرژَنگ

.]امبرینام کتاب مانىِ پ[ى اَرجنامه مشتق شده شهیاز ر، که خود احتماال)پر ارج(

E(اسطاطالیس/ ارسطو Aristotelosن یترداراى عالى)یونانی

و)اشرافى، بلند مرتبه(باستان یونانیىشهیاز راهداف،

.]یونانیلسوف بزرگیف[)ت، هدفیغا(

.]ىاز شاهان سلجوق[ر یش)ترکىE(ارسالن 

زدبانوى راستى ینام ا[ى یى اوستاشهیراستى و درستى، از ر)پارسیC(اَرشْتاد 

.]ن زرتشتىیو درستى در د
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E(دس یارشم Archimedesاند)یونانی یونانیىشهیشه، از ریاستاد

دان و مهندس بزرگیاضیر[)شهیاند(medhsو )استاد، شاه(arxiباستان 

.]یونانی

E(ارفَخشَد  Arfakhshadرها کننده)عبرى .

.)ه دادنیهد(رمغان یى ترکى شهیه، از ریشکش، هدیپ)ترکىE(ارمغان 

E(ارنست  Ernestجدى)آلمانى .

ىِ اَرِنَه یى اوستاشهیآورد، از رآنکه سخنش رحمت مى)پارسیC(اَرنَواز 

anera)ستهیسزاوار، شا(هو واچacAw)دیدختر جمش[)واژه، سخن[.

]شهربان ارمنستان در دوران اردشیر اول[نیرومند و تیزرو ) E(اورونتس / اروند

E(س یار Erisباستانیونانیىشهیزه، انتقام، از ریست)یونانی

سه ن ین زن، بیباتریى براى زیب طالیکه با انداختن سکسی[)نه، انتقامیک(

.]شان شدباعث مشاجرهایزدبانو

E(ک یار Ericشه حاکمیهم)آلمانى .

E(ن یار Erinىسلتىشهیرلندى، از ریا)آنگلوساکسونEr.
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E(س ینیار Erinyesیونانی( ،ي از ریشهروح انتقامجو)نه، یک

.]هاى انتقامالهه[)روان، روح(و )انتقام

E(ازتب  Eztebeاستفاني شکل تغییر یافته)باسک.

کمک (rzaزر ععبرىىشهی، از رو یاريکمک)عبرىCEzra(ازرا 

. )کردن

.)گل(ى زهر شهیگلها، اسم جمع از ر)عربىC(ازهار 

دالورى در سپاه [ى پهلوىِ اَشتاد شهیراهبر، راهنما، از ر)پارسیE(اُستاد 

.]ست و ششمِ ماهیى نگهبان روز بز، نام فرشتهیخسروپرو

E(ن یاستال Stalinآنگلوساکسونىشهیاز روامی ن، یوالدپ)اسالو

stal)کتاتور شوروىید[)فوالد[.

E(استانْلى  Stanleyسى یى انگلشهیدشت سنگ، از ر)آنگلوساکسون

.)دشت(leyو )سنگ(stanباستان 

E(ر یمیاستان Stanimirى بلغارى شهیدوستدار صلح، از ر)بلغارى

stan)دوستدار( وmir)صلح، آرامش(.
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عبرانیِ زنِ [ستاره پارسیى شهیستاره، از ر)عبرىCEster(ستر ا

.]ارشایخشا

باستان اسالوىشهیدن، از ریخداى وز)اسالوEStribog(بوگ یاستر

stri)وزنده( وbog)خداى بادها[)، بغخدا[.

E(استفان  Stephanتاج)یونانی.

E(استوارت  Stewartى شهیاز رنگهدارنده، محافظ،)آلمانى

.)نگهبان(wardو )داریپا(steساکسونىِ 

E(گانْدر یاست Stigandrسرگردان)آلمانى .

ي، یا خندان از ریشه)بلندى(ى عربى سحق شهیبلند، از ر)عربىE(اسحاق 

.]میفرزند حضرت ابراه[عبري

E(اسحاق  Isaacسحقعبرىىشهیخندان، از ر)عبرىkhq

.]میابراهپسر [)دنیخند(

.]لقب حضرت على[ر خدا یش)عربىE(اسداهللا 

E(ل یاسرائ Israelىشهیکسى که با خدا کشتى گرفت، از ر)عبرى

.]عقوبیلقب [)خدا(lyل یو ا)کشتى گرفتن(rqyسر یاعبرى
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ى آشورى آشر شهیآشور تاج را عطا کرد، از ر)آشورىE(اَسرَحدون 

.]م.پ668-680شاه آشور در[)عطا کرد(ن یدیو ا)تاج(، اپلى )آشور(

ى سعد شهین، صفت برتر از ریترن، مباركیندتریخوشا)عربىE(اسعد 

.)خوشبختى(

و )مقدس(ىِ سپنتَه یى اوستاشهیى مقدس، از ردهیآفر)پارسیE(ار یاسفند

.]رانى و پسر گشتاسپین تن اییپهلوان رو[)ده، داده شدهیآفر(داتَه 

E(اُسکار  Oscarى ساکسونىِشهیاز رى خدا،زهین)آنگلوساکسونas

.)زهین(garو )خدا(

E(اسکندر  Alexanderمردم، از ر)یونانی باستان یونانیىشهیحافظ

)بانینگهبان، پشت( و)مشهورجهانگشاى [)مردان[.

E(ا یاسکوت Scutiaاستانبیونانیىشهیکى، از ریتار)یونانی

)کى، ظلمتیتار(.

E(وس یاسکوالپ Aesculapiusخته از بلوط بلند، از یآو)یونانی

خداى پزشکى [)ختنیوآ(و طبلو(باستانیونانیىشهیر

.]و درمان
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E(ل یاسماع Ismaelسمع عبرىىشهیشنود، از رخدا مى)عبرى

asq)دنیشن(ل یو اly)میهپسر ابرا[)خدا[.

E(اسوابوگ  Svabogباستان اسالوىشهید، از ریخداى خورش)اسالو

sva)دیخورش( وbog)دیخداى خورش[)، بغخدا[.

E(اسوِتْالنا  Svetlanaبلغارى(ى بلغارىشهینور، از رsvet)نور(.

E(اَشْتون  Ashtonشهرِ درخت زبان گنجشک، از )آنگلوساکسون

.)شهر(tonو )درخت زبان گنجشک(ashسى باستانِیى انگلشهیر

ل یس اییر[ى شرف شهیلى از رین، صفت تفضیترفیشر)عربىE(اشرف 

.]رانیى از افغانستان و فاتح ایغلزا

.]ى اشکانىلقب پادشاهان سلسله[منسوب به ارشک )پارسیE(اشکان 

E(اشکناز  Ashkenazپسر گومر[آتش گسترده )عبرى[.

.اشمون لطف کرد)قىیفنEAshmunhanu(اَشمون هانو

E(اتون یاَشمون Ashmuniatonى شهیى اشمون، از رهیهد)قىیفن

.)عطا کرد(ون عاطو )ىیاسم خدا(قى اشمون یفن

.ى صغرشهین، صفت عالى از ریکوچکتر)عربىE(اصغر 
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.رید، صفت شیموى سرخ و سف)عربىE(اصهب 

E(اطلس  Atlasیونانیىشهیاز ریا نستوه، ر، یاپذنتحمل)یونانی

پشتش بر را غولى که جهان [)تحمل کردن(، و )نا/نه(باستان 

]داشتنگه می

ش یپ(ىِ اَغْرَه یى اوستاشهیى تندرو، از رى ارابهدارنده)پارسیE(رَث یاَغْر

.]ابیبرادر افراس[)ارابه(و رثَه )رونده

E(م یافرائ Ephraimار باروریبس)عبرى .

)ترسناك؟(ن یىِ فْرَنْگْرَسیى اوستاشهیآور، از رهراس)پارسیE(اب یافراس

.]هاملى تورانىيشاه توران، نام خدا[

ا یو شار )شکار(ا آف یى ترکى آو شهیشکارچىِ چابک، از ر)ترکىE(افشار 

.]ى نادرشاهلهینام قب[)چابک(چار 

سردارى [ي سغد و خوارزم ب امیران منطقهلقجنگجو، )پارسیE(ن یافش

.]ن را شکست دادیرانى که بابک خرمدیا

Πλάτωνیونانی ي درشت، تنومند، از ریشه) یونانیEPlato(افالطون 

]فیلسوف بزرگ یونانی[) پهن و درشت و زمخت(
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.ى کبرشهین، صفت عالى از ریبزرگتر)عربىE(اکبر 

لقب حضرت [ى کرم شهیفت عالى از رن، صیبزرگوارتر)عربىE(اکرم 

.]محمد

، کلمد )پسر(ى سومرى ا شهیپسر خوب شرق، از ر)سومرىE(دوگ اکلم

.]شاه اور[)خوب(و دوگ )شرق(

و )دیپل(ى پهلوىِ اَك شهیش، دشمن، از ریبد اند)پارسیE(اکومن / اَکْوان

.]است-سپنداناز امشا-وى که هماورد بهمن ید[)شهیمنش، اند(منَه 

C(دنه یاخ/ دنهیاک Echidneباستان یونانیىشهیافعىِ ماده، از ر)یونانی

)بیوهاى مهیى دندهیفون و زایهمسر ت[)افعى ماده[.

E(ناژِئو/اگئون Aegaeonیونانیىشهیهمچون بز، از ر)یونانی

او مشتق اى اژه از اسمینام دراى، اى مردم اژهجد افسانه[)بز(باستان 

.]شده

باستان یونانیىشهیه به گوزن، از ریشب)یونانیCElaphios(وس یاالف

)گوزن(.
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نام (ى پهلوى هرا شهیهراى بزرگ، هراى سربلند، از ر)پارسیE(البرز 

ن یزرگترنام ب[)بلند، ستبر(تى یو برْزئ)ى باستانى و کوهى در شمال تهرانیخدا

.]ران استیرشته کوه ا

گل (چک یو چ)قرمز(ى ترکى آال شهیگلِ سرخ، از ر)ترکىE(چک یاَلْچ

.)سرخ

.ى لحنشهیآوازها، اسم جمع از ر)عربىC(الحان 

ارباب، (ک یو ب)بزرگ(ى ترکى الغ شهیرِ بزرگ، از ریام)ترکىE(ک یاُلُغ ب

.]از شاهان گورکانى[)سرور

ى گوتىِ شهیى ثروت، از رگر، همهیثروت د)اسپانیاییCElodia(ا یالود

el)گر، همهید( وodia)ثروت(.

E(الون  Elonقوى)عبرى .

ى شهیگر، از ریقتى دیقت محض، حقیحق)اسپانیاییCElvira(را یالو

.)قتیحق(viraو )گر، همهید(elگوتىِ 

.ام الهىیسروش، پ)عربىC(الهام 
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لى ا)E Eliو پسوند ملکىِ )خدا(ل یاعبرىىشهیخداى من، از ر)عبرى

.)مال من(ى 

E(اس یال Elias(شکلی یونانی شده )یونانیἨλίας (عبرياز نام

.یعنی یهوه خداي من استאליהוالیاهو

E(جاه یال Elijahل یاعبرىىشهیهوه است، از ریخداى من )عبرى

.، همان الیاس است)هوهی(یاه/ و جاه)خدا(

عبرىىشهیخدا سوگند من است، از ر)عبرىCElizabeth(زابت یال

.)سوگند خوردن(و صابات )خدا(ل یا

E(شا یال Elishaعبرىىشهیخداوند نجات بخش است، از ر)عبرى

.]اوانیپسر [)نجات دادن(شا یو ا)خدا(ل یا

E(عازار یال Eliezerىشهیگر من است، از رارىیخداوند )عبرى

.]ح زنده اش کردیاى که مسمرده[)کمک کردن(زر عو )خدا(ل یاعبرى

E(فلت یال Elipheletل یاعبرىىشهیخدا آزاد است، از ر)عبرى

.)آزاد(و فلت )خدا(
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E(و یگیال Eligioالتینىشهیده، از ریبرگز)اسپانیاییeligere

.)انتخاب کردن(

ل یانلتشکیل شده از کند، ل برادرى عطا مىیانل)بابلىE(ن آخه یدل نایلنا

ن شاه کاسىِ یآخر[)برادر(، و آخه )کندعطا مى(ن ی، ناد)انیخداى بزرگ سومر(

.]حاکم بر بابل

E(هو یال Elihuو )خدا(ل یاعبرىىشهیهوه خداست، از ری)عبرى

.)هوهی(هو یا

E(اَمات بعل  Amatbaalقى امات یى فنشهیدمتگزار بعل، از رخ)قىیفن

.)خدمتگزار(

.شوایپ)عربىE(امام 

E(امانوئل  Emmanuelمانو یاعبرىىشهیخدا با ماست، از ر)عبرى

.)خدا(ل یو ا)همراه ما(

.)عیسر(eimhىِ سلتىشهیچابک، فرز، از ر)سلتCEmer(امر 

ن یگوساله و س(ى اکدى اَمر شهین، از ریى سگوساله)اکدىE(ن یاَمرس

.]شاه اور[)خداى ماه(
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ى اُم شهیى فربه، از رصاحب صورت گوشتالو، داراى چهره)عربىC(کلثوم ام

.)لیف(و کلثوم )مادر(

) مرگ(و مورگَه ) نه(مرگ، برساخته از اَ جاویدان، بی) پارسیE(اَمورگَه 

]سردار سکایی که متحد کوروش بزرگ بود[

.ده شدهیباى آمرزیز)ژاپنیCEmi(ى ام

ا از یگو[)انتظار داشتن(ى ترکى اومماق شهیچشمداشت، از ر)ترکىE(د یام

.]رى شده باشدین معنا وامگیى پهلوىِ اَمت به همشهیر

.ى امرشهیحاکم، فرمانروا، اسم فاعل از ر)عربىE(ر یام

E(ل یام Emileکار)آلمانى .

.]لقب حضرت محمد[ى امن شهیقابل اعتماد، از ر)عربىE(ن یام

شاه الگاش، [سومرى يشهیفرمانرواى سکوى معبد، از ر)سومرىE(تَمنَه ان

.]ى ائاناتومبرادرزاده

و کى )سرور(ى سومرى ان شهیسرور آبها، از ر)سومرىEEnki(انْکى 

. ]خداى باران[)آب(
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و )سرور(ى سومرى ان شهیآسمان، از رسرور )سومرىEEnlil(ل یانْل

.]خداى آسمان[)آسمان(ل یل

E(انوخ  Enochلیپسر قاب[ى سامى باستان شهیمعلم، از ر)عبرى[.

س یرئ: انور سادات[ى نور شهین، صفت عالى از ریترنورانى)عربىE(انور 

.]جمهور مصر

E(انوس  Enosخانواده، از ر)عبرى پسر [استان ى سامى بشهیمرد

.]ثیش

نه، (پهلوىِ اَنا برساخته از پیشوند دان، یداراى روان جاو)پارسیE(روان یانوش

.]پادشاه بزرگ ساسانى[)روح(و روان )مرگ(، اوش )شوند نفىیپ

باستان یونانیىشهیستودنى، از ر)یونانیCAeneid(د یاانه

.)ستودن(

.)اتیح(enaidى ولشىِ شهیندگى، از رروح، ز)سلتCEnid(د یان

.ى انسشهیدوست، صفت از ر)عربىE(س یان

.ى انسشهیهمدم، اسم فاعل از ر)عربىC(سه یاَن

.خوشنود، راضى)اسپانیاییCEvarista(ستا یاوار
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E(ان یاوبار Ubarianهوهیى پرستنده)عبرى .

E(اوبِرون  Auberonباستان آلمانىىشهیرب، ازیخرس نج)آلمانى

adal)بینج( وbern)خرس(.

E(اوبِرى  Auberyآلمانىىشهیها، از رروى جنیقدرت پرى، ن)آلمانى

.)قدرت(rey/ricو )پرى(albباستانِ 

ي وهوبرزه در شکل یونانی شده) پارسیEOborzos(وهوبرز / اوبورزوس

]ندراز اشراف پارسی دوران اسک[پارسی باستان 

داند چگونه مورد پسند واقع کسى که مى)یونانیCEuterpe(اوترپِه 

و )نیراستقى،یحق(باستان یونانیىشهیند، از ریود، خوشاش

.]قى، از موزهایزدبانوى غزل و موسیا[)ند بودنیلذت بردن، خوشا(

E(اوتس  Otesپسرِ اوت)آلمانى .

E(ل یاوتن Othnielصفت (ن یاوتعبرىىشهیر خدا، از ریش)عبرى

.)خدا(ل یو ا)ریش
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E(اوتومدون  Automedonیونانیىشهیحاکم مستقل، از ر)یونانی

ران گردونه[)دن، حکم راندنیشیاند(و )شتنیخود، خو(باستان 

.]ادیلیلوس در ایآخ

E(اودرى  Audryقدرت اشرافى)آلمانى .

باستانیونانیىشهیک، از ریى نبخشنده)یونانیCEudora(اودورا 

.]ادیلیها در امدونیرهبر م[)بخشش(و )نیراستخوب، (

یونانی ياندیش، از ریشهپندار نیک، نی) یونانیEEudoxus(اودوکسوس 

Εὔ)نیک، خوب ( وδοξος)از اخترشناسان قدیم یونانی) [اندیشه[

E(پوس یاود Oedipusیونانیىشهیپاى ورم کرده، از رداراي )ونانیی

وس پادشاه تبس که ندانسته یپسر الئ[)پا(pusو )متورم(oedosباستان 

.]پدر خود را کشت و با مادر خود ازدواج کرد

باستان یونانیىشهیبانوى آسمان، از ر)یونانیCUrania(ا یاوران

urania)از موزهازدبانوى اخترشناسى، یا[)آسمان[.
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ursusالتینىشهیخرس کوچک، از ر)التینCUrsulla(اورسوال 

.)کوچک(ulaو پسوند)خرس(

E(وس یاورِل Aureliusالتینىشهین، از ریزر)التینaureus

.]ن امپراتور بزرگ رومیآخر[)طال(

مو و نَ)جنگجو(ى سومرى اور شهیجنگجوى نَمو، از ر)سومرىE(اورنَمو 

.]انگذار امپراتورى اوریبن[)ى سومرىیزدبانویا(

زور و (ي اوستایی اوروه نیرومند، زورمند، از ریشه) پارسیE(نَر اوروتَت

]نام پسر زرتشت) [قدرت

زور و (ي اوستایی اوروه نیرومند، زورمند، از ریشه) پارسیE(اوروسار 

]در اوستا احتماال لقب افراسیاب است) [قدرت

E(اورى  Uriنور)عبرى.

E(اه یاور Uriahنور (اورى عبرىىشهیهوه نور من است، از ری)عبرى

.)هوهی(و اَه )من

E(ل یاور Urielو )نور(اورى عبرىىشهیخدا نور است، از ر)عبرى

.)خدا(ال 
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ىشهیحاکمِ شهرهاى دوردست، از ر)یونانیCEurinome(نومه یاور

زن زئوس و [)قانون، حکم(و)دور دست(نباستایونانی

.]هاتیمادر کال

E(اوز  Ozپسر آرام[محکم، قوى )عبرى[.

ارباب، (ک یو ب)خوب(ى ترکى اوز شهیرِ خوب، از ریام)ترکىE(اوزبک 

.]ل بزرگ تاتاریکى از قبای[)سرور

E(وس یاوزِب Eusebiusبزرگ مورخ [زگار یندار، پرهید)یونانی

.]کلیسایی

E(اوزى  Uziقدرت)عبرى.

ز/ اهیاوزل یاو)E Uzziah/ Uzzielقدرت خدا، از )عبرى

.)هوهی/خدا(اَه /و ال)قدرت(اوزى عبرىىشهیر

.خرگوش)ژاپنیCUsagi(اوساگى 

E(اوسامو  Osamuقانون برتر)ژاپنی.

E(اوسرِّع  Auserreچون رع، بزرگ و قوى هم)باستانمصري

.]ى دودمان پانزدهملقب آپِپى اول، از فراعنه[و رع )قوى(ز اوسر برساخته ا
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E(اوسرکارِع  Userkareرومند است، یروح رع ن)باستانمصري

زدهم، با نام یى دودمان ساز فراعنه[و رع )روح(، کا )رومندین(از اوسر برساخته 

.]شودخنْجِر هم شناخته مى

E(اوسرْکاف  Userkafبرساخته رومند است، یروحش ن)باستانمصري

.]ن فرعون دودمان پنجمینخست[)ه بهیشب(و ف )روح(و کا )رومندین(اوسر از 

E(اوسرکاورع ستپِنْرِع  Userkaure Setepenreمصري

از اوسر برساخته رومند هستند، یاند نده شدهیات رع که توسط برگزیتجل)باستان

ى لقب ستناخته، از فراعنه[، و رِع )دنیبرگز(، رع، ستپِن )ظهور(او ، ک)رومندین(

.]ستمیدودمان ب

E(اوسرمآت رع  Usermaatreرومند یعدالت رع ن)باستانمصري

لقب رامسس پنجم، از [، و رع)عدالت(، مآت )رومندین(اوسر برساخته ازاست، 

.]ستمیى دودمان بفراعنه

بوترک)باسکCUsoa(اوسوا 

.ه به فرزندیغالم بچه، کنا)ترکىE(اوشاق 
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باستانیونانیىشهیشادى، از ر)یونانیCEuphrosyne(نه یاوفروس

)خوبنیراست ،(و)نومه، از یدختر زئوس و اور[)شادمانى

.]هاتیکار

ى شهیگراز جنگجو، از ر)آنگلوساکسونCEoforthild(لْد یاوفورت

.)جنگ(hildو)گراز(eofortساکسونى

E(اوکئانوس  Oceanusیونانیىشهیا، از ریانوس، دریاق)یونانی

)ایفرزند اورانوس و گا[)ایدر[.

.استیخته و با کیمرد فره)ترکىE(اوکا 

E(ش یاولر/ خیاولْر Ulrichىشهیقدرتمند و ثروتمند، از ر)آلمانى

.)ثروت(richو)ههم(ulباستانآلمانى

باستانیونانیىشهیک، از ریآسمانِ ن)یونانیCEulimene(منه یاول

.)آسمان(و ) نیک، راستین(

E(ور یاول Oliverیتونیز)ى کهنفرانسه-گُل.

E(اوما  Umaتیى سانسکرشهیکتان، از ر)هندى.
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در ) اندیشه(و متی ) نیک(ي نیک، برساخته از هواندیشه) پارسیC(اومتی 

]دختر خشایارشاه[پارسی باستان 

یونانیىشهیداراى ناف کوچک، از ر)یونانیEOmphalion(ون یاومفال

.)ناف(باستان

E(اومولپوس  Eumolposدون، شاه تراس یپسر پوزئ[دعاخوان)یونانی

.]سین الوزییانگذار آیو بن

.ى آلوکوفهش)ژاپنیCUme(اومه 

ى شهیبه من کمک کرد، از ر)ىیخدانام (شا یریناپ)ىایالمE(شا یریاونْتاش ناپ

.]م.پ75درایالمشاه [)کمک کردن(ى اونتاش ایالم

E(اونْگوس  Aongusسلت( ىسلتىشهیگانه، از ریقدرتoen)ک، ی

.]خداى عشق و جوانى[)قدرت(gusو)کتای

.ى شرابزهیدوش)یونانیCOeno(اونو 

باستانیونانیىشهیروزى، از ریپ)یونانیCEunice(سه یاون

.)روزىیپ(و)نیراست(
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E(د یاوو Ovideالتینىشهیگوسفند، از ر)التینovisگوسفند(

.]الدىیشاعر و مورخ رومى در قرن نخست م[

E(ن یسیاو Oisinىسلتىشهیخرس کوچک، از ر)سلتois

.]ام عاشقش شدیشاعرى که ن[)کوچک(inو پسوند)خرس(

اى از زبانهاى اى ترك و شاخهلهینام قب[شاوند یمتفق، خو)ترکىE(غور یاو

.]خاورىقلمرو 

E(بزان یا Ibzanفعال)عبرى .

ى اکدى شهین فراخوانده شده، از ریکسى که به سوى س)اکدىE(ن یسبىیا

.]م.پي سوم ي هزارهنیمهشاه اور در[)خداى ماه(نیو س)فرا خواندن(بى یا

E(تامار یا Ithamarاى عبرىىشهیى نخل، از ررهیجز)عبرى

.)خرما، نخل(و تامار )رهیجز(

ى، سنگ کهن معبدىیاسم روستا)باسکCItziar(ار یتْزیا

E(رو یچیا Ichiroپسر اول)ژاپنی.

کجاست؟ افتخار )عبرىEIchabod(خابود یا
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ا یى ماشهین کمان، از ریبانوى رنگ)سرخپوستىCIxchel(خْچِل یا

.]اهایان ماین، ماه و پزشکى در میزدبانوى زمیا[

ئا یادوت)CEidotheaباستانیونانیىشهیهمچون خدا، از ر)یونانی

)مشابه(و)ایتئوس و از فرشتگان درمدختر پرو[)خدا[.

برکه)باسکCIdoya(ا یدویا

E(گ یدویا Eadwigسى یى انگلشهیمت جنگى، از ریغن)آنگلوساکسون

.)جنگ(wigو)ثروت(eadباستان

E(راد یا Iradلیپسر قاب[کهنى سامىشهیاز رخرِ وحشى،)عبرى[.

چِ پهلوى یریى که با اَیى ارِجِ اوستاشهیرانى، از ریى، ایایآر)پارسیE(رج یا

.]دونیفرزند فر[است شهیرهم

روشنایی راستی، درخشش پرهیزگاري، برساخته از ) پارسیC(آرتابام / ایرداباما

مادرِ [در پارسی باستان ) روشنایی، درخشش(و بامه ) راستی، پرهیزگاري(اَرتَه 

]داریوش بزرگ

Irmenباستانآلمانىىشهیتمام، کل، از ر)آلمانىCIrma(رْما یا

.)تمام(
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.]زدبانوى صلحیا[صلح )التینCIrene(رِنه یا

.بایز)سلتCIsolde(زولْد یا

برساخته از ایزیسس، یزیى اهیهد)باستانمصريCIsidor(دور یزیا

. )هدیه(و پسوند یونانی ) نام ایزدبانویی(باستانمصري

)تاج(آست باستانِمصريىشهیتاج، از ر)باستانمصريCIsis(س یزیا

.]زدبانوى بارورى و خاكیا[

E(سا یا Isahعقوبیبرادر [پشمالو )عبرى[ .

E(ساخار یا Isakharنهمین پسر [مزدور کارگر رنده، یپاداش گ)عبرى

. ]هودىیى گانهل دوازدهیاز قباو بنیانگذار یکی یعقوب

E(سامو یا Isamuشجاعانه)ژاپنی.

]ایزد پساوایی و لذت در وداها[، فرمانروا حاکم) هنديEIsana(ایسانا 

E(اه یسایا Isaiahعبرىىشهیرستگارى از آنِ خداست، از ر)عبرى

)هوهی(هو یو )سعادت(شا ی

مان در یخداى پ[او دعاهاى ما را نازل کرده است )اکدىE(شْنى کارابیا

. ]المیمیانرودان و ا
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E(کاروس یا Icarusباستانیونانیىهشیرو، از ریپ)یونانی

ش را از ید بالهایکى خورشیل پرواز در نزدیپسر دائدالوس که به دل[)رودنباله(

.]ا کشته شدیاد و در اثر سقوط به دردست د

، در سانسکریت )؟(شکرین، شیرین ) هنديEIkshvaku(ایکْشواکو 

]دانیاي بو[مشتق شده که یعنی نیشکر ) (از ایکْش 

E(گور یا Igorریکمانگ)آلمانى.

.]د اول عثمانىیزیلقب با[آذرخش، صاعقه )ترکىE(لدرم یا

ى شهیر، از ریجنگجوى پ)آنگلوساکسونCEaldglyd(د یلدگلیا

.)نبرد، جنگ(glydو)ریپ(ealdسى باستانیانگل

E(مامو یا Immamuىِ امامى عربشهیرهبرِ ما، امام ما، از ر)آفریقایى.

E(محوتپ یا Imhotepىشهید، از ریآاو در آرامش مى)باستانمصري

ن فرعون دودمان یمعمار زوسر، نخست[)تیآرامش، رضا(باستان حوتپ مصري

.]سوم

emenباستانآلمانىىشهیجنگ کامل، از ر)آلمانىCImelda(ملدا یا

.)جنگ(hildو)همه/کامل(
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.ى ساکسونشهیباکره، از ر)آنگلوساکسونCImogen(موگن یا

ئاس یان)E Aeneasباستانیونانیىشهیستودنى، از ر)یونانی

)هاو نیاي رومیاز پهلوانان جنگ تروا[)ستوده[.

E(ناکى یا Inakiوسیگناسیاي شکل تحریف شده)باسک.

E(ه نْدریا Indraان در وداهابارباد و يخدا[بارانى )هندى[.

دختر جواهر [ت یى سانسکرشهیى، از ریبایز)هندىCIndira(را ینْدیا

.]ر هندیلعل نهرو و نخست وز

-شوش-نیى سومرى نشهیخداى شهر شوش، از ر)ىایالمE(ناكینْشوشیا

. ناكیا

E(نْگ یا Ingباستانِنوردیکى شهین است، از ریآنکه بهتر)آلمانى

ingwaz)خداى بارورى[)نیبهتر[.

، اسم فاعل از آیدمیباز آن که کند، کسى که در روز سفر مى)عربىE(وب یا

.]امبرى در توراتیپ[)باز آمدن(ى أَواب شهیر

E(ون یا Ionي جانتحریف شده)باسک.
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ن ااب[)آشکار کردن(ى أبن شهیروشن، آشکار، اسم فاعل از ر)عربىE(أَبان 

.]د بن عقبهین ابن ولاابابن عثمان بن عفان،

.]ابى بن کعب[)پدر(ى أب شهیر از ریپدر کوچک، اسم تصغ)عربىE(أُبى 

.]ایستنام قبیله[گرگ )عربىE(أوس / أحوس

.ى أدبشهیرك و نکته سنج، اسم فاعل از ریز)عربىE(ب یأَد

ى رغد شهیثروتمند و خوشبخت، صفت برتر از ر)عربىE(أَرغَد 

.)تمندىدول(

.ریش)عربیE(أسد 

ى شهی، صفت از ر)ریصفت ش(اهى یخته با سیدىِ آمیسف)عربىE(أَشهب 

.)دىیاهى و سفیختگى سیآم(شهب 

.ه به تاجیدستارِ شب)عربىE(ل یأکل

.]ندگان حضرت محمدیاز ستا: س قرنىیاو[گرگ کوچک ) عربىE(س یأُوِ

.]ادیى بنوالهیجد قب[)دست(د یىشهیبازو، آغوش، از ر)عربىE(اد یأ

.)عطا کردن(س یى أشهیه، از ریه، هدیعط)عربىE(اس یأ
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شاه شام در : هم بن جبله الحارث الغسانىیاال[ریگستاخ و دل)عربىE(هم یأَ

.]تیعصر جاهل
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ب

E(بِئوولف  Beowolfى ساکسونىِشهیخرس، از ر)آلمانىbeo

.)گرگ(wolfو)زنبور(

)باستانمصريEBaenre-Merynetjeru(بائنْرِع مرى نجِرو 

، رِع، مرى )روح(باستان با مصريىشهیان، از ریروح رع، محبوب خدا

.]ى دودمان نوزدهمپتاح، از فراعنهلقب مرن[)انیخدا(و نجِرو )محبوب(

.نه، گرانبهایگنج)چینىCEBao(بائو 

E(بائى  Baiدیسف)نىچی .

.]زیى چنگنوه[قوى و سخت )ترکىE(باتو 

.)آغاز(ى بدو شهیآشکار، آغازگر، اسم فاعل از ر)عربىE(بادى 
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E(و یبارتولوم Bartholomewزند، پسرِ کسى که شخم مى)عبرى

شخم (تولْماى )پسر، فرزند(ر اب/ى آرامى بنشهیى نامى از رشدهیونانیشکل

.)زدن

.)برترى(ى برع شهیصاحب برترى در علم، اسم فاعل از ر)عربىE(بارع 

ى لهیکى از چهار قبی[ى ترکى برالس شهیر، از ریقهرمان دل)ترکىE(بارالس 

.]ىیمهم جغتا

بزرگ، (ى پهلوى بار شهیمحترم، داراى روح بزرگ، از ر)پارسیE(بارمان 

.]شاهنامهاز پهلوانان [)شه، فکریاند(و منَه )باشکوه

E(بارى  Barryزهین)آنگلوساکسون .

E(وان یباسا Basajuanىشهیسرور جنگل، از ر)باسکjuan

.)جنگل(Basaو)ارباب(

.)تندخو(سل یشى بیر، استوار، از ریدل)عربىE(باسل 

.)لبخندزدن(ى بسم شهیلبخندزننده، از ر)عربىE(باسم 

ى ف شدهید شکل تحریا گرگ خاکسترى، شایله، یبن قیاول)ترکىE(باشْقرد 

.]هیاى ترك در روسلهینام قب[باشد )گرگ خاکسترى(بوزقورد 
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از القاب [)افتنیبقا (ى عربى بقى شهید، اسم فاعل از ریجاو)عربىE(باقى 

.]خداوند

E(باك  Buckگوزن نر)آنگلوساکسون .

E(باکارِع  Bakareبرساخته ن است، یافتخار آفرروح رع )باستانمصري

ست و ین فرعون دودمان بیلقب تانوتامون، آخر[، و رع )روح(، کا )افتخار(با از 

.]سوم

E(باکوس  Baccusباستانیونانیىشهیزن، از راد، نعرهیفر)یونانی

)خداى شراب[)اد زدنیفر[.

E(بالْتازار  Baltazarمىِ بعل ى ساشهیبعل حفظش کند، از ر)قىیفن

]هیهودیشاه [)حفظ کردن(و تَزَر )ىینام خدا(

E(بالْدر  Balderپسرِ [باستان نوردیکى شهیشاهزاده، از ر)آلمانى

.]گیو فر- انیخداى خدا- ن یاود

 وبالْد)E Baldevیى سانسکرشهیخداى قوى، از ر)هندىتbal

.]شنایبرادر بزرگ کر[)خدا(devو)قوى(
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رو بالْدوم)E Baldomeroآلمانىىشهیشجاعِ مشهور، از ر)آلمانى

.)مشهور(merosو)جسور(baldباستانِ

E(لروفون اب Balerophonىشهین، از ریزه و زوبیى نسازنده)یونانی

ى پهلوانِ کشنده[)آورنده(و پسوند)زهین(باستانیونانی

.]مرایک

.)ىیروشنا(ى بهر شهیدرخشان، اسم فاعل از رروشن و)عربىE(باهر 

.رمیى ترکى بشهید، جشن، از ریع)ترکىE(رام یبا

E(رون یبا Byronاصطبل گاو)آنگلوساکسون .

و سنقر )بزرگ(ى ترکى باى شهین بزرگ، از ریشاه)ترکىE(سنقُر یبا

.]مورىیپسر شاهرخ ت[)نیشاه(

)اهیس(را و قَ)ر، بزرگیام(ى ترکى باى شهیراه، ازیر سیام)ترکىE(قرا یبا

.]مورىیحاکم همدان در عصر ت[

.]ى اوغوز خانِ مغولپسر کوك خان و نوه[پرنعمت )ترکىE(ندر یبا

E(بت بعل  Batbaalقىیفن(ت یى فنشهیدختر بعل، از رقى ب)دختر(.
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)دختر(بت عبرىىشهیدخترِ سوگند، از ر)عبرىCBathsheba(بتْشبا 

.)سوگند خوردن(و صابات 

ل یو ا)خانه(ت یبعبرىىشهیى خدا، از رخانه)عبرىCBethel(بِتل 

.)خدا(

E(بتوئل  Bethuelل یو ا)مرد(بِتو عبرىىشهیمرد خدا، از ر)عبرى

.)خدا(

.ى بتلشهیکند، اسم از را، زنى که ازدواج نمىیتارك دن)عربىC(بتول 

E(س بِدرو Bedrosهمان پتروس است)ارمنی.

E(بِده  Bedeسى باستانِیى انگلشهیدعاخوان، از ر)آنگلوساکسون

baede)الدىیسىِ قرن هشتم میسِ انگلیمورخ و قد[)دعا خواندن[.

الزمان عیبد[)نوآورى(ى بدع شهینو، شگفت، صفت از ر)عربىE(ع یبد

.]فروزانفر

ا باراق ی)پشمالو(ى ترکى پاراق شهی، سگ تازى، از رپشمالو)ترکىE(براق 

.]ان، از سرداران خوارزمشاهىییحاجبِ قراختا[)سگ تندرو(

E(بران  Branکالغ، در زبان وِلش)سلت.

www.takbook.com



91

E(برانْخوس  Branchusوِرد، دعا)یونانی.

E(ر یمیبران Branimirى بلغارىشهینگهبان صلح، از ر)بلغارى

bron)ت کردنحفاظ(وmir)صلح، آرامش( .

. مشهور، درخشان)آنگلوساکسونCBertha(بِرتا 

E(بِرترام  Bertramآلمانىىشهیکالغ درخشان، از ر)آلمانىbert

.)کالغ(ramو)درخشان(

فرزند [)رومندیبلند و ن(ى پهلوىِ برز شهیتنومند، از ر)پارسیE(برزو 

.]هندوستانسهراب، لقب بهرام گور در

ن یو )رومندیبلند و ن(ى پهلوىِ برز شهید، از ریبالنده و رش)پارسیE(ن یبرز

.]قباداز سرداران کى[)پسوند نسبت(

ي برزیه در بلندقامت و زورمند و تناور، شکل بابلی شده)پارسیE(بردیا 

]پسر کهتر کوروش بزرگ[پارسی باستان 

.هشکوفه، غنچ)عربىE(برعم 

E(برَك  Barakرعد و برق)عبرى .
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E(بارکا/ برکَه Barkaسردار مشهور فنیقی [رعد و برق، آذرخش ) فنیقی

]جنگیدکه با رومیان می

ى ترکى بورکى شهیر، از ریا شکست ناپذیکاله شکسته، )ترکىE(ارق یبرک

.]پسر سلطان ملکشاه سلجوقى[)زخمى شدن(اروق یو )ا دشوارىیکاله، (

بنیانگذار [ي پرَموکْهه تغییر یافتهکاهن، راهب بودایی، ) پارسیE(برمک 

]خاندان برمکی

E(برنابا  Barnabasعبرى(ر شهیغمبر، از ریپسر پى آرامىِ ب) ،فرزند

.]لیسندگان انجیاز نو[)امبریپ(نَبا /و نَبى)پسر

E(برنارد  Bernardآلمانىىشهیخرس شجاع، از ر)آلمانىber

.)بینج(naldو)خرس(

E(برِندان  Bredanشاهزاده)آنگلوساکسون .

E(برِنّوس  Brennusسلتپهلوانان/از شاه[شاهزاده، کالغ)سلت[.

ى مقدونىشهیروزى، از ریى پآورنده)یونانیCBernike(که یبِرن

.]مقدونیى مشهورنام ملکه[)روزىیپ(و)آورنده(
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E(ئه بِرو Beroeباستانیونانیىشهیمرغ، از رى تخمآورنده)یونانی

)آورنده(و)تخم مرغ( .

E(بروخ  Bruchرستگار)عبرى .

E(بروس  Bruceى گلِشهیر، از ریپن)ى کهنفرانسه-گُل

breueuse)ر خالداریپن(.

ماالً شکل احتکسی که خداوند چوپان اوست، )بابلیE(بروز / بروسوس

) چوپان(و رِئو ) خدا(ي بعل از دو کلمهاست که » وشوئرِبعل«ي نامِ شدهیونانی

تا 258مورخ بزرگ بابلی و کاهن اعظم معبد مردوك بین سالهاي [ساخته شده 

]م.پ253

E(برونْتس  Brontesباستانیونانیىشهیرعد، از ر)یونانی

)رعد(.

E(برونو  Brunoباستانآلمانىىشهیاى، از رقهوه)انىآلم.
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ىشهیافزار، از رسالح جنگى، جنگ)آلمانىCBrunhild(لد یبرونْه

ى ى حلقهاى در اسطورهملکه[)جنگ(hildو)سالحbrun(باستانِآلمانى

.]هابلونگین

.ى برهۀشهیل، از ریدل)عربىE(برهان 

E(برَهما  Brahmaخداى [ت یى سانسکرشهیز ردعاخوان، ا)هندى

.]بزرگ هندوان

بخشش برهما، خداداد، برساخته از نام ) هنديEBrahmadatta(داتَّه برَهمه

]شاه اردوگاه آنگا در هند باستان) [بخشش(برهما و داتَه 

E(ان یبرا/ انیبر Brianاشرافى)آنگلوساکسون .

ى ولشىِشهی، از رن، متعالىیبرتر)سلتCBtidget(ت یژیبر/ تیجیبر

brig)زدبانویا(وhid)هازدبانوى بزرگ ولشینام ا[)عالى[.

. خال، لکه)ى کهنفرانسه-گُلCBrice(سه یبر

ى که معشوق یزبانویا[آور رومند، خشمین)یونانیCBrimus(موس یبر

.]هرمس بود

.بایبانوى ز)ارمنیCBerjouni(ونى یبِر
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.)لبخندزدن(ى بسم شهیندزننده، از رلبخ)عربىE(بسام 

.]زیى خسروپرویدا[همان گستهم است )پارسیE(بسطام 

.)لبخندزدن(ى بسم شهیلبخندزننده، از ر)عربىE(بسمان 

: بشار بن برد[)بشارت دادن(ى بشر شهیمژده دهنده، از ر)عربىE(بشار 

.]شاعرى مشهور

.)بشارت دادن(ى بشر هشیمژده دهنده، از ر)عربىE(ر یبش

.]از القاب خداوند[)دنید(شه بصر ینا، صفت از ریب)عربىE(ر یبص

از القاب [)دنید(ى عربى بصر شهیننده، صفت از ریب)عربىE(ر یبص

.]خداوند

E(وس یبطلم Ptolemyیونانیىشهیجنگجو، مهاجم، از ر)یونانی

.]مصرشاه مقدونىِ[)جنگ، تهاجم(باستان

E(بعل شمر  Baalshamarت کردیبعل حما)قىیفن.

E(بعلم  Baelamو آمو )خدا(قى بعل یى فنشهیخداى مردم، از ر)عبرى

.)مردم(
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بخشش، (و داد ) خدا(بخشش خداوند، برساخته از بغ ) پارسیE(دادبی/ بغداد

]حاکم شهر استخر در دوران سلوکی) [هدیه

.]از شاهان خوارزمشاهى[خوك نر )ترکىE(بغرا 

ل یس ایرئ[)شتر نر(ى ترکى بوغرا شهیشتر نر قوى، از ر)ترکىE(بغراخان 

.)]ق.ه383(قراخان و فاتح بخارا 

E(پوکرات یه/ بقراط Hippocratesىشهیرقدرت اسبها، از )یونانی

.]یونانیپزشک مشهور[)قدرتو)اسبیونانی 

)سرور، ارباب(ک یى ترکى بشهیل، مهترِ قوم، از ریبزرگ ا)کىترE(بکتاش 

.)لهیل، قبیا(و تاش 

.]ى اسالمفهین خلینخست: ابوبکر[بچه شتر ) عربیCE(بکر 

blathىسلتىشهیگل کوچک، از ر)سلتCBlathnat(بالتْنات 

ه دیى که توسط کوروى دزدیرلندى بانویر اید راساط[)کوچک(natو)گل(

.]شد
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ى پهلوىِ ولَخْش، در زبانهاى گوناگون وارد شده شهیاز ر)پارسیE(بالش 

، ولْگاش پارتى وارمنی، واالرشالتینVologesesاست، برابر است با

از شاهان ساسانى[یونانی[.

.]ن مؤذن اسالمیاول[)س کردن گلویخ(ى بلل شهیآب، از ر)عربىE(بِالل 

. دیسف)ى کهنفرانسه-گُلCBlanche(النْش ب

ي بِلونه انداز، از ریشهنیزه) یونانیEBellerophon(بلروفون 

)βελόνη ( به معناي نیزه و پرتابه و زوبین، در یونانی بلروفون

)Βελλεροφῶν ( سگاه به صورت بلروفونت)Βελλεροφόντης ( آمده که

هاي ترین پهلوانان یونانی است که در متنیکی از کهن[دهد همین معنی را می

] شودباستانی معموالًً در کنار پرسئوس و هراکلس از نامش یاد می

E(بلَک  Balakشاه موآب[هرز دهنده )عبرى[.

E(بِلنوس  Belenusخداى [ى سلتىشهیدرخشان، از ر)سلت

.]دیخورش

ر یبل)E Blairدشت، جلگه)آنگلوساکسون .

.)بالغت(ى بلغ شهیوا، سفت از ریسخن، شخوش)عربىE(غ یبل
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E(آمى بن Binamiفرزند(بن عبرىىشهیفرزند مردمِ من، از ر)عبرى(

.)مردم من(و آمى 

.]رانىیدان ایقیموس[انگشت)عربىE(بنان 

E(اه یبِنا Benaiahبنا (بنى عبرىىشهیهوه ساخته است، از ری)عبرى

.)وههی(اه یو )کردن

E(کت یبِند Benedictالتینىشهیرستگار، از ر)التینbene

.]حى، نام چند پاپیاز مقدسان مس[)حکم، فرمان(dictو)کیخوب، ن(

E(ن یامیبن Benjaminىشهیا پسر جنوب، از ریم، یپسر غمها)عبرى

.]هودىیى گانهل دوازدهیاز قبا[)غم/ جنوب(ن یامیو )فرزند(بن عبرى

E(گْنو یبِن Benignoالتینىشهیان، بى آزار، از ریزبى)اسپانیایی

benignus)انیزمهربان، بى(.

E(بو  Boموج)چینى .

پیامبر ) [بیدار شدن(ي سانسکریت بودهی بیدار شده، از ریشه) هنديE(بودا 

]مشهور هندي

www.takbook.com



99

از ،روزىیپ)سلتCBoudicca/ Boudiccea(چِه یبود/ کایبود

ان یکه با رومسلتاى درانگلستانِنام ملکه[به همین معناboudسلتىِ ىریشه

.]دیجنگ

boudىِسلتىشهیروزى، از ریپ)سلتCBoudicca(کا یبود

.)روزىیپ(

E(بِورلى  Beverlyسگ آبى، از ر)آنگلوساکسون سى یى انگلشهیرود

.)رودخانه(layو)سگ آبى(beverباستانِ

E(س یبور Borisنبرد)اسالو .

داراى سرى همچون گاو، از ) یونانیEBucephalus(بوسفالوس

.]اسم اسب اسکندر[)سر(و)گاو(باستانیونانیىشهیر

ا ینْستا یش آمدنى است، در اوستا به صورت بوشْیآنچه پ)پارسیE(بوشاسپ 

.]ن زرتشتىینابه هنگام در دو تنبلى و خوابِینام د[ستا آمده است یبوش

E(بوغوس  Boghosهمان پائول است)ارمنی.

E(رْز یبوگوم Bogomierzى اسالوىشهیخداى صلحجو، از ر)اسالو

. ]ان لهستانیاز خدا[باستان 
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E(وار یبول Bolivarباسکىشهیابِ کنار رودخانه، از ریآس)اسپانیایی

bo)ابیآس(وlibar)هکنار رودخان(.

باقى )اوالن باتور(تخت مغولستان یدر نام پا[ر، پهلوان یدل)ترکىE(بهادر 

.]مانده است

E(بهارات  Bharatیى سانسکرشهینگهداشته شده، امن، از ر)هندىت

bhara)کشور هندیلقب آگنى، نام د[)نگهداشتن، حفظ کردن گ[.

ىِ وِرثْرَه یى اوستاشهیاز رو، یى داژدهاکُش، نابود کننده)پارسیE(بهرام 

)باردکند و نمىاژدهاى خشکى، در اصل ابرى که باران را در خود محبوس مى(

شه است که از یرت همیدر سانسکرتْرَه هنَهین واژه با وری، ا)کشتن، زدن(و اَغْنَه 

اش در اصل ي معنایی، ریشهاست)زدى جنگجویا(ندرا یالقاب ا

ي و در هم شکنندهکُشندهبوده به معناي wltro-gwhen*پیشاهندواروپایی 

.]انیرانیخداى جنگ ا[سد و حصار

.شاوندین خویکترینزد)عربىE(بهران 
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)شهیاند(و منَه )خوب(ى پهلوىِ وهو شهیش، از ریک اندین)پارسیE(بهمن 

.]ن زرتشتىیاز فرشتگان بزرگ د[

.)شادمانى(ى بهج شهیشادمان، از ر)عربىE(ج یبه

یونانیىشهیعدالت ناشى از قدرت، از ر)یونانیCBiadike(که یادیب

.)عدالت(باستان

نى در جنوب باخترى، از یا سرزمید، یپرچمِ داراى نقش ب)پارسیE(درفش یب

م یاقل(ددفْش ید هم با وی، شا)پرچم(و درفش )دیدرخت ب(د یى پهلوىِ وشهیر

جادوگرى [مربوط باشد )ران باستانیرىِ اینِ اساطیهفت سرزمجنوب غربى از 

.]تورانى

ص دهنده، برگرفته از بخش یران، تشخین ایمربوط به سرزم)پارسیE(ژن یب

د از یا شای، )هاىیاین آریج، سرزمیرانویا(نگَه یىِ اَئرَه وجیدومِ عبارت اوستا

.]و، از پهلوانان شاهنامهیگپسر [)ص دهندهیخوب تشخ(چنَه یى پهلوىِ وشهیر

.)زبان(ل یو د)ارباب(گ یى ترکى بشهیسرورِ زبان، از ر)ترکىE(گدل یب

پسوند (و لر )ارباب(گ یى ترکى بشهیران، اربابان، از ریام)ترکىE(گلر یب

.)جمع
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.دیدرختى با گلهاى سپ)عربىC(لسان یب

E(لوبوگ یب Byelobogىِاسالوىشهید، از ریخورش)اسالوbyel

.]اسالوان اقوامید در میخداى باستانى خورش[)خدا(bogو)دیسف(

در سانسکریت که در اصل نذري، خالِ نذر، برگرفته از ) هنديC(بیندو 

همان است که براي ) بینْدي(ي این کلمه شکلِ مادینه. به معناي نقطه است

.گیردهندوان مورد استفاده قرار مینامیدن خالِ نذريِ نهاده بر میان پیشانی 

]لقب ضحاك[ي ده هزار اسب دارنده)پارسیE(بیوراسپ

E(له یب Bileرىیپهلوانى اساط[درخشان، همان بلنوس است )سلت[.

.)ارباب، سرور(ک یى ترکى بشهیبزرگ، مهتر، از ر)ترکىE(وك یب
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پ

E(پا  Paانیاز خدا[باستان مصريىشهیاز رد، یخورش)باستانمصري

.]مصري

E(پاتروکلس  Patroclesیونانیىشهیافتخار پدران، از ر)یونانی

ى و دوست یاز پهلوانان آخا[)افتخار(و)پدر(باستان

.]لسیآخ
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E(س یپاتر/ کیپاتر Patrick/ Patrisاشرافى، از )التین

.]حىیمقدسان مساز[)پدر(patraالتینىشهیر

E(ان یپارتاکْن Partaknianنام [شروى کنندگان یشروها، پیپ)پارسی

.]ل مادیکى از قبای

یاي ایالمی و ، تحریفی یونانی شده از اوپرم)؟(کمال نیک ) پارسیC(پارمیس 

] ي کوروش بزرگدختر بردیا و نوه[ي پارسی باستان اوپرمه

زنِ [ت یى سانسکرشهیر کوهستان، از ردخت)هندىCParvati(پارواتى 

.]وایش

E(وت یپاسباخائنّ Pasebakhaenniutاى که ستاره)باستانمصري

، )داریپد(، خا )اىستاره(باستان پاسبا مصريىشهیشود، از ردار مىیدر شهر پد

.]کمیست و یى دودمان بلقب پسوسنس اول، از فراعنه[)شهر(وت یو نّ

E(پاسکال  Pascalشرقى)ى کهنفرانسه-گُل .

منصبى ارتشى در [پارسی» پادشاه«ي ، ترکی شدهسپهساالر)ترکىE(پاشا 

.]دولت عثمانى
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pallasباستانیونانیىشهیزه، از ریدوش)یونانیCPallas(پاالس 

.]لقب آتنه[)زهیدوش(

E(پامى  Pamiىشهیرکسى که به گربه تعلق دارد، از)باستانمصري

.]ست و دومیى دودمان بار فراعنه[)گربه(باستان پام مصري

یونانیىشهیى همگان، از رشفا دهنده)یونانیCPanacea(پاناسه 

.]وسیدختر اسکوالپ[)شفا دادن(و)همه(باستان

باستانیونانیىشهیها، از رهیى هدهمه)یونانیCPandora(پاندورا 

)همه(وـ)ى راه ورود یاى جادوزنى که با گشودن جعبه[)هیهد

.]ها را به جهان هموار کردیتمام بد

E(پانوپتس  Panoptesیونانیىشهیى چشمها، از رهمه)یونانی

.)چشم(و)همه(باستان

E(پاول  Paulح، نامیون مسیاز حوار[التینىشهیفروتن، از ر)التین

.]چند پاپ

E(پولس / پائولو/ پل/ پاول Paulusون یاز حوار[کوچک )عبرى

. ]حیمس
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E(پتاح  Ptahخداى [باستان مصريىشهینده، از ریگشا)باستانمصري

.]سیشهر ممف

.ىیروستا)اسپانیاییCPetronia(ا یپِترون

.خواسته)التینCPetula(پِتوال 

E(باستت یپِد Pedibastetت، )باستانصريمشهر باست مرد خردمند

ست و ین فرعون دودمان بینخست[)خردمند(باستان پِدى مصريىشهیاز ر

.]سوم

ها، باباي مخلوقات، در پدر آفریده) هنديEPrajapati(پرَجاپتی 

تشکیل یافته ) پدر(و پتی ) هاآفریده(از دو بخش پرَجا سانسکریت 

]داهاخداي بزرگ در و[

یونانیىشهیى نور، از رنابود کننده)یونانیCPersephone(پِرسفونه 

.]زدبانوى دوزخیا[) نور(و ) نابودگر(باستان 

E(پرومته  Prometheusباستانیونانیىشهیش، از ریدوراند)یونانی

)شیپ(و)ردمان به مها، کسى که آتش را براى تانیاز ت[)دنید

.]ارمغان آورد
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و )روزیفاتح، پ(جه یوىِ اوپرىیى اوستاشهیروزمند، از ریپ)پارسیE(ز یپرو

.]شاه ساسانى[)روزیپ(ج یپهلوىِ اَپرْو

ى یى اوستاشهیوِ شهوت، از ریگانه، ماده دیبه و بیزن غر)پارسیC(پرى 

ریریپریکَه، پهلوىِ پغدىِ یک، تُرفانىِ پرگ، و سبه، یک همگى به معناى زنِ غریپ

وان در یومرث در نبرد با دیاور کی[)و شهوتید(ىِ پِله یى هند و اروپاشهیا از ری

.]شاهنامه

E(پِرى  Perryى که ژاپن را شکست یکایاساالر آمریدر[مسافر )التین

.]داد

ي سانسکریت برگرفته از ریشهزمین، خاك ) هنديC(پریتیوي 

] انوي زمین در ریگ وداایزدب[

پرى و پسوند پارسیى شهیه به پرى، از ریهمچون پرى، شب)پارسیC(سا یپر

.)سا- (شباهت 

)روح(یونانیىشهیروان، روح، از ر)یونانیCPsuche(پسوخه 

.]معشوق اروس[
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اب یاسپدر افر[)برنده(ى پهلوىِ پِشَنَه شهیفاتحِ جنگ، از ر)پارسیE(پشَنْگ 

.]و شاه توران

شکش کرده است، از یکسى که تنِ خود را به خدا پ)پارسیE(پشوتن 

دانان زرتشتى و یاز جاو[)تن(و ثْنَه )شکش کردنیپ(ئو یشیىِ پیى اوستاشهیر

.]حاکم گنگ دژ

E(دو یپالس Placidoآرام، ساکت)اسپانیایی.

.همان بالش است)پارسیE(پالشان 

E(پالمن  Plamenبلغارى(ى بلغارىشهیشعله، از رplam)آتش(.

همچون افالطون، برگرفته از نام یونانی ) التینEPleton(پلتون 

)فیلسوف و متأله اهل قسطنتنیه و فعال در ایتالیا در قرن ) [افالطون

.]چهاردهم و پانزدهم که در اصل گریگوریوس کمیستوس نام داشت

E(پِلگ  Pelegپسر ارفخشد[ى یدو شاخه شدن، واگرا)ىعبر[.

E(پلوتارك  plutarchusیونانیىشهیسرورِ ثروت، از ر)یونانی

)ثروت(و)یونانیمورخ بزرگ[)شاه، سرور[.
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E(پلوتو  Plotoرانیکشت)یونانی.

E(پلوتو  Plutoباستانیونانیىشهیثروت، از ر)یونانی

.]خداى دوزخ و برادر زئوس[)ثروت(

E(وس یپلوو Pluviusخداى باران[باران )التین[.

.]س و مادر تلماكیهمسر اول[اردك )یونانیCPenelope(پِنلوپِه 

E(پوت  Putتوسعه)عبرى .

ي یونانی پوتئین گندیده، پوسیده، از ریشه) یونانیCPuthia(پوتیا 

)πύθειν (ي بزرگ معبد دلفیلقب کاهنه[دیدن به معناي پوسیدن و گن[

.تیى سانسکرشهیلوفر، از رین)هندىCPudma(پودما 

)پسوند نسبت(و ان )سرخ(بور پارسیى شهیرو، از رسرخ)پارسیC(پوران 

.]دیالرشهارونهمسر [

E(و یریپورف Porfirioارغوانى)یونانی.

ي اوستایی ، برساخته از ریشهپرخرد، بسیار دانا) پارسی کهنC(پوروچیستا 

دختر کوچک زرتشت و ) [خرد، دانش(AtsIc: و چیستا) پر، زیاد(پور 

]همسر جاماسپ
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گوش است، از یاو باز)سرخپوستىCPocahontas(پوکاهونْتاس 

.]دپوست ازدواج کردیک سفیاى که با لهیس قبیدختر رئ[ن یى آلْگونْکشهیر

E(اس یپول Poliasباستانیونانیىشهیروند، از رشه)یونانی

. )شهر(

باستانیونانیىشهیسخاوتمند، از ر)یونانیCPolidora(دورا یپول

)ادیز(هیهد(.

E(فمه یپول Polyphemeچند دهانى، کسى که چند دهان دارد، )یونانی

پهلوانان از [)دهان(و)اریچند، بس(باستانیونانیىشهیاز ر

.]ادیلیا

یونانیىشهیسرود فراوان، از ر)یونانیCPlymnia(ا یمنیپول

.]زدبانوى سرود، از موزهایا[)سرود(و)اریبس(

E(وس یپونت Pontiusیونانیىشهیا، از ریا دریپل )التین

مان مصلوب شدن ن در زیحاکم رومى فلسط[)پل(Pontusىِالتینای)ایدر(

.]حیمس

E(تو یپِ Peithoاجبار)یونانی.
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E(داد یپ Piedadالتینىشهیرحم، دلسوزى، از ر)اسپانیایی.

)سالخورده، محترم(ر یپپارسیى شهیشرو، از ریرهبر، پ)پارسیE(ران یپ

.]ابیر افراسیپهلوان تورانى و وز[

)آتش(یونانیىشهی، از رینآتش)یونانیCPyrrha(ا یریپ

.]ون و مادر نسل انسانیدختر پرومته، زن دکال[

)ش، نخستیپ(ىِ پرَ یى اوستاشهین قانونگذار، از رینخست)پارسیE(شداد یپ

انى، نام دودمانى از یلقب هوشنگ ک[)قانون گذاشتن، قاعده وضع کردن(داتَه 

.].ابدیومرث تا گرشاسپ ادامه مىیشاهان که از ک

E(جِم نیپ Pinedjemند تعلق یکسى که به آن خوشا)باستانمصري

ند، یفرد خوشا(و نجِم )تعلق داشتن به(باستان پى مصريىشهیدارد، از ر

.]ى دودمان کاهنان تبدو تن از فراعنه[)ا پتاح استیاشاره به هوروس 

]لقب آشوکا[مهربان با همه ) هنديEPiyadasī(پیدسی 

.صلحجو)چینىCEPing(نگ یپ
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ت

E(درِك / کیتئودور Theodorice/ Derekحاکم )آلمانى

.)حاکم/ شاه(ric/regو)مردم(ter/derآلمانىىشهیمردم، از ر

.ار بزرگیبس)چینىCETai(تائى 

.ى آرامىشهیغزال، از ر)عبرىCTabitha(تا یتاب

E(تادائوس  Thaddaueusنهیس)عبرى.

.]سپاتىیزنِ براه[ت یى سانسکرشهیستاره، از ر)هندىCTara(تارا 

E(س یتاران Taranisتندر)سلت.

.]خداى آسمان[فاتح )تىیهE(تارحونت 

E(تارو  Taroن پسرینخست)ژاپنی.

.]ى دعاهازدبانوى شنوندهیا[شنوا )بابلىC(تاشمتو 

E(تاکاشى  Takashiجالل)ژاپنی.
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.فرزند بلند مرتبه)ژاپنیCTkakako(تاکاکو 

E(تاکشى  Takeshiنىِ بامبو)ژاپنی.

E(تاکومى  Takumiصنعتگر)ژاپنی.

. ملکه)ارمنیCTakouhi(تاکوهى 

.فرزند شجاع دانا)ژاپنیCTakehiko(کو یتاکه

یونانیىشهیگل دادن، شکفتن، از ر)یونانیCThalei(تالى 

.]زدبانوى کمدى، از موزهایا[)شکفتن(

باستانیونانیىشهیعجول، شتابزده، از ر)یونانیCThalia(ا یتال

)زدبانوى کمدى، از موزهایا، ایاز فرشتگان در[)شتاب، عجله[.

. ستیااسم صومعه)ارمنیCTaline(نه یتال

.فرزند فراوانى و ثروت)ژاپنیCTamiko(کو یتام

.دره)ژاپنیCTani(تانى 

.]قىیزدبانوى فنیا[ى آرامى شهیمارِ ماده، از ر)قىیفنC(ث یتان

به همین معنا ) تبع([tbي حبشی ، از ریشهمردانه و نیرومند) عربیE(تبع 

]لقب شاهان باستانی یمن[
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مرد نیرومند خداوند، به خط ثمودي به صورت ) عربیE(اله تبع

hlaEbT وlaEbTبت شده است، برساخته از ثtb])مرد نیرومند (

]شاه باستانی یمن) [خدا(در زبان حبشی و اله 

زدبانوى حامى زنان یا[ى بزرگگانهی)باستانمصريCThoris(س یتحور

.]باردار

E(ن یتْخوم Txominکینیدوم)باسک

کسى که دوست دارد برقصد، از )یونانیCTerpsichore(کورِه یترپس

رقص، زدبانوى یا[)رقص(و)دوست داشتن(یونانیىشهیر

.]از موزها

E(ترسرو  Terceroاسپانیایی(التینىشهیسومى، از رtri)سومى(

.]ن پسرینامى مرسوم براى سوم[

E(ش یترش Tarshishاوان، جدیپسر [سخت، محکم )عبرى

.]هااسپانیایی

.ى شکارىشهباز، پرنده)ترکىE(طرالن /ترالن

E(ترِنس  Terrenceب رومىیشاعر و اد[ف یلط)التین[.

www.takbook.com



115

E(تْرِوور  Trevorى بزرگدهکده)آنگلوساکسون .

باستانیونانیىشهین ملکه، از ریسوم)یونانیCTritone(تونه یتر

.]ایزدبانوان دریاز ا[)ملکه(و)سه(

ي ي سه تخم، بسیار مردانه، برساخته از ریشهرندهدا) پارسیE(توخمه تري

]از اشراف پارسی دوران هخامنشی) [تخم(و توخمه ) سه(پارسی باستان تري 

E(ستان یتر Tristanىِسلتىشهیآشوبگر، غوغاگر، از ر)سلت

drest)غوغا، آشوب(التینىشهین نام ری، گاه براى اtristus) غم و

قهرمانِ [ست یکنند که درست ناش مىترجمه»نیغمگ«د و کننرا ذکر مى)غصه

.]زولدیستان و ایداستان تر

E(سى یترِ Traceyراه)ى کهنفرانسه- گُل .

E(داد ینیتر Trinidadالتینىشهیث، از ریتثل)اسپانیاییtri

.)سومى(

E(ون یتر Therionباستانیونانیىشهیجانور، وحش، از ر)یونانی

)وحنایل یدجال در انج/طانیلقب پسر ش[)جانور[.
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E(تزئوس  Theseusباستانیونانیىشهیمنسجم، منظم، از ر)یونانی

)پسر اژه، از پهلوانان آخائى[)جمع کردن و نظم دادن[.

.)ز کردنیپره(ى تقى شهیزگار، از ریپره)عربىE(تقى 

.]از شاهان خوارزمشاهى[انیت، پایغا)ترکىE(تَکش 

E(تکومش  Tecumeshگذرد، از پلنگى که از کنارى مى)سرخپوستى

.]ان در انتهاى قرن نوزدهمیى شالهیرهبر قب[ى شاونى شهیر

.بارو، پهلوانیز)ترکىE(ن یتَک

E(تلستو  Telestoباستانیونانیىشهیت، از ریموفق)یونانی

.)ستادنیا(و)انیت، پایغا(

درخشد، از آن کسى که از دور مى)یونانیCTelephasa(تلفاسا 

همان [)دنیدرخش(و)دوردست(باستانیونانیىشهیر

.]وپه استیآگر

باستانیونانیىشهیقانون، از ر)یونانیCThemis(س یتم

.]زدبانوى انجمنهایا[)قانون(
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E(ستوکْلس یتم Themistoclesىشهیافتخار قانون، از ر)یونانی

.]سردار آتنى[)افتخار(و)قانون(باستانیونانی

ى لهینام دو جد قب[)کمال(ى تمم شهینش، از ریکامل در آفر)عربىE(م یتم

.]جاهلى

E(تنْسکواتاوا  Tenskwatawaى شهیدرِ گشوده، از ر)سرخپوستى

.]ها در قرن نوزدهمانیمبر شاایپ[شاونى 

.ن، خاكیزم)چینىCE(Tu(تو 

.سرعت)یونانیCThoe(توئه 

E(توبال  Tobalهیدولتشهرى در شمال سور[ر یجهانى، فراگ)عبرى[.

E(اه یتوب Tobiahتوبى عبرىىشهیهوه خوب است، از ری)عبرى

.)هوهی(و اَه )خوب(

E(توت  Thotتوت ي تعادل، یا دارنده، لکهمانند لک)باستانمصري

نوشته ) ḏḥwty(» دخوتی«شده از نامی مصري است که در اصل شکلی یونانی

مصريىشهیر. شده استخوانده می) ḏiḥautī(» خاوتیدي«شده و احتماالً 

از است و یا به روایتی از )متعادل ساختن(ا تهوتى ی)امبریپ(دوت این اسم 

www.takbook.com



118

خداى نوشتار و خط [لک گرفته شده است لکه معناي ب» ḏḥw«ي دخو ریشه

.]و جادو

E(توتانخامون  Tutankhamunى آمون، ر زندهیتصو)باستانمصري

ى ینام خدا(و آمون )اتیح(، آنخ )ریتصو(باستان توت مصريىشهیاز ر

.]ى دودمان هژدهماز فراعنه[)است

E(س یتوتْموز Tuthmosisىشهیند توت، از رفرز)باستانمصري

نام چند تن از [)فرزند(و موسه )و نویساییطخداى خ(باستان توت مصري

.]ى دودمان هژدهم فراعنه

، »ای«محبوب )باستانمصريCTudia(ا یتود

E(تور  Thorآلمانى(باستاننوردیکى شهیتندر، از رdorr)صاعقه(

.]خداى توفان[

E(تورا  Toraتپه)آنگلوساکسون .

E(تورست  Tworsetمصريىشهیرومند، از ریبانوى ن)باستانمصري

ن فرعون دودمان یى مصر، آخرملکه[)رومندین(و اورست )بانو(باستان تو 

.]نوزدهم
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E(ل یتورک Torquilتور، از ر)آلمانى باستانآلمانىىشهیکالهخود

Tor)نام خداى رعد(وquil)کالهخود(.

E(روپوله تو Tauropoleباستانیونانیىشهیکردار گاو، از ر)یونانی

)گاو نر(و)کردار، رفتار(.

از پهلوانان [ى تَئوسه یى اوستاشهیاز رتناور و نیرومند، )پارسیE(توس 

.]شاهنامه

به معناي نجار و فضا، مکان، در سانسکریت ) هنديE(تْوشتري 

]ایزد فضا و مکان در وداها[ده هم هست تراشن

.])بخت[همراهى(ى وفق شهیابى، از ریروزى، کامیپ)عربىE(ق یتوف

کنم، از توکل مى)خداى جنگ(نورتا یبه ن)آشورىE(نورتا یتوکولْتى ن

.]شاه آشور[)کنمتوکل مى(ى آشورى توکولتى شهیر

E(توگرمه  Togarmaپسر گومر[قوى )عبرى[.

E(توال  Tulaسرخ جامه)عبرى .

E(توماس  Thomasعبرى(ه اومشهیدو قلو، از را یى آرامىِ ت) ،همزاد

.]حیون مسیاز حوار[)دوقلو
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رییش بوده که تهماش نیرومند بالیده، احتماال شکل اصلی)پارسیC(تومیریس 

دوران ها در ي ماساگتنام ملکه[در یونانی به تومیریس تحریف شده است

]کوروش بزرگ

.فرزند ثروت)ژاپنیCTomiko(کو یتوم

ن یو ا)رومندین(ى تَخْمه یى اوستاشهیرومند، از ریتناور، ن)پارسیC(نه یتَهم

.]همسر رستم و مادر سهراب[)پسوند نسبت(

و ) دوشیزه و باکره(اَمتوى اکدىشهیا، از ریدر)اکدىC(امت یت

خداى [شود خوانده میرفته تیامتپسوند تی که روي هم

.]ن در بابل باستانیآشوبِ آغاز

E(تان یت Titanا و ینام نژادى از غولها که فرزندان گا[ویغول، د)یونانی

.]اورانوس بودند

E(تْخپِرورِع یت Titkheperureسىِ یر دگردیتصو)باستانمصري

لقب [و رع )سىیدگرد(، خپرو)ریتصو(ت یباستان تمصريىشهیرع، از ر

.]کمیست و یى دودمان بپسوسنس دوم، از فراعنه

120
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E(ر یت Tyrباستاننوردیکى شهیجنگ، نبرد، از ر)آلمانىtiwas

.]همتاى زئوس[)نبرد(

E(راس یت Tirasنیآرزوى والد)عبرى .

E(راه یت Tirahسرگردان)عبرى .

.بانوى بزرگ)ترکىC(رم یت

بخت، (باستانیونانیىشهیبخت، از ر)یونانیCTyche(که یت

.)شانس

نام اصلى [)زیت(گْرَه یى پهلوى تشهیز، تند، از ریت)ارمنی/پارسیE(گْران یت

.]شه استین ریاز هم) tiger(و نام ببر در زبانهاى ژرمنى)گرَهیت(دجله 

ى آشورى شهیمن به آشور متکى هستم، از ر)آشورىE(لْسر یگلَت پیت

نام چند [)انیآشور، خداى بزرگ آشور(و اَشرَه )کنم بهتوکل مى(ر یتوکولتى اپ

.]شاه بزرگ آشورى

.]نام چند جد جاهلى[تباهى عقل در اثر عشق )عربىE(م یتَ

E(موتى یت Timothyیونانیىشهیخداى محترم، از ر)یونانی/ عبرى

)احترام(و)خدا(.
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.]جهانگشاى تاتار[فوالد )ترکىE(موریت

و تاش )آهن(مور یى ترکى تشهیسنگ آهن، از ر)ترکىE(مورتاش یت

.]از دولتمردان عصر رضا شاه[)سنگ(

E(مون یت Timonعبرى(یونانیىشهیاحترام، از ر)احترام(.
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ث

.)قصاص کردن(أر ى ثشهیکشنده، خونخواه، اسم فاعل از ر)عربىE(ثائر 

.ى ثبتشهیدار، اسم فاعل از ریپا)عربىE(ثابت 

.)وهیم(ى ثمر شهیوه دهنده، از ریم)عربىE(ثامر 

irqي اوستایی تْري سومی، برگرفته از ریشه) پارسی کهنC(ثریتی / ثریتا

]نام دختر زرتشت[)سه(

.روباه)عربیE(ثعلب 

.)ارزش(ى ثمن شهیرگرانبها، صفت از )عربىE(ن یثم

ehAwqي اوستایی جا و مکان، فضا، از ریشه)پارسی کهنE(ثواشه

ي هند و ایرانی ثوارتَهمشتق از . متون وداییبه همین معنا، همتاي توشتري در 

به معناي » ثْور/ تْور«ي هند و اروپایی ریشهکه خود از جا و فضا به معنی 

ایزد فضا و گاه زمان در متون . [تشده اسساخته شتافتن و حرکت کردن 

]اوستایی
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ج

E(جابِز  Jabezغم)عبرى .

.ندهیکو، بخشاین)عربىE(جاد 

E(جادون  Jedonسپاسگذار)عبرى.

E(جارِد  Jaredثیفرزند ش[نازل شده )عبرى[.

.)جسارت(ى جسر شهیباك، اسم فاعل از رگستاخ، بى)عربىE(جاسر 

.ى جسمشهیتنومند، اسم فاعل از ر)عربىE(جاسم 

E(ات یگول/ جالوت Goliathپهلوان کنعانى[انیآشکار، نما)عبرى[.

ى جام یى اوستاشهیى اسب، راهبرِ اسب، از ردارنده)پارسیE(جاماسپ 

.]ر و موبد گشتاسپیوز[)اسب(و اَسپه )رهبر(ا ژَم ی)داشتن، مهار کردن(
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.ى جمعشهیر، کامل، اسم فاعل از ریفراگ)عربىE(جامع 

E(جان  Johnپر (ون یعبرىىشهین است، از ریهوه افتخارآفری)عبرى

.)هوهی(و اَه )افتخار

.ى جهدشهیتشالگر، اسم فاعل از ر)عربىE(جاهد 

از [)رگىیچ(ى جبر شهیره، اسم فاعل از ریغلبه کننده، چ)عربىE(جبار 

.]القاب خداوند

E(جبل Jabalنین چادرنشینخست[ى سامى شهیاز ررودخانه،)عبرى[.

E(جِت  Djetمصريىشهیهوروسِ مار کبرا، از ر)باستانمصري

.]ى دودمان نخستاز فراعنه[باستان 

E(جِترو  Jethroفراوانى)عبرى .

باغى که [ظرف روغن، روغندان )عبرىCGetsemane(جِتْسمانى 

.]ر کردندیا در آن دستگح ریان مسیروم

E(جِدحور  Djedhorىشهیهوروس گفت، از ر)باستانمصري

ى از فراعنه[)دیهوروس، خداى خورش(و حور )گفتن(باستان جِد مصري

.]امدودمان سى
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E(جِدفْرِه  Djedefreىشهیبردبار همچون رع، از ر)باستانمصري

ى از فراعنه[)دیخداى خورش(و رع )تحمل کردن(باستان جِدف مصري

.]دودمان چهارم

E(جِدکارِع  Djedkareکند، از روح رع تحمل مى)باستانمصري

ى دودمان از فراعنه[و رع )روح(، کا )تحمل کردن(باستان جِد مصريىشهیر

.]پنجم

شاه [)عیسر(ى جذم شهیع و چابک، اسم مصغر از ریسر)عربىE(مه یجذَ

.]لخمبنى

E(ر جِ Djerمصريىشهیکند، از رارى مىیهوروس که )باستانمصري

.]ى دودمان نخستاز فراعنه[باستان 

E(جرالْد  Geraldآلمانى(ن آلمانىىشهیزه، از ریشاهger)و)زهین

wald)شاه(.

.دهقان، کشاورز) یونانیEGeorge(گئورگیوس / گئورك/ ژرژ/ جرج

E(جردن  Jordanرَد یى آرامى شهی، از راردنجارى، نام رود)عبرى

.)ن جارى شدنییبه پا(
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E(جِرملقارت  DjerMelquartمشترى ملقارت)قىیفن.

E(اه یجِرم Jermiahباال (جرم عبرىىشهیتعالى خدا، از ر)عبرى

.]هودىیهاى از نبى[)هوهی(و اَه )رفتن

اى لهیجد جاهلى قب: جرهم بن قحطان[کیجدى در کار ن)عربىE(جرهم 

.]منیدر 

.]شاعرى جاهلى: ر بن بدریجر[افسار شتر)عربىE(ر یجر

E(جِسرخپِرورِع ستپِنْرِع  Djeserkheperure Setepenre

اند مقدس هستند، از ده شدهیات رع که توسط وى برگزیتجل)باستانمصري

) ایزد خورشید(و رِع )دنیبرگز(، ستپِن )ظهور(، خپِر )مقدس(ى جِسر شهیر

.]ن فرعون دودمان هژدهمیلقب حورم حب، آخر[

E(جِسرکارع  Djeserkareروح رع مقدس است، از )باستانمصري

لقب آمن حوتپِ اول از [و رع )روح(، کا )مقدس(باستان جِسر مصريىشهیر

.]ى دودمان هژدهمفراعنه

.)جسارت(ى جسر شهیشجاع، از ر)عربىE(جسور 

.ردهیرودخانه، ماده شتر ش)عربیCE(جعفر 
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E(جِفتان  Jephtanندینشاو آزاد مى)عبرى .

.]از القاب خداوند[)شکوه(ى جلل شهیپرشکوه، از ر)عربىE(جالل 

.)آشکار ساختن(ي جلی ، از ریشهقتیکاشف حق)عربىE(جلوان 

)شکوه(عربى جلل ىشهیشکوهمند، بلندمرتبه، صفت از ر)عربىE(ل یجل

.]از القاب خداوند[

.]جمالزاده[)ىیبایز(ى جمل شهیبارو، صفت از ریز)عربىE(جمال 

مه یبرابر با (مه ییى شهیا جمِ درخشان، از ریشاه جم، )پارسیE(د یجمش

رى، یپادشاه بزرگ اساط[)شاه(ا خْشوى ی)درخشان(و خْشَئتَه )تیدر سانسکر

.]انگذار نوروزیبن

.)ىیبایز(ى جمل شهیبارو، صفت از ریز)عربىE(ل یجم

.ى جمالشهیربارو، صفت همیز)عربىC(له یجم

E(نى یجِم Geminiنام برج خرداد[التینىشهیدوقلو، از ر)التین[.

.]محمد على جناح[بال)عربىE(جناح 

.]نام کوچک ابوذر غفارى[نوعى ملخ ) عربیCE(جنْدب 

.)سپاه(ى جند شهیر از ریسپاه کوچک، اسم تصغ)عربىE(د یجنَ
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. خوب و نرم)آنگلوساکسونCJennifer/ Jenny(جِنى / فریجِن

.نایگل م)چینىCJu(جو 

E(جوئل  Joelو )هوهی(جوه عبرىىشهیهوه خداست، از ری)عبرى

.)خدا(ل یا

.)ششبخ(ى جود شهیبخشنده، صفت از ر)عربىE(جواد 

.ى جودشهیبخشنده، اسب تندرو، اسم فاعل از ر) عربیCE(جواد 

E(جوب  Jubانیگر)عبرى .

E(جوبال  Jobalدانیقین موسینخست[ى سامى شهیپور، از ریش)عبرى[.

E(جورو  Juroپسر دهم)ژاپنی.

E(وشع ی/ جوشوا Jushuaىشهیهوه نجات بخش است، از ری)عبرى

.]هودىیهاى از نبى[)نجات دادن(و شوا )هوهی(جوه عبرى

E(ا یجوش Joshiaهوهی(جوه عبرىىشهیآتش خداوند، از ر)عبرى(

.)آتش(ه یو ش

.فرزند خالص)ژاپنیCJunko(جونْکو 
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E(جوهوشافت  Johushaphethکند، از هوه داورى مىی)عبرى

.)داورى کردن(و شافت )هوهی(جوه عبرىىشهیر

E(جوى  Joyلذتبخش)ى کهنفرانسه-گُل .

E(س یجو Joyceارباب)ى کهنفرانسه-گُل .

اى از ه، فرقهیرهبر جهم: جهم بن صفوان[ترشرو و عبوس)عربىE(جهم 

.]معتزله

کوبنده و (شْتَه یى ژَنْجنیى اوستاشهیکشنده و کوبنده، از ر)پارسیE(جهن 

.]از پهلوانان شاهنامه[)رانگریو

.)بانگ بلند(ى جهر شهیداراى صداى رسا، از ر)عربىE(ر یجه

.بایز)چینىCJia(ا یج

.رودخانه)چینىCE(Jiang(انگ یج

.آهو، غزال)ترکىC(ران یج

E(رو یج Jiroپسر دوم)ژاپنی.

E(سون یج Jasonیونانیىشهیافته، از ریم شده، شفا یترم)عبرى

)م شدنیترم(.
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.اریانتخاب، اخت)عربىC(الن یج

. فلز، طال، پول)چینىCEJin(ن یج

.تختیجوهر، پا)چینىCEJing(نگ یج
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چ

E(چائو  Chaoگذر کردن)چینى.

E(چارلز  Charlesآزاده)آلمانى.

E(چانْدرا  Chandraتیى سانسکرشهیماه، از ر)هندى.

E(چانگ  Changثروت، نرمى، قدرت)چینى.

E(چِرنوبوگ  Chernobogىاسالوىشهیاه، از ریخداى س)اسالو

chern)اهیس(وbog)خدا(.

و )مرغى شکارى(ى ترکى چرغ شهیرِ عقاب، از ریام)ترکىE(ک یچغرى ب

.]برادر طغرل، شاه سلجوقى[)ارباب(گ یب
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E(چِنگ  Chengابیکام)چینى.

)ى کوتاهزهین(ن یباستانِ ژوبپارسیى شهین، از ریژوب)پارسیE(نه یچوب

.]لقب بهرام، شاه ساسانى[

E(چون  Chunبهار)چینى.

E(بوزو یچ Chibuzoکان، یى آفرشهیخدا، رهبر، از ر)آفریقایى

E(زوبا یچ Chizobaى شهیاز رخدا ما را حفظ کند،)آفریقایى

.کانیآفر

ي از ریشه) ؟(نوسازنده، احیاگر ) پارسیE(پستئیش/ پیششیش/ پیشچیش

]جد کوروش بزرگ) [از نو ساختن(ایالمی پیش 

.دانش)ژاپنیCChika(کا یچ

.فرزند دانش)ژاپنیCChikako(کاکو یچ

.فلز، طال)چینىCE(Chin(ن یچ
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ح

شاعرى از [)داورى کردن(ى حتم شهیقاضى، اسم فاعل از ر)عربىE(حاتم 

.]ى طىلهیقب

راند، اسم فاعل از کسى که شتران را با خواندن آواز مى)عربىE(حادى 

.)آواز خواندن براى شتر(ى حدى شهیر

ى حرث شهیر درنده، اسم فاعل از ریشخم زننده، ش)عربىE(حارث 

.]حفنۀ در شامر بنىیام: حارث ابن جبله[)شکافتن(

.)پاسبانى کردن(ى حرس شهیاز رنگهبان،)عربىE(حارس 
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E(سه یحارس Harsieseس است، از یزیهوروس پسر ا)باستانمصري

سه یو ا)پسر(، سى )دیهوروس، خداى خورش(باستان حار مصريىشهیر

. ]ست و دومین فرعون دودمان بیآخر[)زدان مهمیس، از ایزیا(

.ى حزمشهیمحتاط، اسم فاعل از ر)عربىE(حازم 

.)دنیبر(ى حسم شهیقاطع، از ر)عربىE(حاسم 

لقب حفظ [ى حفظ شهیادآور، اسم فاعل از ریحفظ کننده، )عربىE(حافظ 

.]کنندگان قرآن

E(حام  Hamپسر نوح[کى یتار)عبرى[.

.ى حمدشهیشگر، اسمفاعل از ریستا)عربىE(حامد 

.ى حبشهیمعشوقه، اسم فاعل از ر)عربىC(حباب 

.)دوست داشتن(ى حبب شهیدوست داشتنى، از ر)عربىE(حباب 

E(حبقوق/ حباکوك Habakuckآغوش عشق)عبرى .

مورخ : ابن حبان[)دوست داشتن(ى حبب شهیمحبوب، از ر)عربىE(حبان 

.]دان عربیو جغراف

.)دوست داشتن(ى حبب شهیدوست، از ر)عربىE(ب یحب
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E(ر یحب Habirزدیخخدا بر مى)عبرى .

E(حت  Hethهاتىیپسر کنعان، جد ه[وحشتناك )عبرى[.

نِ بانوان، از یتربینج)باستانمصريCHatshepsut(حت شپ سوت 

ى مشهور ملکه[)زادهبینج(و شپسو )نیبرتر(باستان حت مصريىشهیر

.]مصر در دودمان هژدهم

E(حتفرمآت  Hetephermaatآور عدالت شادى)ستانبامصري

لقب [)عدالت(و مآت )نیآفرشادى(باستان حتفر مصريىشهیاست، از ر

.]ى دودمان نوزدهمپتاح، از فراعنهمرن

رود، صاحب حجت قوى، از اد به حج مىیکسى که ز)عربىE(حجاج 

.]ران در قرن اول هجرىیحاکم خونخوار ا[ى حج شهیر

لقب [)شدت، تندى(ى حدد شهیندخو، صفت از رقاطع و ت)عربىE(د یحد

.]آهن

ى آهوى ماده، استعاره اسب آزاد شده، جوجه کبوتر، بچه)عربیCE(حر 

.ى حررشهیاست براى آزادگى، از ر

E(حران  Harranروشن، نورانى)عبرى .
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.نیخشمگ)عربىE(حردان 

E(حور حرى Herihorحفاظت د مرا یخداى خورش)باستانمصري

هوروس، (و حور )کندمرا حفاظت مى(باستان حرى مصريىشهیکند، از رمى

.]انگذار دودمان کاهنان تبیبن[)دیخداى خورش

E(ل یحزائ Hazaelدنید(حزا عبرىىشهیى خدا، از رنندهیب)عبرى(

.)خدا(ل یو ا

E(ال یحزق Azkielحزقى عبرىىشهیهوه تواناست، از ری)عبرى

.]هودىیهاى از نبى[)خدا(ل یو ا)وانستنت(

حسام ابن ضرار [)دنیبر(ى حسم شهیر برنده، از ریشمش)عربىE(حسام 

.]رى در اندلسیام: الکلبى

.]مداح حضرت محمد: حسان بن ثابت[ن کنندهیمز)عربىE(حسان 

.ى عربى حسنشهیکو، از ریبا، نیز)عربىE(احسان / محسن/ نیحس/ حسن

ى عربى حسب شهیگر و بزرگوار، صفت از رمحاسبه)عربىE(ب یحس

.]از القاب خداوند[)حساب کردن(

.ى حصفشهیکو رأى، مدبر، صفت از رین)عربىE(ف یحص
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صن یح)Eى حصنشهیر از ریجاى محکم و استوار، اسم تصغ)عربى.

.]ربشاعر مشهور ع: حطان بن المعلّى[بز نر )عربیCE(حطّان 

. شادى من در اوست)عبرىCHephzibah(باه یحفْز

ر ین وزیاول: مان الهمدانىیحفص بن السل[ر یبچه ش)عربىC(حفص 

.]حکومتهاى اسالمى

.]نام دختر عمر بن خطاب[ر ماده یبچه ش)عربىC(حفصه 

.ى حفظشهیدارنده، کسى که حفظ کرده، صفت از ر)عربىE(ظ یحف

E(حقائى  Haghaiتنبل)عبرى .

E(رع حقامآت Heqamaatreعدالت رع حاکم است، )باستانمصري

لقب رامسس [، و رع )عدالت(، مآت )حاکم(باستان حقا مصريىشهیاز ر

.]ستمیى دودمان بچهارم، از فراعنه

E(حقاواست  Heqawasetب، از ر)باستانمصريىشهیسلطان ت

لقب آمن مسس، از [)تب، شهرى در مصر(و وست )حاکم(باستان حقا مصري

.]ى دودمان نوزدهم فراعنه
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E(ونو یحقا Heqaiunuىشهیحاکم شهر آفتاب، از ر)باستانمصري

لقب رامسس [)س، شهرِ آفتابیوپولیهل(ونو یو )حاکم(باستان حقا مصري

.]ستمیى دودمان بسوم از فراعنه

داورى (ى عربى حکم شهیصفت از رخردمند، پزشک،)عربىE(م یحک

.]از القاب خداوند[)کردن

.]از القاب خداوند[)بردبارى(ى حلم شهیبردبار، صفت از ر)عربىE(م یحل

ى حضرت هیدا[ى حلم شهیبا، صفت از ریبخشنده، شک)عربىC(مه یحل

.]محمد

روهى لقب گ[ى حمد شهیار سپاسگذار، اسم فاعل از ریبس)عربىE(حماد 

.]از محدثان

.کبوتر)عربیCE(حمام 

.ى حمدشهیشگر، اسمفاعل از ریستا)عربىE(حمدان 

.]نام عموى حضرت محمد[ر درنده یش)عربیCE(حمزه 

ان یاز خدا(بابلىِ حمو کلماتحمو خداى من است، از )بابلىE(حمورابى 

.]ورى بابلانگذار امپراتیبن[)خداى من است(و رابى )سامىِ غربى
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از [)شیستا(ى حمد شهیستوده، ارجمند، اسم فاعل از ر)عربىE(د یحم

.]القاب خداوند

.ى حنّشهیمهربان، اسم فاعل از ر)عربىC(حنانه 

E(اه یحنان HAnaniahعبرىىشهیهوه باشکوه است، از ری)عبرى

.)هوهی(اه یو )باشکوه(حنان 

لقب [)ىیپارسا(ى حنف شهیصفت از رن، یدار در دیپا)عربىE(ف یحن

.]میروان حضرت ابراهیپ

.]زن حضرت آدم[ى سامى شهیزندگى، از ر)عبرىCEve(حوا 

E(حوتپ سخموى  Hotepsekhemwyخوشنود از )باستانمصري

)قدرت دوگانه(، سخموى )راضى(باستان حوتپ مصريىشهیقدرت، از ر

.]ن فرعون دودمان دومینخست[

E(حب حورِم Horemhebکوبى یهوروس در حال پا)باستانمصري

شن، (و حب )دیهوروس، خداى خورش(باستان حور مصريىشهیاست، از ر

.]ن فرعون از دودمان هژدهمیآخر[)کوبىیپا

E(هوشع / ایحوس Hosea /Hossiahرستگارى)عبرى .
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E(لَه یحو Havilaپسر کوش[ره یدا)عبرى[.

.]لقب حضرت على[ر کوتاه قد یش)عربیCE(ر دیح

.]لقب حضرت على[ر یصفت ش)عربىE(در یح

E(رام یح Hiramو )برادر(قى اَحى یى فنشهیبرادر متعالى، از ر)عبرى

.]مانیه در عصر سلیقیشاه فن[)بلندى(رام 

www.takbook.com



142

خ

E(ونو یواست مرِن آمون نجِر حقاخائم Khaemwaset

merenamun Netjerheqaiunuب، )باستانمصريبرآمده از ت

دار یپد(باستان خائم مصريىشهیمحبوب آمون، حاکم الهى شهر آفتاب، از ر

و )حاکم(، حقا )الهى(، آمون، نجِر )محبوب(، مرِن )شهرِ تب(، واست )شده در

.]ستمیى دودمان بازدم، از فراعنهیلقب رامسس [)سیوپولیهل(ونو ی

E(خابا  Khabaمصريىشهیشود، از رروح آشکار مى)باستانمصري

.]ى دودمان سوماز فراعنه[)روح(و با )دار شدنیپد(باستان خا 
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زاده، لقبِ زنِ خاقانِ اشراف(ن یى ترکىِ کادشهیواالتبار، از ر)ترکىC(خاتون 

.)نیچ

E(خاخاورِع  Khakhaureرع، از آشکار همچون روح)باستانمصري

لقب سنوسرت سوم، از [و رع )روح(، کا )داریپد(باستان خا مصريىشهیر

.]ى دودمان دوازدهم فراعنه

E(خاخپِرِّع  Khakheperreدار یرع در هستى پد)باستانمصري

لقب [و رع )افتنیهستى (و خپر )داریپد(باستان خا مصريىشهیشود، از رمى

.]دودمان دوازدهمى سنوسرت دوم، از فراعنه

.ى خدمتشهیخدمت کننده، اسم فاعل از ر)عربىE(خادم 

E(س یخار Charisشکوه)یونانی.

.د در رشتهیى مروارمرتب کننده)عربىE(خازم 

ى خزن شهیره کننده، اسم فاعل از ریگرد آورنده، ذخ)عربىE(خازن 

.)انباشتن(
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E(خاسخمرِع  Khasekhemreرومند است، یروح رع ن)نباستامصري

لقب نفرحوتپ [، و رِع )رومندین(، سخم )روح(باستان کا مصريىشهیاز ر

.]زدهمیى دودمان ساول، از فراعنه

E(خاسخموى  Khasekhemwyرومند آشکار یآن دو ن)باستانمصري

)رومندیدو ن(و سخموى )آشکار شدن(باستان خا مصريىشهیشوند، از رمى

.]ن فرعون دودمان دومیآخر[

.)فروتنى(ى خشع شهیفروتن، اسم فاعل از ر)عربىE(خاشع 

E(خاالگ  Khalagچشم آبى)ارمنی .

)جاودانگى(ى خلد شهیدار، اسم فاعل از ریدان، پایجاو)عربىE(خالد 

.]سردار مسلمان: دیخالد بن ول[

E(ون یخال Chalionفکربى)یونانی.

و بالغ )ریام(ى ترکى خان شهی، از ر)ا ماهىی(رِ شهر یام)ترکىE(خان بالغ 

.]اسم مغولىِ پکن[)ا بالغیشهر، (

.]از القاب خداوند[ى خبر شهیدانا، آگاه، صفت از ر)عربىE(ر یخب
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E(خپِرکارع  Kheperkareابد، از یروح رع هستى مى)باستانمصري

لقب [و رع )روح(، کا )افتنین، هستى ظهور کرد(باستان خپِر مصريىشهیر

.]ى دودمان دوازدهمسنوسرت اول، از فراعنه

E(خپِرمآت رع  Khepermaatreدار یعدالت رع پا)باستانمصري

لقب [، و رع)عدالت(، مآت )دار بودنیپا(باستان خپِر مصريىشهیاست، از ر

.]ستمیى دودمان برامسس دهم، از فراعنه

زن حضرت [ا آمده است یکه زودتر از موعد به دندختري )بىعرC(جه یخد

.]محمد

.زین حاصلخیزم)عربىE(ب یخص

.]امبرى استینام پ[سبز )عربىE(خضر 

سخن (ى خطب شهیلى از ریخوان، صفت تفضار خطبهیبس)عربىE(خطّاب 

.]ى اسالمفهین خلیدوم: عمر بن خطاب[)گفتن

E(خَفْرِه  Khafreمصريىشهیآشکار همچون رع، از ر)استانبمصري

ى ى دودمان چهارم و سازندهاز فراعنه[و رع )ه بهیشب(، ف )داریپد(باستان خا 

.]کى از هرمهاى سه گانهی
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)در دل نفوذ کردن(ى خلل شهیکدل، صفت از ریدوست )عربىE(ل یخل

.]میلقب حضرت ابراه[

E(خنوم  Khnenumلیخداى آبشار ن[دنیآفر)باستانمصري[.

.برف)چینىCE(Xue(خوئه 

E(رِع یخوتاو Khutawwyreن را حفظ یرع دو سرزم)باستانمصري

و رع )نیدو سرزم(، تاوى )حفظ کردن(باستان خو مصريىشهیکند، از ر

.]شودشتر با نام وِگاف شناخته مىیزدهم، بین فرعون دودمان سینخست[

E(خوفو  Khufuىشهیحفاظت شده توسط خنوم، از ر)تانباسمصري

ى ى دودمان چهارم، سازندهاز فراعنه[)ک خدایاسم (باستان خنوم مصري

.]نِ اهرام سه گانهیبزرگتر

E(خون  Xunعیسر)چینى.

E(خونسو  Khonsuم و یخداى ماه، تقو[گذر کرده)باستانمصري

.]پزشکى

.خوشبو)چینىCE(Xiang(انگ یخ
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E(ن رویخ Chironباستانیونانیىشهیدست، از ر)یونانی

.]دست بودرهیسنتورى در تسالى که پزشکى چ[)دست(

ماروس یخ)E Cheimarrhusوارهلیالبى، سیس)یونانی.

E(مون یخ Ximunمونیس/ ي شمعونشکل تغییر یافته)باسک.

.ى برفملکه)یونانیCChione(ونه یخ
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د

E(ون یدئ Deionغارتگر)یونانی.

E(دا  Daشرق)چینى.

E(دائدالوس  Daedalusز)یونانی تراش و سنگ[اد یداراى پوست

.]تسیمهندسى از مردم اکر

E(دادا  Dadaوروبا، یى شهیموى مجعد، از ر)آفریقایى

.داشتنپارسیى شهیدارنده، از ر)پارسیE(داراب / دارا

E(نوس داردا Dardanusپسر زئوس[آتش زننده )یونانی[.

E(دارسى  D'Arcyى گلِ شهیاهلِ آرسى، از ر)ى کهنفرانسه-گُل‘D

ن قرارداد یسى که اولیتاجرى انگل[)اىاسم منطقه(Arcyو)مربوط به(

]ران بستیاستخراج نفت را با ا
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. زیعز)آنگلوساکسونCDarleen(ن یدارل

E(ل یدار Darrylى گلِشهیرِل، از ریاهلِ آ)ى کهنفرانسه-گُل‘D

.)اىاسم منطقه(Airelle)مربوط به(

.]از شاهان هخامنشى[کى یى ندارنده)پارسیE(وش یدار

E(داژبوگ  Dazhdbogىشهیى خداوند، خداداد، از رهیهد)اسالو

.)خداوند(bogو)ه کردنیهد(dazhdىِاسالو

E(ن یداست Dustinتور، از ر)آلمانى باستاننوردیکى شهیسنگ

Dur/Du)تور، خداى توفان(وstin)سنگ(.

. آراسته با برگ غار)یونانیCDaphne(دافْنه 

E(داگْدا  Dagdaسلت(ىسلتىشهیخداى خوب، از رda)و)خوب

gda)ن، جادو، خرد و ثروتیخداى زم[)خدا[.

E(دوج / داگالس Douglas/ Dougره، از یرود ت)آنگلوساکسون

.)رود(lasو)رهیت(daughسى باستانِیى انگلشهیر

dagباستاننوردیکى شهیبانوى روز، از ر)آلمانىCBrenda(داگْمار 

.)بانو(marو)روز(
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.]ى الما باقى مانده استیدر نام داال[انوس، عالى، جهانى یاق)ترکىE(داالى 

E(سوس یدام Damysusفاتح)یونانی .

E(دان  Danهودىیى گانهل دوازدهیاز قبا[داور )عبرى[ .

E(دانائوس  Danausباستانیونانیىشهیداور، قاضى، از ر)یونانی

)قاضى( .

باستانیونانیاسم مادینه در قاضىِ زن، )یونانیCDanae(دانائه 

.]ئوسهمسر زئوس و مادر پرس[)قاضى(

E(ال یدان Danielدانى عبرىىشهیخداوند داور من است، از ر)عبرى

.]هودىیهاى از نبى[)خدا(ل یو ا)داورِ من(

.ى بامدادىستاره)اسالوCDanika(کا یدان

E(داونوس  Daunusخفته)یونانی.

E(داوود  Davidدوست داشتن(دود عبرىىشهیمحبوب، از ر)عبرى(.

E(چى یدا Daichiى بزرگترنوه)ژاپنی.

. زنبور)عبرىCDebrah(دبرا / دبوراه
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)زى گشتنیدور چ(ى درج شهیار طواف کننده، از ریبس)عربىE(دراج 

.]شاعر عصر اموى: انىیدراج ابن زرعۀ الغب[

.ى درسشهیخواند، از راد درس مىیکسى که ز)عربىE(دراس 

E(ر یدراگوم Dragomirغارىبل(ى بلغارىشهیاز رbron) حفاظت

.)صلح، آرامش(mirو)کردن

E(درموت  Dermotحسدبى)آنگلوساکسون .

. دخترِ شاعر)آنگلوساکسونCDervla(دروال 

E(خوس یدر Derychusخوابدکسى که با چشم باز مى)یونانی.

رد ید)Eخشمگبى)عربى د شهیرغر از صن، اسم میدندان، کوچکرى د

.]شاعرى جاهلى: د بن الصمهیدر[)خشم(

E(وپس یدر Dryopsه چرده، از یه بلوط، سیى شبداراى چهره)یونانی

در ى یاز دالوران آخا[)چهره(و)طبلو(باستانیونانیىشهیر

.]ادیلیا

E(دزموند  Desmondگوزن جنوبى)آنگلوساکسون .
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E(سالو یدس Desislavى بلغارىشهیافتخار دهکده، از ر)بلغارى

desi)دهکده(وslav)افتخار(.

لگدکوب (ى دعس شهیدار، از رزهیسخت لگدمال کننده، ن)عربىE(دعاس 

.)کردن

E(دکستر  Dexterالتینىشهیراست دست، از ر)التین

ى دالعبرىىشهیهوه نقش کرده، از ری)عبرىCDelaiah(اه یدال

.)هوهی(اه یو )دنیکش(

.رحم)یونانیCDelphyne(نه یدلف

.لیى دلشهیتگر، صفت از ریراهنما، هدا)عربىC(له یدل

. فیظر)عبرىCDelilah(له یدل

باستانیونانیىشهی، از ر)؟(مادرِ آبجو )یونانیCDemeter(دمتر 

)زدبانوى کشاورزى و درویا[)مادر[.

E(دموستنس  Demosthenesیونانیىشهیقدرت مردم، از ر)یونانی

.]استمدار آتنىیب و سیخط[)قدرت(و)مردمباستان
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E(دموفون  Demophonباستانیونانیىشهیصداى مردم، از ر)یونانی

)و)مردمصدا( .

E(توس یدموکر Democritusیونانیىشهیز رقاضى مردم، ا)یونانی

.]یونانیلسوفیف[)داور، قاضى(و)مردم(باستان

E(دن  Denمصريىشهیکند، از رهوروس که حمله مى)باستانمصري

.]ى دودمان نخستاز فراعنه[باستان 

محبوب و مورد توجه خدایان، ) هنديEDevānāmpriya(پریا دوانام

]لقب آشوکا شاه هند) [محبوب(و پریا ) ایزدان(برساخته از دوانام

.درختى بزرگ، تناور)عربىC(دوحه 

E(م یدودان Dodanimاوانیپسر [رهبر )عبرى[.

.]وایزنِ ش[ت یى سانسکرشهیافتنى، از ریدست ن)هندىCDurga(دورگا 

E(دوروس  Dorusباستانیونانیىشهیه، از ریهد)یونانی

.)شکشیه، پیهد(

E(س یدور Dorisباستانیونانیىشهیبخشنده، از ر)یونانی

.)شکشیه، پیهد(
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.دارکوب)یونانیCDoryope(وپِه یدور

.نیخون)یونانیCDophoene(دوفونه 

E(ون یدوکال Deucalionکندملوانى که شراب خام حمل مى)یونانی

.]سهیومنه در اوددیپسر پرومته، همتاى نوح، و پدر ا[

E(ل یدو/ دوگال Dougal/ Doyleى گانهیب)آنگلوساکسون

.)گانهیب(alو)رهیتdaugh(سى باستانِیى انگلشهیچرده، از رهیس

.اسپانیاییاىغمها، واژه)اسپانیاییCDolores(دولورِس 

E(دولوفون  Doulophonركیمار ز)یونانی.

E(دونالد  Donaldحاکم جهان)ونآنگلوساکس .

E(دونکان  Duncanسى یى انگلشهیاه، از ریجنگجوى س)آنگلوساکسون

.)جنگجو(nkanو)رهیت(daughباستانِ

E(دونگ  Dongزمستان)چینى.

E(دونووان  Donovanکوچک اندام، از یس)آنگلوساکسون ه چرده

.)کوچک(novو)رهیت(daughسى باستانِیى انگلشهیر

.تیى سانسکرشهیزبانو، از ریا)هندىCDevi(دوى
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E(د یارمید Diarmaidپهلوانى [ى سلتىشهیآزادمرد، از ر)سلت

.]رلندىیا

آسمان، روشن، برگرفته از نام ) هنديEDiaus(دایوس / دیائوس

در اساطیر هندي پدر ایندره و آگنی است و [) آسمان(سانسکریت 

]ماه دي باقی ماندهدر ایران نامش بر

E(اس ید Diasدرخشان)یونانی.

.تیآسمانى، در زبان سانسکر)هندىCDiana(انا ید

E(انو ید Dianoىِالتینىشهیهى، از رآسمانى، اال)اسپانیاییdiaus

.)خدا(

E(پاك ید Dipakچراغ کوچک)هندى.

E(ون یداید Didaeonبا تجربه)یونانی.

ر یدرْد)CDeirdreزن)آنگلوساکسون .

.شکاف، ترك)یونانیCDirce(رسه ید

سى ید)CDaisyسى باستانِیى انگلشهیچشم روز، از ر)آنگلوساکسون

dai)روز(وsy)چشم(.
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لوس یفید)E Deiphilusیونانیىشهیدوستدار غارت، از ر)یونانی

.)دوستدار(و)غارت(باستان

E(سیکْتید Dyctisشبکه)یونانی.

باستانیونانیىشهیقانون، عدالت، از ر)یونانیCDike(که ید

.)عدالت(

ئون یدل)E Deileonباستانیونانیىشهیرِ غارتگر، از ریش)یونانی

.)ریش(و)غارت(

E(الن ید Dylanا، به زبان ولشیدر)سلت.

E(الن ید Dylanىیایدر)کسونآنگلوسا .

ماخوسید)E Deimachusیونانیىشهیمت جنگى، از ریغن)یونانی

.)جنگ(و)غارت(باستان

ماس ید)E Deimasباستانیونانیىشهیترسو، از ر)یونانی

.)ترس(

E(موس ید Deimosباستانیونانیىشهیوحشت، هراس، از ر)یونانی

)ى بهرامارهیهاى سپسر آرس، از ماه[)ترس[.
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دانى عبرىىشهیتوسط خدا داورى شده، از ر)عبرىCDinah(ناه ید

.)هوهی(اه یو )داورى(

E(ودوروس ید Diodorusیونانیىشهیى خداوند، از رهیهد)یونانی

.)هیهد(و)خداوند(باستان

E(وجانوس ید/وژنید Diogenesیونانیىشهیفرزند خدا، از ر)یونانی

.]یونانیلسوفیف[)دنیزائ(genhو)خداوند(diosباستان

E(وسکورى ید Dioscuiیونانیىشهیپسران خداوند، از ر)یونانی

نام جمعی که براي کاستور و [)انپسر(و)خداوند(باستان

]رودپولوکس به کار می

E(وکْلس ید Dioclesباستانیونانیىشهیافتخار خدا، از ر)انییون

)خدا(و)ادیلیلوك و شاه فرها در ایپسر اورت[)افتخار[.

E(ومدس ید Diomedesىشهیرك، از ریان زیهمچون خدا)یونانی

ى در یپهلوان آخا[)شهیرکى، اندیز(و)خدا(باستانیونانی

.]ادیلیا
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باستانیونانیىشهیى الهى، از رملکه)یونانیCDione(ونه ید

.]تهیمادر آفرود[)خدا(

E(سوس یونید Dionysusیونانیىشهیى خداوند، از ربره)یونانی

.]زد شراب و تاكیا[)بره(و)خداوند(باستان
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ذ

.ذکرىشهیحافظه، اسم فاعل از ررك، خوشیز)عربىE(ذاکر 

.)ذکاوت(ى ذکى شهیباهوش، از ر)عربىE(ذکّى 

اسم [ى فقره شهیدار، از رصاحب برجستگى، دندانه)عربىE(ذوالفقار 

.]ر حضرت علىیشمش

زند، از ر مىیکسى که با هر دو دست به خوبى شمش)عربىE(ن ینیمیذوال

.]رانىیسردار ا: نینیمیطاهر ذوال[)دست راست(ن یمیى شهیر

www.takbook.com



160

ر

به ) (ي یونانیِ رِئیِن ریشهبسترِ زمین، جریان از )یونانیCRhea(رِئا

]زن کرونوس، مادر زئوس و هرا[معناي جنبیدن و جریان یافتن

.تشکر، لطف)ژاپنیCRei(رِئى 

د را جست و جو یله مکانهاى جدیکسى که هنگام کوچ قب)عربىE(رائد 

عراق و مصر در ارتش [)افتنِ مکانی(ى رأد شهیشتاز، از ریکند، پمى

]ست معادل سرگردىیادرجه

)صاف(ى رأق شهیبا، اسم فاعل از ریار زیصاف، بس)عربىE(رائق 

.]انیى ارتش عباسفرمانده[

E(رائول  Reuelو )دوست(راى عبرىىشهیدوست خدا، از ر)عبرى

.)خدا(ل یا
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از عرفاى قرون [)بهار(ع یى ربشهیرسبزه، پربرکت، از )عربىC(رابعه 

.]ن اسالمىینخست

مرتب (ى رتب شهیى ثابت و پابرجا، صفت از ررهیداراى ج)عربىE(راتب 

.)بودن

.تیى سانسکرشهیآرامش، از ر)هندىCRati(راتى 

E(راجر  Rogerآلمانى(آلمانىىشهیى مشهور، از رزهینru)مشهور(

.)زهین(gerو

.)د داشتنیام(ى رجى شهیدوار، اسم فاعل از ریام)عربىE(راجى

.)گردىکوچ(ى رحل شهیکوچ کننده، اسم فاعل از ر)عربىC(راحله 

.)رى کردنیجلوگ(ى ردع شهیمهار کننده، اسم فاعل از ر)عربىE(رادع 

بزرگترین رادي، بخشندگی بزرگ، احتماال تحریفی ) پارسیE(رادمیست 

] شاه گرجستان در دوران اشکانی[مهیشت پارسی باستان است رادهیونانی از 

E(ل یرادوم Radomilى بلغارىشهیدوستدار شادمانى، از ر)بلغارى

rad)شادى(وmil)دوست داشتن(.

.)نفوذ کردن(ى رسخ شهیبا نفوذ، با استقامت، اسم فاعل از ر)عربىE(راسخ 
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E(راسل  Russellسرخ)کهنىفرانسه-گُل .

.ى رشدشهیبرومند و تناور، اسم فاعل از ر)عربىE(راشد 

.ى رشدشهیرشد کرده، کامل، اسم فاعل از ر)عربىE(راشد 

. دیجشن، ع)عبرىCRachel(راشل 

.)بانى کردنگله(ى رعى شهیچوپان، اسم فاعل از ر)عربىE(راعى 

.)رغبت(ى رغب شهیعالقمند، دوستدار، اسم فاعل از ر)عربىE(راغب 

.)کمک کردن(ى رفد شهیگر، اسم فاعل از ریاریعطا کننده، )عربىE(رافد 

.)بلندى(ى رفع شهیبلند، باال، اسم فاعل از ر)عربىE(رافع 

.سیزخم، دعانوى چشمسندهیباال رونده، نو)عربىE(راقى 

E(راما  Ramaى یخدا/پهلوان[ت یى سانسکرشهیبخت، از رخوش)هندى

]رىیاساط

E(رامح  Ramahپسر کوش[لرزان )عبرى[.

E(رامسس  Ramsesىشهیجاد کرده، از ریرع او را ا)باستانمصري

.]ن فرعون دودمان نوزدهمینخست[)دنییساختن، زا(باستان رع و مسه مصري
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E(رو یرام Ramiroزبانز)اسپانیایی ى گوتىِشهید، اندرز مشهور، از رپند

ragin)پند(وmari)مشهور(.

.سوسن آبى)ژاپنیCRan(ران 

E(رانب  Ranebمصريىشهیرع سرور است، از ر)باستانمصري

.]ى دودمان دوماز فراعنه[)سرور(و نب )دیرع، خداى خورش(باستان را 

E(راندولف  Randulfآلمانىىشهیسپر گرگ، از ر)آلمانىrand

.)گرگ(wulfو)سپر(

.ملکه)هندىCRani(رانى 

.دیخورش)هندىCRawi(راوى 

E(راهاب  Rahabمیپهناور، عظ)عبرى .

E(لى یرا Rileyسى باستانیى انگلشهیچمنزار، از ر)آنگلوساکسون

rai)چمن، علف(وley)دشت(.

.]نینام همسر امام حس[د یسفقى، ابر ینوعى آلت موس)عربىC(رباب 

. اسارت)عبرىCRebecca(رِبِکا 

.بهار)عربىE(ع یرب
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.ن ماه قمرىیهفتم)عربىE(رجب 

از [)بخشش(ى رحم شهیمهربان، بخشنده، صفت از ر)عربىE(رحمان 

.]القاب خداوند

.)گردىکوچ(ى رحل شهیکوچ، از ر)عربىE(ل یرح

از القاب [)بخشش(ى رحم شهیصفت از ربخشنده،)عربىE(م یرح

.]خداوند

)درخشان(باستانِ رئوخْشْنَه پارسیى شهیل، درخشان، از ریاسب اصرخْش

.]اسب رستم[

از [)روزى(ى رزق شهیى روزى، اسم فاعل از رآورنده)عربىE(رزاق 

.]القاب خداوند

ى شهیشده، از ررومندیتناور، کسى که رشد کرده و ن)پارسیE(رستَم 

.]ابرپهلوان شاهنامه[)رومندین(و تَهمه )رستن، رشد کردن(ىِ رس یاوستا

.]لقب حضرت محمد[)امیپ(ى رسل شهیامبر، از ریپ)عربىE(رسول 

.و پسوند واد)راستى(ى پهلوى رشْن شهیراستگو، از ر)پارسیE(رشْنَواد 

.ى رشدشهیاز ررومند، صفتیبرومند، ن)عربىE(د یرش
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.)لطافت(ى رشق شهیف و سبک، صفت از ریلط)عربىE(ق یرش

.تیى رضاشهیراضى، از ر)عربىE(رضا 

.)رطوبت(ى رطب شهینرم، نازك و تازه، صفت از ر)عربىE(ب یرط

ى از صحابه[)بلندى(ى رفع شهیى صداى بلند، از ردارنده)عربىE(رِفاعۀ 

.]مشهور

نگهدارى (ى عربى رقب شهیپاسدار، نگهبان، صفت از ر)عربىE(ب یرق

.]از القاب خداوند[)کردن

.تیى رقشهیبنده، برده، از ر)عربىC(ه یرق

نام دختر حضرت محمد [)بندگى(ى رقى شهیز، از ریبنده، کن)عربىC(ه یرق

.]و همسر عثمان

نام دو [)امى داشتنگر(ى رمض شهین ماه قمرى، از رینهم)عربىE(رمضان 

.]ه شافعى مشهوریفق

.)خلوص(سوسن آبى )ژاپنیCRen(رِن 

E(رو  Ruدانشمند)چینى.
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E(روبرت  Robertآلمانىىشهیاز رشهرت درخشان،)آلمانىru

.)درخشان(bertو)مشهور(

E(روبن  Reubenو )دنید(ى أرعبرىىشهیاز ر! نیپسرم را بب)عبرى

.]پسر مهتر یعقوب از لیه[)فرزند(بن 

. دوست)عبرىCRuth(روت 

ى پهلوىِ شهینده، داراى ظاهرِ بالنده، از ریى زاداراى جلوه)پارسیC(رودابه 

.]نام زنِ زال و مادر رستم[)جلوه، تابش(و آپک )ش، نمو، رشدیزا(روت 

E(رالف / رودولف Rudolf/Ralphگرگ مشهور، از )آلمانى

.)گرگ(wolfو)مشهور(ruآلمانىىشهیر

.تیى سانسکرشهیت، از ریموفق)هندىCRodha(رودها 

E(رورى  Roryسرخ)آنگلوساکسون شاه .

E(و یروس Rocioالتینىشهیشبنم، از ر)اسپانیایی.

. )روشن، نورانى(ى رئوخْشْنَه یى اوستاشهینورانى، از ر)پارسیC(روشنک 

E(روفوس  Rufusسردارى رومى[التینىشهیسرخ، از ر)التین[.

.ى روشنک استشدهیونانینورانى، شکل)پارسیC(روکْسانا 
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E(روکورو  Rokuroپسر ششم)ژاپنی.

.]الیزنِ ن[ى سلتىشهیملکه، از ر)سلتCRioghnach(روگناخ 

E(نالد یرونالد، رژ Ronald/ Reginaldاز اندرز شاه، )آلمانى

.)اندرز(naldو)شاه(regiآلمانىىشهیر

E(روندا  Rhondaى خوبزهین)آنگلوساکسون .

.جنگى، رزمى)چینىCE(Rong(رونگ 

E(رووان  Rowanسرخ)آنگلوساکسون .

E(روى  Royسرخ)آنگلوساکسون .

بخش دوم ثَمه، که ى رثَهیى اوستاشهیپاسدار، نگهبان، از ر)پارسیE(رهام 

.]اىاز پهلوانان شاهنامه[است )مراقبت کردن(ى ثَمنَه شهیآن از ر

ها و جد عدنانى[)باد(ح یى رشهیبادها، اسم جمع از ر)عربىE(اح یر

.]میتمبنى

.نهاى سرسبز، جمع روضهیسرزم)عربىE(اض یر

E(ان یر Ryanشاه کوچک)آنگلوساکسون .

. ى بزرگملکه)وساکسونآنگلCRhianron(انْرون یر
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E(پاث یر Ripathپسر گومر[دشمنان )عبرى[.

E(چارد یر Richardسختگ)آلمانى آلمانىىشهیر، از ریشاهri

.)ر، عادلیسختگ(kardو)شاه(

ن یو س)شیگاو م(م یى اکدى رشهین، از ریشِ سیگاو م)اکدىE(ن یم سیر

.]ىِ الرساایالمشاه [)خداى ماه(

E(موند یر Raymondخردمند)آلمانى .

E(و یر Ryoعالى)ژاپنی.

E(وتا یر Ryotaار تنومندیبس)ژاپنی.

از [)مهربانى کردن(ى عربى رأف شهیمهربان، صفت از ر)عربىE(رؤوف 

.]القاب خداوند

.)دنید(ى رأى شهینند، از ریآنچه که به خواب ب)عربىC(ا یرؤ
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ز

.زابل استیهمان ا)ارمنیCZabel(ل زابِ

ى کوئنچالن شهیمادرِ بذر، از ر)سرخپوستىCZaramama(زاراماما 

.]نکاهایزدبانوى بذرِ ایا[

.)هیتزک(ى زکى شهیزه، از ریپاک)عربىE(زاکى 

ر یار و یکه با )ر شدنیپ(ىِ زر یى اوستاشهیر، از ریپ)پارسیE(زال 

.]پدر رستم[شاوند است یمعنا خون یت به همیسانسکر

.شیبانى، ستایپشت)چینىCZan(زان 

.ى زهدشهیعبادت کننده، اسم فاعل از ر)عربىE(زاهد 
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E(زبولون  Zabulunى گانهل دوازدهیاز قبا[ساکنمحترم یا )عبرى

. ]هودىی

د و یزن هارون الرش[کو، شکلِ مصغرِ زبده یزِ نین چیکوچکتر)عربىC(ده یزب

.]دختر جعفر برمکى

.ى زبدهشهیر از رینخبه، برجسته، اسم تصغ)عربىC(ده یزب

E(اه یزِخار Zekhariahآورداد مىیهوه به ی)عبرى .

.]از شاهان باستانى سومر[ى اکدى شهیعقرب، از ر)اکدىE(ب یزِدکاک

ى زر یى اوستاشهین، از ریى شتر زردارنده)پارسیE(زردشت / زرتشت

.]رانىیامبر ایپ[)شتر(و اوشْتْرَه )نیزر(

E(زِروبابل  Zerobabelاز [زر بابلی، یا زاده شده در بابل )عبرى

] احیاگران دین یهود در عصر هخامنشی

و )نیزر(رى یى زیى اوستاشهیى، از ریداراى زره طال)پارسیE(ر یزر

ن زرتشتىید دیشهن یبرادر گشتاسپ و اول[)نه، جوشنیس(ک یریب[.

.)رگى، برترىیچ(ى زعم شهیسرور، از ر)عربىE(م یزع

.ه از آدم چاالك استیجوجه کبوتر، کنا)عربیCE(زغلول 
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.سبک و چابک)عربىE(زغلول 

E(اه یزفان Zaphaniahعبرىىشهیشود، از رخدا پنهان مى)عبرى

.)هوهی(اه یو )پنهان(زفانى 

استمدار یس: مانىیزکى [)هیتزک(ى زکى شهیزه، از ریاکپ)عربىE(زکى 

.]عرب

E(زِلوس  Zelosکوشا)یونانی.

.]امبریوسف پیزن [) ؟(شگام یشرو، پیپ)عربىC(خا یزل

از [)ارى کنندهی(ى اوزوه یى اوستاشهیگر، از ریاری)پارسیE(زاب / زو

.]اىپهلوانان شاهنامه

برادر [)جاندار(ى پهلوى اوزوارگ شهیجاندار، از رزنده،)پارسیE(زواره 

.]رستم

E(زِوور  Zevurى آرامىِ زِبول شهیشاهزاده، مگس، از ر)عبرى

ل شده یتبد)مگس(ان به زِوور یل دشمنى با آرامیبه دلعبرىکه در)شاهزاده(

.]طان در تورات استیاز اسامى ش)هاخداى مگس(بعلِ زبوب [

.)گل(ى زهر شهیگلها، از ر)عربىE(زهرا 
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از اجداد [)گل(ى زهر شهیصاف، درخشان، صفت از ر)عربىE(زهران 

.]عصر جاهلى 

.]لقب دختر حضرت محمد[درخشان )عربىC(زهراء 

هر یز)Eر بن ابى یزه[)گل(ى زهر شهیر از ریگل کوچک، اسم تصغ)عربى

.]نام چند شاعر: سلمى

: ادیطارق ابن ز[)اد شدنیز(د یى زشهیشد، فزونى، از رر)عربىE(اد یز

.]جهانگشاى مسلمان

پرَه به معنى یتسعبرىىشهیپرنده، از ر)عبرىCZipporah(پوراه یز

.]نام زن موسى[پرنده 

از : د بن ثابتیز[)اد شدنیز(د یى زشهیرشد، فزونى، از ر)عربىE(د یز

.]ى مشهورصحابه

.)اد شدنیز(د یى زشهیرشد، فزونى، از ر)عربىE(دون یز

E(مرى یز Zimriشیاین(مر یزعبرىىشهیش من، از ریاین)عبرى( .

لقب امام [)نتیز(ن یى زشهینت پرستشگران، از ریز)عربىE(ن یالعابدنیز

.]چهارم
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.طلبآسا، راحتتن)عربىC(نب یز

.نییزشه با تیرآراستگى، هم)عربىC(نت یز
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ژ

E(ژانوس  Janusالتین(التینىشهیدروازه، از رianus) گذرگاه

.]ىى با دو چهرهیخدا[)دارتاق

.معصوم، گرانبها)چینىCZhen(ژِن 

م و یعظ(ژَنْده پارسیى شهیم، از ریب، بزرگ، عظیمه)پارسیE(ژِنده 

.]اىاز پهلوانان شاهنامه[)ترساننده

.]انىیاز عرفاى نامدار قرون م[لِ بزرگیپ)پارسیE(ل یپهژند

E(ژو  Zhouارىیکمک، )چینى.

E(ر یرایژ Jirairفعال، قوى)ارمنی .
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س

.ى سبقشهیشرو، مقدم، اسم فاعل از ریپ)عربىE(سابق 

E(سابورو  Saburoپسر سوم)ژاپنی.

م یزدبانوى تقسیا[بذر افشاندن)قىینف()باستانمصريCSatis(س یسات

.]آب در کشتزارها

.ى سجدهشهیسجده کننده، اسم فاعل از ر)عربىE(ساجد 

.فرزند سعادت)ژاپنیCSachiko(کو یساچ

E(ساحورِع  Sahureک است، از یکسى که به رع نزد)باستانمصري

.]مان پنجمى دوداز فراعنه[و رع )کینزد(ساحو باستانمصريىشهیر

]ي مربوط به سومهاز ایزدان فروپایه[ناگهان زاده شده) هنديE(ساتیوجاتا
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. ]میزن ابراه[ملکه )عبرىCSarah(سارا 

.]اهانیزدبانوى بذر گیا[ى سومرى شهیدرخشان، از ر)سومرىE(نو یسارپات

)پلنگ(ن و قپال)زرد(ى ترکى سارو شهیپلنگ زرد، از ر)ترکىE(سارقَپالن 

.]مورىیار بکر در عصر تیحاکم د[

زن حضرت [دنى در ظرف، ته مانده یى آشامماندهباقى)عربىC(ه سارِ

.]میابراه

E(نْتف یسارِه ا Sare-Intefف پسر رع است، از یا)باستانمصرينت

انگذار یبن[و رع )پسر(، سا )ستىینام خدا(نتف یباستان امصريىشهیر

.]دهمِ فراعنهازیدودمان 

.)دنیتاب(ى سطع شهیدرخشان، اسم فاعل از ر)عربىE(ساطع 

)خوشبختى(ى سعد شهیخوشبخت، اسم فاعل از ر)عربىE(ساعد 

.]لمىیساعدالدوله، شاه د[

.)آب دادن(ى سقى شهیراب کننده، اسم فاعل از ریس)عربىE(ساقى 

.السیى گشکوفه)ژاپنیCSakura(ساکورا 

.دماغه)ژاپنیCSaki(کى سا
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.)سالمت(ى سلم شهیتندرست، اسم فاعل از ر)عربىE(سالم 

E(سالوت  Salutالتینىشهیصحت و سالمت، از ر)اسپانیایی.

.]اى رستمیپدر زال و ن[پارسیى شهیاه، از ریس)پارسیE(سامان / سام

E(شم / سام Sam/Shemعرابپسر نوح، جد ا[، اسمنام)عبرى[.

.)افسانه(ى سمر شهیگو، اسم فاعل از رافسانه)عربىE(سامر 

E(شموئیل/ ساموئل Samuelکسى که از خدا خواسته شده، از )عبرى

.)خدا(ل یو ا)کردناخواندن، صد(سامو عبرىىشهیر

.بلند مرتبه)عربىE(سامى 

E(برِع یسان خ San Khibreست، از قلب رع زنده ا)باستانمصري

ى از فراعنه[و رع )قلب(ب ی، ا)اتیح(، آنخ )دادن(باستان سا مصريىشهیر

.]زدهمیدودمان س

.ن نفر، سهیسوم)چینىCE(San(سان 

E(رِع خْتنْآسان Sanakhtenreمشهور همچون رع، )باستانمصري

ى فراعنهلقب تائوى اول، از[و رِع )مشهور(باستان ساناخْته مصريىشهیاز ر

.]دودمان هفدهم
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E(ساناخْته  Sanakhteن)باستانمصري ىشهیرومند، از ریحفاظت

.]ن فرعون دودمان سومینخست[باستانمصري

.)نه(و آز )شمردن(ى ترکى سان شهیر، از رینظکم)ترکىC(ساناز 

E(اگو یسانت Santiagoى افتهیر ییمز مقدس، شکل تغیج)اسپانیایی

saint James.

ح سان)Eد، اشاره به آن است که حضور یآکسى که از سمت راست مى)عربى

.شودک گرفته مىیفرد به فال ن

E(کارع سانْخ Sankhkareزندگى بخش به روح رع، )باستانمصري

ى از فراعنه[و رع )روح(، کا )اتیح(، آنْخ )دادن(باستان سا مصريىشهیاز ر

.]مشهورترش منتوحوتپ دوم استازدهم، لقبیدودمان 

ان یاز خدا(ساندا پارسی-کیمريى شهیشاه ساندا، از ر)ایرانیE(سانْداکشَتْرَه 

.]ریاى صغیها و فاتح آسمرىیشاه ک[)پادشاه(و خْشَتْرَه )بومى آناتولى

E(و یساندال Sandalioالتینىشهیل، از ریگرگ اص)اسپانیایی

sandalius)گرگ( خود ازکهsandulf)ُلیعنى گرگ اصی(تى گ(

.گرفته شده
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از eVhMawAsسودمند، بافایده، در اوستایی) پارسیE(ساونگهی 

نگهبان چهارپایان ي فرشته[به معناي سود و بهره گرفته شده ي سونگْهه ریشه

]بزرگ

خورشید هنگام طلوع و غروبيایزد نماینده[بخش زندگی) هنديE(ساویتْر 

]ر وداهاد

.)دار ماندنیشب ب(ى سهر شهیشب زنده دار، از ر)عربىE(ساهر 

.ى کوچکالله)ژاپنیCSayuri(ورى یسا

E(سبا  Sabaپسر کوش[رمرد یپ)عبرى[.

.شراب)عربىE(سبأ 

و )پىِ پا، جاى پا(ى ترکى سوبوك شهیخوش قدم، از ر)ترکىE(ن یسبکتَک

.]مان غزنوىموسس دود[)بایز(ن یتک

پسوند (و لو )فالخن(ى ترکى ساپاند شهیفالخن انداز، از ر)ترکىE(سپانلو 

.]ل قاجاریاى از ارهیت[)ملکى
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ي سپندارمذ یا عدلِ مقدس برساخته ازهدیه) پارسیE(سپندات / سپنددات

احتماال[در اوستایی ) بخشش، یا دادگري(و داتَه ) ايمقدس، نام فرشته(سپنتَه 

]ي نام اسفندیار چنین بوده استشکل اولیه

بخشش آسمانی) پارسیE(سپهرداد 

E(ست  Sethخداى [باستان مصريىشهیستون، از ر)باستانمصري

.]سیریابانها، برادر و قاتل اوزیخشکسالى و ب

پنهان (ى ستر شهیلى از ریار پنهان کننده، صفت تفضیبس)عربىE(ستّار 

.]اب خداونداز الق[)کردن

E(بسن یپِر-ست Seth-Peribsenد تمام قلبها، یام)باستانمصري

و )قلب(ب ی، ا)همه(، پِر )اسم خداى مصر باال(باستان سث مصريىشهیاز ر

.]ى دودمان دوماز فراعنه[)دیام(سن 

E(پتاح ستپِن Setepenptahى پتاح، از دهیبرگز)باستانمصري

لقب [)ى استینام خدا(و پتاح )دنیبرگز(باستان ستپ مصريىشهیر

.]ستمیى دودمان بازدم، از فراعنهیرامسس 
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E(ستپِنْرِع  Setepenreظهور رع درخشان است، از )باستانمصري

لقب ششونک نخست، [و رع )درخشان بودن(باستان ستپِن مصريىشهیر

.]ست و دومیانگذار دودمان بیبن

E(موت ستپِنْ Setepenmutى موت، از دهیبرگز)باستانمصري

لقب ملکه [)ى استینام خدا(و موت )دنیبرگز(باستان ستپ مصريىشهیر

.]ن فرعون دودمان نوزدهم یتورست، آخر

E(ستْناخْته  Setnakhteت پ)باستانمصريىشهیروز است، از ریس

ى دودمان از فراعنه[)روزیپ(ته و ناخْ)ى استینام خدا(باستان ست مصري

.]ستمیب

E(ستوترِع  Setutreمصريىشهیهمچون رع، از ر)باستانمصري

.]ست و هفتمین فرعون دودمان بیوش، دومیلقب دار[)مشابه(باستان ستوت 

لقب [ى سجده شهیلى از ریار سجده کننده، صفت تفضیبس)عربىE(سجاد 

.]امام چهارم

.)آسانى(ى سجح شهینرم و آسان، از ر)بىعرE(ح یسج

.ابر)عربىE(سحاب 
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E(برِع یسحتپ Sehetepibreقلب رع راضى است، از )باستانمصري

لقب [و رع )قلب(ب ی، ا)خوشنود شده(باستان سحتپ مصريىشهیر

.]انگذار دودمان دوازدهمیحت اول، بنآمنم

E(سحرتاوى  Sehertawyى صلح در دو گسترنده)تانباسمصري

دو (و تاوى )برقرار کردنِ صلح(باستان سحر مصريىشهین، از ریسرزم

.)]نتفیساره ا(نتف اول یلقب ا[)نیسرزم

E(سخم خت  Sekhem khetرومند، از یداراى بدن ن)باستانمصري

ى دودماناز فراعنه[)بدن(و خت )قدرتمند(باستان سخم مصريىشهیر

.]سوم

E(سخم رع خوتاوى  Sekhemrekhutawyرع، )باستانمصري

، )رومندین(باستان سخم مصريىشهیرومند است، از رین، نینگهبان دو سرزم

لقب سوبک حوتپِ دوم، از [)نیدو سرزم(و تاوى )حفظ کردن(رع، خو 

.]زدهمیى دودمان سفراعنه

E(سخم رع سانْخْتاوى  Sekhemresankhtawyباستانمصري(

مصريىشهیرومند است، از رین ارزانى کرده نیات را به دو سرزمیرع که ح
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)نیدو سرزم(و تاوى )اتیح(، آنْخ )دادن(، رع، سا )رومندین(باستان سخم 

.]زدهمین فرعون دودمان سیلقب نفرحوتپ دوم، آخر[

E(سخم رع سواجتاوى  Sekhemresewadjtawyباستانمصري(

باستان مصريىشهیکند، از رن را شکوفا مىیرومند است که دو سرزمیرع ن

لقب سوبک [)نیدو سرزم(و تاوى )شکوفه دادن(، رع، سواج )رومندین(سخم 

.]زدهمیى دودمان سحوتپ سوم، از فراعنه

E(سخم رع شدتاوى  Sekhemreshedtawyرع، )باستانمصري

باستان سخم مصريىشهیمند است، از رروین، نیى بخش دو سرزمیرها

لقب سوبکم ساف، از [)نیدو سرزم(و تاوى )نجات دادن(، رع، شد )رومندین(

.]دودمان هفدهم

زدبانوى جنگ و یا[رومندین)قىیفن()باستانمصريCSekhmet(سخمت 

.]ردار، زنِ پتاحیهاى واگیماریب

E(ب یسخم Sekhemibىشهیرومند، از رینقلبِ)باستانمصري

.]بسنیپر- نام دوران جوانىِ ست[)قلب(ب یو ا)قدرتمند(باستان سخم مصري

E(ون یسدال Cedalionس ملوانانیرئ)یونانی.
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این نام بانوي آبها، )ىو ایرانهندCSaraswati(تی یهراهو/ سراسوتی

است که در بوده» ایه-ونت-سِلس«اش احتماال در شکل پیشاهندواروپایی

]نام دیگر آناهیتا[تبدیل شده » ایه-ونت- سرَس«پیشاهند و ایرانی به 

.ا گرگ، جانور درندهیر یش) عربیCE(سرحان 

]پسر افراسیاب[رو تن، سرخسرخ) پارسیE(سرخه 

ى شهیشاعر رستگار، از ر)آنگلوساکسونCCerdiwen(وِن یسرد

.)دیسپر،رستگا(gwenو)شاعر(cerdساکسونىِ

رشد (kerالتینىشهیشکوفا، تناور، از ر)التینCCeres(سرِس 

.]زدبانوى کشتزارهایا[)کردن

E(ون یسرس Cercyonمِ گراز)یونانید.

E(سرکوپِس  Cercopesم بر چهره، از ر)یونانییونانیىشهیداراى د

.)چهرهopsو)دمkerkosباستان

E(سرنونوس  Cernunnosىِسلتىشهیشاخدار، از ر)سلت

cernus)شاخ(.
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زدان یاز ا[)دنیشن(ى سرو شهیشنونده و فرمابردار، از ر)پارسیE(سِروش 

.]زگارىیرانى، نماد پرهیبزرگ ا

E(سروگ  Serugسختى)عبرى .

E(کس یسر Ceryxپسر اومولپوس و رهبر [جارچى، منادى)یونانی

.]ش دمتریک

. التینىشهیآرام، از ر)التینCSerina(نا یسر

E(سزار  Caesarالتینىشهیانى، از ری، ک)؟(پشمالو )التین

caesaries؟()پشمالو(ىپارسیشهیا از ریر کس) ،عنى یلقب پادشاهان

.]امپراتور بزرگ روم و فاتح کشور گل[)انى بر سر داردیکسى که تاج ک

caeciliusالتینىشهیکور، از ر)نیاییاسپاCCecilia(ا یلیسس

.)کور(caecusو)بن بست(

ستادهیآن که در پشت بام کتابخانه ا)باستانمصريCSshat(سشات 

.]زدبانوى حامى کاتبان، زن توتیا[

.)زیت(ى سطم شهیر، از ریزىِ شمشیت)عربىE(سطام 

.)خوشبختى(ى سعدشهیصفت از رمنت،یخوشبختى، م)عربىE(سعد 
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ک، در اصل نام صورتى فلکى با ده ستاره یاقبال بلند، فالِ ن)عربىE(سعود 

.]جد حاکمان فعلى عربستان[شده بوده که سعد پنداشته مى

E(سفئوس  Cepheusباغبان)یونانی.

E(سفاس  Cephasى آرامىشهیصخره، از ر)عبرى .

جد : انیابوسف[)دن باد شرقیوز(سفن ى شهیباد شرق، از ر)عربىE(ان یسف

.]دودمان اموى

E(سکننرِع  Seqenenreکسى که همچون رع جمله )باستانمصري

لقب تائوى دوم، از [و رع )حمله کردن(باستان سکن مصريىشهیکند، از رمى

.]ى دودمان هفدهمفراعنه

.ى سکنشهیر از ریآرام، ساکن، اسم تصغ)عربىC(نه یسک

نام دختر امام [ى سکن شهیسکون، وقار و نرمى، از ر)عربىC(نه یسک

.]نیحس

E(سلئوس  Celeusصدا زننده، بانگ زن)یونانی.

E(سلب  Selebکچل، تاس)عبرى .
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و جوق )قیقا(ى ترکى سل شهیق کوچک، از ریقا)ترکىE(سلجوق 

.]موسس دودمان سلجوقى[)کوچک(

.ى سلطهشهیفرمانروا، از ر)عربىE(سلطان 

)سارمات؟(امه یریى سیى اوستاشهیاز قوم سارمات؟، از ر)پارسیE(سلْم 

.]نیدون و شاه توران زمیفرزند فر[

.سالم، تندرست)عربىE(سلم 

سلمان [)سالمت(ى سلم شهیسالمت، تندرستى، از ر)عربىE(سلمان 

.]ى مشهوراز صحابه: پارسی

.]ام سلمه [)سالمت(ى سلم شهیسالمت، تندرستى، از ر)عربىC(سلَمه 

از [)سالمتى(ى عربى سلم شهینقص، صفت از رسالم و بى)عربىE(م یسل

.]القاب خداوند

E(مان یسل Solomonصلح(شلم عبرىىشهیصلحجو، از ر)عبرى(

. ]امبر و شاه عبرانىیپ[

.ى سلمشهیف، شاداب، از ریظر)عربىC(مه یسل
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E(و یسل Celioالتینىشهیآسمان، از ر)اسپانیاییcaelius

.)آسمان(

E(سمرخت  Semerkhetاند)باستانمصري شمند، از یدوست

.]ى دودمان نخستاز فراعنه[باستان مصريىشهیر

E(کارِع سمنْخ Smenkhkareروح رع پرافتخار است، )باستانمصري

ى از فراعنه[، و رِع )روح(، کا )نیافتخار آفر(باستان سمنْخ مصريىشهیاز ر

.]دودمان هژدهم

.)قصه گفتن(ى سمر شهیمصاحب شب، از ر)عربىE(ر یسم

ى اکدى شهی، از ري نیکیا اندیشهبانوى قصر، )اکدىC(را یسم/ سیرامیسم

ایی است که ي هومیتی در اوستیا تحریف شده)معشوقه(و اَمت )قصر(سمور 

همسر شمشى عداد پنجم و [تشکیل یافته است ) اندیشه(و میتی ) نیک(از هو 

.]ى آشورملکه

از القاب [)دنیشن(ى عربى سمع شهیشنونده، صفت از ر)عربىE(ع یسم

.]خداوند
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ن زنان یاز نخست[)هیزن بلند پا(ه یه، مصغرِ سامیزن بلند پا)عربىC(ه یسم

.]مسلمان

ى آشورى شهین مرگ برادرش را جبران کرد، از ریس)آشورىE(ب یسناخَر

شاه آشور در آخر قرن [)جبران کرد(با یو اَر)برادر(، آخه )خداى ماه(ن یس

.]م.هشتم پ

E(سنتوروس  Centaurusرومند، از یى صد مرد نبه اندازه)یونانی

ى باالتنهرى کهیموجوداتى اساط[)صد(باستانیونانیىشهیر

.]ى اسب داشتندن تنهییانسان و پا

.]از شاهان سلجوقى[اى شکارى پرنده)ترکىE(سنجر 

E(سنفْرو  Snefruباستان مصريىشهیبا، از ریآن ز)باستانمصري

.]ن فرعون دودمان چهارمینخست[)بایز(و نفر )آن مرد(سن 

.نیشاه)ترکىE(سنقُر 

E(سنوسرِت  Senusretت، از ر)باستانمصريسوور ىشهیمرد

نام چند تن از [)ى استیزدبانوینام ا(و وورست )آن مرد(باستان سن مصري

.]ى دودمان دوازدهمفراعنه

www.takbook.com



190

. ستیااچهیاسم در)ارمنیCSevan(سوان 

E(سوبِک حوتپ  Sobekhotepسوبک راضى است، )باستانمصري

)راضى است(و حوتپ )ى استیاسم خدا(ان سوبِک باستمصريىشهیاز ر

.]زدهمیى دودمان ساز فراعنه[

سوبِک روح رع است، از )باستانمصريCSobekkare(سوبِک کارِع 

ى ملکه[و رع )روح(، کا )ى با سرِ تمساحیخدا(باستان سوبِک مصريىشهیر

.]نفرو از دودمان دوازدهممصر، لقب سوبک

باست، از یسوبک ز)باستانمصريCSobeknefru(سوبِک نفْرو 

ى مصر، ملکه[)بایز(و نفر )ى استینام خدا(باستان سوبک مصريىشهیر

.]ن فرعون دودمان دوازدهمیآخر

E(سوبِکم ساف  Sobekemsafسوبِک حافظ اوست، )باستانمصري

)دنحفاظت کر(و ساف )ى استینام خدا(باستان سوبِک مصريىشهیاز ر

.]ن فرعون از دودمان هفدهمینخست[

ى نام عربىِ سعدى شدهپارسیبخت، شکلِ کیسعد، ن)پارسیC(سودابه 

.]دختر شاه هاماوران و همسر کاووس[
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.آسمان)ژاپنیCSora(سورا 

E(سوِرو  Severoالتینىشهیسخت، از ر)اسپانیایی.

به ) (سوریه/ ت سورهي سانسکریخورشید، از ریشه) هنديE(سوریه 

]ایزد خورشید در وداها[ریشه است معناي خورشید که با هور و خور ایرانی هم

شوشانّا عبرىىشهیالله، از ر)عبرىCSusanna(سوسانا / سوزان

.، منسوب به شهر شوش)الله(

.زنگ)ژاپنیCSuzu(سوزو 

.گنجشک)ژاپنیCSuzume(سوزومه 

E(سوسرِنرِع  Seuserenreرومند همچون رع، از ین)باستانمصري

ان، از یلقب خ[و رِع )رومندین(، اوسر )همچون(باستان سه مصريىشهیر

.]ى دودمان پانزدهمفراعنه

.هاى زنبقگلى از ردهمنسوب به شهر شوش، )عربىC(سوسن 

E(سوسومو  Sususmuشرفتیپ)ژاپنی.

E(سولداد  Soledadیاییاسپان(التینىشهیتنها، از رsolen)تنها(.

.)نه(و پسوند ما )پژمردن(ى سول شهیناپژمردنى، از ر)ترکىE(سولماز 
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) خرد کردن، کوبیدن(ي سانسکریت سو از ریشه) هنديE(سوما / سومه

]ایزدي گیاهی در هند باستان و همتاي هوم ایرانی[

.ىشگیفرزند هم)ژاپنیCSumiko(کو یسوم

سوهر پارسیى شهیرو، داراى بدن سرخ، از رسرخ)پارسیE(سهراب 

.]فرزند رستم[)بدن، تن(و آب )سرخ(

.)گل(و ورد )سرخ(سوهر پارسیى شهیسرخ، از رگل)پارسیE(سهرورد 

)مو(و مک )اهیس(ا یى سیى اوستاشهیاه مو، از ریس)پارسیE(امک یس

.]وان کشته شدیدست دومرث که بهیفرزند ک[

E(امون یس Siamunباستان مصريىشهیپسر آمون، از ر)باستانمصري

.]کمیست و یى دودمان باز فراعنه[و آمون )پسر(سى 

E(ان یس Cianکهنسال)ى کهنفرانسه-گُل.

ى یى اوستاشهیاز ریا پهلوان سیاه، اه، یداراى اسب س)پارسیE(اوش یس

.]فرزند کاووس[)گُشن، اسب نر(یا وخش ) پهلوان(و اَرشَن )اهیس(اوه یس

زدبانوى یا[ا زنِ داراى تبریسو، یزنِ داراى گ)یونانیCCybele(بِل یس

.]نیزم
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E(پتاح یس Siptahباستان مصريىشهیپسر پتاح، از ر)باستانمصري

.]ى دودمان نوزدهماز فراعنه[)ى استینام خدا(و پتاح )پسر(سى 

ت به معناى یى سانسکرشهیدروگر، خرمن، از ر)هندىCSita(تا یس

.شخم

.ستاره، به زبان ناهواتْالن) سرخپوستیCECitali(تالى یس

E(امون یتْرِع مریس Sitre-Meryamunدختر رع، )باستانمصري

و )محبوب(، رِع، مرى )دختر(ت یباستان سمصريىشهیمحبوب آمون، از ر

.]ن فرعون دودمان نوزدهم یلقب ملکه تورست، آخر[آمون 

E(دنى یس Sidneyدشت پهناور)آنگلوساکسون.

E(دون یس Cydonافتخار)یونانی.

. بایز)ارمنیCSiran(ران یس

.]سهیاز فرشتگان در اود[نیشاه)یونانیCCirce(رسه یس

E(نوس یرسیس Circinusرد، مدور، از ر)یونانییونانیىشهیگ

.)مدور، گردkirkosباستان

.رومندیى نملکه)یونانیCCyrene(رِنه یس
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. گل سرخ)ارمنیCSirvart(رْوارت یس

E(اکوس یریس Cyriacusارباب، سرور)یونانی.

E(سئوس یس Cisseusپیمربوط به گ)یونانی چکیاه.

.ریشمش)عربىE(ف یس

.دار خیشمش)عربىE(اهللا فیس

فان یس)Eزىیالغرى و ت(ف یى سشهیالغر و بلندباال، از ر)عربى(.

E(کْلوپس یس Cyclopsى گرد و مدور، از چهره/داراىِ چشم)یونانی

غولى در [)چهره(و)گرد، مدور(باستانیونانیىشهیر

.]ک چشم داشتیسه که تنها یاد

E(کْنوس یس Cycnusقو)یونانی.

E(گْرون یس Sigrunباستانِنوردیکى شهیروزى، از ریراز پ)آلمانى

run)(و)رازsigروزىیپ(.

.]اى از دوزخهیناح[ى بدکارملکه)یونانیCCyllene(لنه یس

E(لوس یس Cillusخر)یونانی.
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E(لْوِستر یس Sylvesterالتینىشهیجنگلى، از ر)التین

silvestra)جنگل(.

E(مو یس Cymoموج)یونانی.

E(مون یس Simonاز [)دنیشن(شمو عبرىىشهیشنوا، از ر)عبرى

.]حیون مسیحوار

ى شهین شاه را منصوب کرده است، از ریس)آشورىE(شْکون ین شَر ایس

شاه بابل و [)منصوب کرد(شکون یو ا)شاه(، شَر )خداى ماه(ن یآشورى س

.]النىیل ایبرادر آشور ات

شه با آسنِ یو هم ر)آهن(ى سئنَه یى اوستاشهین، از ریآهن)پارسیE(نا یس

.]ناینام پدر بوعلى س[)آهن(پهلوى 

سى یى انگلشهیدژ شاه، از ر)آنگلوساکسونCCyneburga(نبورگا یس

)دژ، قلعه(burgaو)شاه(cynباستان

و )مرغیس(ىِ سئنَه یى اوستاشهیمرغ، از ریدختر س)پارسیC(نْدخت یس

.)دختر(دوخْت 
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E(نْدرى یس Sindriنوردیکى شهیى، از ریکوچک، ابتدا)آلمانى

.]اى صنعتگرنام کوتوله[باستان 

.]زنِ تور[باستان نوردیکى شهیعروس، از ر)آلمانىCSiv(و یس
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ش

E(شائول  Shaulهیهودیشاه [خواسته شده، دلخواه )عبرى[ .

شاه بزرگ [)پسر(ى پهلوىِ شاه و پور شهیشاهزاده، از ر)پارسیE(شاپور 

.]ساسانى

E(شارون  Sharonدشت)عبرى .

.)گرىیانجیم(ى شفع شهیشفاعت کننده، اسم فاعل از ر)عربىE(شافع 

.]وایهمسر ش[ت یى سانسکرشهیقدرت، از ر)هندىCShakti(شاکتى 

.ى شکرشهیاز رسپاسگذار، اسم فاعل )عربىE(شاکر 

.)بزرگى(ى شمخ شهیبلندمرتبه، اسم فاعل از ر)عربىE(شامخ 

E(شانْتال  Chantalآواز)ى کهنفرانسه-گُل .
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عنى یى شاپوران است، فرزند شاهزاده، شکل ساده شده)پارسیE(شاوران 

.]از پهلوانان شاهنامه[پسر شاپور

دن و مشاهده ید(ى عربى شهد هشیآگاه، اسم فاعل از ر)عربىE(شاهد 

.]از القاب خداوند[)کردن

.)بلندى(ى شهق شهیبلند، مرتفع، اسم فاعل از ر)عربىE(شاهق 

E(شاى  Shayخداى حامى نوزادان[آنچه مقدر است)باستانمصري[.

E(شبا  Shebaپسر کوش[ن یهفتم)عبرى[.

اسم اسب [)رنگ(ز یشب و دپارسیى شهیز به رنگ شب، از ریشَبد

.]زیخسروپرو

.]هان بزرگ سنىیاز فق: شبلى[ر یتوله ش)عربیCE(شبل 

.)جوانى(ى شبب شهیجوانمرد، صفت از ر)عربىE(ب یشب

E(شپ سس کاف  Shepseskafب یروحش نج)باستانمصري

و ف )روح(و کا )بیاشرافى، نج(باستان شپسس مصريىشهیاست، از ر

.]ن فرعون دودمان چهارمیآخر[)هه بیشب(
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E(سس کارِع شپ Shepseskareب یروح رع نج)باستانمصري

از [و رع )روح(و کا )بیاشرافى، نج(باستان شپسس مصريىشهیاست، از ر

.]ى دودمان پنجمفراعنه

.)جسارت(ى شجع شهیجسور، اسم فاعل از ر)عربىE(شجاع 

شام [)تندى(ى شدد شهیدونده، صفت از ررومند،ین)عربىE(شداد 

.]منیاىِ افسانه

E(شَدراخ  Shadrachى بابلىِ شَدرا شهیفرمانِ آکو، از ر)عبرى

.)زدبانوى ماه در بابل باستانینام ا(و آکو )حکم، فرمان(

و کَلى )شاه(ى اکدى شَر شهیشاه شاهان، از ر)اکدىE(شَرى شَرکَلى

.]ران اکداز امپراتو[)سرور(

سى یى انگلشهیدشت درخشان، از ر)آنگلوساکسونCShirley(شرلى 

.)دشتleyو)درخشانsherباستانِ

ن یو ک)شاه(ى اکدى شَرو شهین پادشاه، از ریبهتر)اکدىE(ن یشَروک

.]ن امپراتور اکدینخست[)ل، بهتریاص(
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ى پهلوى خْشَثْرَه هشی، از ر)؟(ر یه شین پادشاه، شبیبهتر)پارسیE(ن یشرو

شاه طبرستان، [)؟(ه یرویى شف شدهیا شکل تحری)نیبهتر(ن یو وِه)شاه(

.]نانیامبر خرمدیپ

.ى شرفشهیشرافتمند، از ر)عربىE(ف یشر

، )گروه گروه شدن(ى شعب شهین ماه قمرى، از ریهشتم)عربىE(شعبان 

ام در جستجوى آب به ن هنگیى ماه هشتم آن است که اعراب در اهیوجه تسم

.شونداطراف پراکنده مى

پراکنده و (ى شعب شهیى درخت، شکاف در کوه، از رشاخه)عربىE(شُعبۀ 

.]: رهیشعبۀ بن مغ[)گروه گروه شدن

ب یشُع)Eلهیشاخه، قب(ى شعب شهیر از ریاسم تصغى کوچک،لهیقب)عربى(

.]ن یامبر قوم مدیپ[

مربوط به مملکت (ى سغداى شدهپارسی، شکل سغدى)پارسیE(شُغاد 

.]برادر ناتنى و قاتل رستم[)سغد در ماوراءالنهر

E(شَفات بعل  Shafatbaalکند، از خدا شفاعتش را مى)قىیفن

.و بعل)کندشفاعت مى(قى شفات یى فنشهیر
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.)گرىیانجیم(ى شفع شهیشفاعت کننده، صفت از ر)عربىE(ع یشف

.ى شُکرشهیسپاسگذار، اسم فاعل از ر)ىعربE(شکور 

ب و شاعر یاد: ابوشکور بلخى[ى شکر شهیشکرگذار، از ر)عربىE(شکور 

.]زبانپارسی

.)صبر کردن(ى شکب شهیصبور، صفت از ر)عربىE(ب یشک

]یکی از شهرهاي کنعانی[کتف شانه و)عبريEShechem(شکم /شکیم

.)ز شدنیلبر(ى شلل شهیرآبشار، از)عربىE(شلّال 

.ى ترکىشهیف، از ریرك و شریز)عربىE(شَلبى 

ى آشورىِ شولمنو شهیآشور از همه برتر است، از ر)آشورىE(شَلمناصر 

.]نام چند شاه آشورى[)آشور، خداى بزرگ(و آشر دو )برتر است(

.)شرافت(ى شمخ شهیبلند مرتبه، از ر)عربىE(شماخ 

ى بابلى شمش شهید خداى ماست، از ریخورش)بابلىE(لونا یاشَمشو

.]ن حمورابىیشاه بابل، جانش[)خداى ماست(لونا یو ا)دیخداى خورش(

E(شمشون  Shamshumهودىیپهلوان [قوى )عبرى[ .
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E(شمعون  Shamunکند، از شنود و اطاعت مىکسى که مى)عبرى

.)دنیشن(شمو عبرىىشهیر

E(شَمگار  Shamagarى فنجانآورنده)عبرى .

کشاورز آسمانی، نامش در چینی از ) چینیEShen-Nung(نونگ شن

]از امپراتوران اساطیري چین باستان[تشکیل شده ) 神農(همین دو کلمه 

پادشاه هند و [و گل )ناز(شَن پارسیى شهیگلِ ناز، از ر)پارسیE(گُلشَن

.]سهیران ویاورِ پی

E(شو  Shoدرخشان)ژاپنی.

]ایزد آسمان در مصر باستان[هوا یا باد ) مصريC(شوا 

.آب)چینىCEShui(شوئى 

ت شده یآن که به راستى توسط ناخونته هدا)ىایالمE(شوتْروك ناخونْته 

)دیخداى خورش(و ناخونته )ت شدنیهدا(ى شوتروك ایالمى شهیاست، از ر

.]م.پ1155-1185درایالمشاه [

.]شاه اور[ى سومرى شهین، از ریمتعلق به س)سومرىE(ن یشوس
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شاه اور در[ى سومرى شهیب، از ریجوان و نج)سومرىE(شولْگى 

.]م.پ2094-2047

.نرم)چینىCShun(شون 

ن یشهاب الد[ى شهب شهیسنگ آسمانى، سفت از ر)عربىE(شهاب 

.]رانىیلسوف ایعارف و ف: سهروردى

ن، یشاه(و باز )شاه(شَه پارسیى شهین، از ریعقاب، شاه)پارسیE(شَهباز 

.)قوش

و رام )شاه(شَه پارسیى شهیروِ شاه، از ریعِ شاه، پیمط)پارسیE(شهرام 

.)ع بودنیروى کردن، مطیپ(

و بانو )شاه(شَهر پارسیى شهیشاهزاده خانم، از ر)پارسیC(شهربانو 

.)خانم(

ده ییزا(و زاد )شاه(شَهر پارسیى شهیشاهزاده، از ر)پارسیC(شهرزاد 

.]دیاىِ دربار هارون الرشسراى افسانهداستان[)شدن

.شىیزن چشم م)عربىC(شَهالء 
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اى یاز خوارج، ن[)سالخوردگى(ب یى ششهید موى، از ریسپ)عربىE(بان یش

.]هیبانیله شیقب

E(ث یش Shithن پسر آدمیسوم[مى ى ساشهیگماشته، از ر)عبرى[.

E(رو یچیش Shichiroپسر هفتم)ژاپنی.

.وریغ)عربىE(حان یش

)درخشان(د یشپارسیى شهیداراى اسب درخشان، از ر)پارسیE(دسپ یش

.]پسر گشتاسپ[و اسب 

اصل ازدیشپارسیى شهیدرخشان، سرخ موى، از ر)پارسیE(ده یش

.]ابیپسر افراس[)درخشان، سرخ(خشَئتَه اوستایی

E(رو یش Shiroپسر چهارم)ژاپنی.

فرزند [ه یر و رویشپارسیى شهیر، از ریه شیشب)پارسیE(ه یرویش

.]زیخسروپرو

ت یناك تقوینشوشیروى ایکسى که توسط ن)ىایالمE(ناك ینْشوشیلْهاك ایش

)خداى شوش(ناك ینشوشیو ا)ت شدهیتقو(لهاك یى شایالمى شهیشده، از ر

.]م.پ1120-1155درایالمشاه [
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نام خواهر رضاعى حضرت [ادى داشته باشد یزنى که خال ز)عربىC(ماء یش

.]محمد

E(وا یش Shivaرانگر یخداى و[ت یى سانسکرشهیمهربان، از ر)هندى

.]هندوان
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ص

)برخورد کردن به نشانه(ى اصابت شهیدرست، راست، از ر)عربىE(صائب 

.]هندىرانى سبکیشاعر ا: زىیب تبرصائ[

.)بلندى، برترى(ى صأل شهیره، بلند، اسم فاعل از ریچ)عربىE(صائل 

.ى صبرشهیبا، اسم فاعل از ریصبور، شک)عربىE(صابر 

رهبر : الزنجصاحب[ى تصاحب شهیدارنده، اسم فاعل از ر)عربىE(صاحب 

.]اهپوستیام بردگان سیق

.ى صدورشهیفرستنده، از ر)عربىE(صادر 

.ى صدقشهیراستگو، از ر)عربىE(صادق 

.)قدرت(ى صرم شهیر، اسم فاعل از ریقوى، صفت شمش)عربىE(صارِم 
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مورخى [)صعود(ى صعد شهیمرتفع، مترقى، اسم فاعل از ر)عربىE(صاعد 

.]اندلسى

.]وم ثمودامبر قیپ[ى صلح شهیصلحجو، اسم فاعل از ر)عربىE(صالح 

: حسن صباح[ى صبح شهید، از ریآکسى که در صبح مى)عربىE(صباح 

.]انیلیرهبر اسماع

.ى صبرشهیبا، صفت از ریشک)عربىE(صبور 

.]از القاب خداوند[ى عربى صبر شهیبا، صفت از ریشک)عربىE(صبور 

س یرئ:نیصدام حس[ى صدمه شهیار صدمه زننده، از ریبس)عربىE(صدام 

.]جمهور منفور عراق

ق یصد)Eلقب ابوبکر[ى صدق شهیار راستگو، از ریبس)عربى[.

.ى صراحتشهیگو، از ررك)عربىE(ح یصر

خالى شدن مردم از (ى اصفار شهیماه دوم سال قمرى، از ر)عربىE(صفر 

.)مکه براى سفر

.)صافى(ى صفو شهیسنگ نرم، صاف، از ر)عربىE(صفوان 
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جد : خ صفىیش[)دنیبرگز(ى صفى شهیده، از ریبرگز)عربىE(صفى 

.]شاهان صفوى

نام همسر [ى صفى شهین، از ریدوست مخلص و راست)عربىC(ه یصف

.]ى خزرجلهیحضرت محمد از دختران قب

ن یصالح الد[ى صلح شهیدرستى و بهبود، صفت از ر)عربىE(صالح 

.]سردار مسلمان: وبىیا

E(ح صلَ Salahپسر ارفخشد[شاخه )عبرى[.

از [)دارى و استوارىیپا(ى عربى صمد شهینده، از ریپا)عربىE(صمد 

.]القاب خداوند

صمصمام السلطنه، از اشراف [شود رى که خم نمىیشمش)عربىE(صمصام 

.]عصر مشروطه

هب یص)Eر از یر، اسم تصغیدى، لقب شیخته به سپیسرخىِ آم)عربى

.]از صحابه[ى صهب شهیر

.)آواز، بانگ(ح یى صشهیخوان، اسم فاعل از رترانه)عربىE(اح یص

E(دون یص Sidonپسر کنعان[مستحکم )عبرى[.
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ض

.کیالغر و کمر بار)عربىE(ضامر 

.)نور(اء یى ضشهیدرخشنده، روشن، اسم فاعل از ر)عربىE(ضاوى 

از بزرگان عصر [ى ضرر شهیب زننده، از ریآسانمند، یز)عربىE(ضرار 

.]تیجاهل

.ر درندهیش)عربیCE(ضَرغام 

.ىیروشنا)عربىE(اء یض
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ط

گشتن دور (ى طوف شهیطواف کننده، اسم فاعل از ر)عربىE(طائف 

.]ستیله ایاسم قب[)زىیچ

.لیى طشهیفضل، ثروت، اسم فاعل از ر)عربىE(طائل 

ى سحرگاهى، اسم د، لقب ستارهیآکسى که در شب مى)عربىE(طارق

.]ایاز فاتحان مسلمانِ اسپان[)ریمس(ى طرق شهیفاعل از ر

پدر : طالبابى[ى طلب شهیخواستار، اسم فاعل از ر)عربىE(طالب 

.]حضرت على

.)بلند پروازى(ى طمح شهیبلند پرواز، اسم فاعل از ر)عربىE(طامح 

.ى طهارتشهیزه، از ریپاک)عربىE(طاهر 

www.takbook.com



211

گرد آمدن و جمع (رمک یى ترکى تشهیانبوه لشکر، از ر)ترکىE(طرغان 

.)شدن

ن مهاجم ینخست[ى طُرفه شهیب و شگفت، صفت از ریغر)عربىE(ف یطُر

.]عربى که به اندلس حمله کرد

چ و یپ(ى ترکى طوغاىشهین، از ریچ و خمِ آهنیپ)ترکىE(مور یطُغاى ت

.]ران مغولیاز ام[)آهن(مور یو ت)خم

.]ران مغولیاز ام[ر رودخانه است یچ و خمى که در مسیپ)ترکىE(طُغاى 

.]از شاهان سلجوقى[قوش، مرغى شکارى )ترکىE(طُغرُل 

لقب امراى نجد و [)تپه(ى طلّ شهیجاى مرتفع، از ر)عربىE(طالل 

.]هیسور

.]از صحابه[ز خاردار درخت مو)عربىE(طلحۀ 

بلند (ى طمح شهیش، اسم فاعل از ریبلندپرواز، دوراند)عربىE(طماح 

.)پروازى

.نیشاه)ترکىE(طوغان 

.، به زبان حبشى!اى مرد)عربىE(طه 
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ى تَخمه یى اوستاشهیرومند، از ریداراى اسب ن)پارسیE(طَهماسب 

.]ن شاه صفوىیشدادى، دومیاز شاهان پ[)اسب(و اَسپه )رومندین(

و )رومندین(ى تَخمه یى اوستاشهیرومند، از ریروباه ن)پارسیE(طَهمورث 

.]وانیى دشدادى و شکست دهندهیاز پادشاهان پ[)روباه(اوروپه 

.پاك)عربىE(ب یطَ

.)لیم(ب یى طشهیکو، از ریخوشمزه و ن)عربىC(به یطَ
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ظ

.ى ظرفشهیازك، شکننده، از رن)عربىE(ف یظر

.روزىیپ)عربىE(ظفر 

از اشراف عصر : رالدولهیظه[)پشت(ى ظهر شهیبان، از ریپشت)عربىE(ر یظه

.]مشروطه
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ع

.ى عودشهیادت کننده، بازگشته، اسم فاعل از ریع)عربىE(عائد 

.شیى عشهیگذران، اسم فاعل از رخوش)عربىE(عائش 

.ى عبادتشهیپرستش کننده، از ر)عربىE(عابد 

.ى عدلشهیدادگر، اسم فاعل از ر)عربىE(عادل 

.ى عرفشهیشناسنده، اسم فاعل از ر)عربىE(عارف 

.ى عصمتشهیبازدارنده از بدى، اسم فاعل از ر)عربىE(عاصم 

.ى عطفشهیدلسوز، اسم فاعل از ر)عربىE(عاطف 

.ى عقلشهیخردمند، از ر)بىعرE(عاقل 

.باالرونده، بلند)عربىC(ه یعال
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شاه دولت [)آبادانى(ى عمر شهیداراى زن و فرزند، از ر)عربىE(عامر 

.]نى در کشور مغربیمر

.ى عمرشهیکند، اسم فاعل از راد عمر مىیکسى که ز)عربىE(عامر 

نام همسر حضرت [ش یى عشهیکو، از ریداراى زندگى ن)عربىC(شه یعا

.]محمد

ار ترشرو، عبوس، یبس)عربىE(عباس 

.]دیخواهر هارون الرش[ى عبوس شهیراخمو و ترشرو، هم)عربىC(عباسه 

E(عبدشمون  Abdashmunى استینام خدا(ى اَشمون بنده)قىیفن(.

E(عبدملقارت  Abdemelquartى یاسم خدا(ى ملقارت بنده)قىیفن

.)است

بر ع)E Ebarپسر ارفخشد[انشعاب )عبرى[ .

.ى عبدشهیر از ریى کوچک، اسم تصغبنده)عربىE(د یعبِ

.مخلوط عطر، زعفران)عربىC(ر یعب

.]اسم جدى جاهلى[کنار دره )عربىE(عتْبۀ 

.جوجه هوبره، بچه مار)عربىE(عثمان 
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.]المى سوم اسفهینام خل[جوجه هوبره )عربیCE(عثمان 

.ه به سوارکار ماهریگرد و غبار، کنا)عربىE(عجاج 

ى بابلى عداد شهیعداد به من تاج عطا کرد، از ر)آشورىE(نا یدیعداد اَپلو ا

-1067شاه بابل در[)عطا کرد(نا یدی، و ا)تاج(، اَپلى )خداى توفان(

.]م.پ1046

.]جد مردم حجاز[م یمق)عربىE(عدنان 

.)دشمنى(ى عدو شهیى جنگ، از رمردمِ آماده)ىعربE(عدى 

.]میلقب حضرت مر[ى عذر شهیى باکره، از رزهیدوش)عربىC(عذراء 

.ى عرفشهیخوب شناخته شده، مشهور، از ر)عربىE(عرفان 

E(ل یعزرائ Azraelازر عبرىىشهیکند، از رخدا کمک مى)عبرى

.]رگى مفرشته[)خدا(ل یو ا)کمک کردن(

. بخشوده)عبرىCAzubah(عزوباه 

.ِ سخت و محکم، شکست ناپذیرزمین)عربىE(معز/زیعز

.)ستم کردن(ى عسف شهیار ستمگر، از ریبس)عربىE(عساف 

.کسى که در طلب روزى است)عربىE(عسام 
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.]ازدهمیلقب امام [لشکر )عربىE(عسکر 

ى شهیرود، از ره بر روى آب راه مىزنى ک)قىیفنCAsherah(عشرَه 

.]قىیزدبانوى بزرگ فنیا[آرامى 

.ى عطىشهیبخشش، از ر)عربىE(عطا 

از القاب [)بزرگى(ى عظم شهیسترگ، بزرگ، صفت از ر)عربىE(م یعظ

.]خداوند

.ى عقبشهی، از ر)!(ن فرد خانواده، دسر یکوچکتر)عربىE(عقبۀ 

.]برادر حضرت على[ى عقل شهیز رعاقل، ا)عربىE(ل یعق

)دنینوش(ى علل شهیآشامد، از رکسى که پى در پى مى)عربىE(علّال 

.]لقب روساى کشور مغرب[

E(عالم  Elamجوان)عبرى .

ى فهیامام اول و خل[)باال(ى على شهیبلند مرتبه، واال، از ر)عربىE(على 

.]چهارم

از [)دانش(ى عربى علم شهید، صفت از رداننده، خردمن)عربىE(م یعل

.]القاب خداوند
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.]از صحابه[)آبادى(ى عمر شهیر کننده، از ریآباد کننده، تعم)عربىE(عمار 

.]ى اولفهیخل[ى عمران شهیآبادگر، از ر)عربىE(عمر 

.ى عمدشهیسرور، سفت از ر)عربىE(د یعم

.شرویپ)عربىE(عنان 

کشد اش زحمت مىر و گرگ، کسى که براى خانوادهیش)یعربCE(عوف 

.]از صحابى: عبدالرحمن بن عوف[

.شیى عشهیخوشگذران، اسم فاعل از ر)عربىE(اش یع

.ى عوضشهیکى، اسم فاعل از ریى نجبران کننده)عربىE(اض یع

E(جاشوآ / سىیع Jesusىشهیهوه نجاتش داده، از ریکسى که )عبرى

.)نجات دادن(و شوآ )هوهی(و هیعبرى
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غ

ى ترکى شهیا اربابى که رکابش پهن است، از ریگ، یرِ دیام)ترکىE(غازان 

ق .‘ه694لخانى که در ین شاه دودمان ایهفتم[)ا رکابِ پهنیگ ید(غازان 

.]مسلمان شد

.ى غزوهشهیجنگجو، اسم فاعل از ر)عربىE(غازى 

ى غمر شهیکوکار، شکوهمند، اسم فاعل از ریار نیسب)عربىE(غامر 

.)شکوه(

.ریآبگ)عربىC(ر یغد

از یى که آنقدر بزرگ شده که از مادر بى نیى آهوبره)عربیCE(غزال 

.است

.)شور(ى غسن شهیزى و تندىِ جوانى، از ریت)عربىE(غسان 
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.ى بلند داردهاکند، کسى که مژهکسى که خوبزندگى مى)عربىE(غطفان 

چشم (ى غفر شهینده، چشم پوشنده، اسم فاعل از ریبخشا)عربىE(غفار 

.]از القاب خداوند[)پوشى

.خالِ روى صورت)عربىE(غفار 

از [)چشم پوشى(ى غفر شهیى گناه، اسم فاعل از رپوشنده)عربىE(غفور 

.]القاب خداوند

.نوخط، پسر نوجوان)عربىE(غالم 

.نشاط جوانى)عربىE(غلوان

.متیى غنشهیرد، از ریگمت مىیار غنیکسى که بس)عربىE(غنّوم 

.ثروتمند)عربىE(غنى 

.]از القاب خداوند[ى غنا شهیثروتمند، صفت از ر)عربىE(غنى 

.ارىی)عربىE(غَوث 

: د کاشانىین جمشیالداثیغ[ى غوث شهیادرس، از ریفر)عربىE(اث یغ

.]رانىیدان ایاضیر

.ى غوثشهیراب از باران، از ریس)عربىC(ثانَه یغ
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.آبى-سبز)چینىCQing(نگ یغ

.زیپائ)چینىCE(Qiu(و یغ
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ف

.ى فوزشهیروز، رستگار، از ریپ)عربىC(فائزه 

E(فائوستوس  Faustusالتینىشهیشانس، از رخوش)التین

. ]راژدى مشهور گوتهت اصلى تیشخص[

E(وس یفاب Fabiusاز سرداران بزرگ [التینىشهیباقال، از ر)التین

.]رومى

.)گشودن(ى فتح شهیروز، از ریپ)عربىE(فاتح 

E(فاخْتْنا  Fachtnaسا[ى سلتىشهیدشمنانه، از ر)سلتشوهر ن[.

.)ردنافتخار ک(ى فخر شهیباشکوه، اشرافى، از ر)عربىE(فاخر 
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ى شهیى راستى از ناراستى، اسم فاعل از رک کنندهیتفک)عربىE(فاروق 

.]لقب عمر[فرق 

.ى فضلشهیدانشمند، اسم فاعل از ر)عربىE(فاضل 

از شر (ى فطم شهیر گرفته، از ریاش را از شزنى که بچه)عربىC(فاطمه 

.]نام دختر حضرت محمد و همسر حضرت على[)گرفتن

. پرى)آنگلوساکسونCFay(فاى 

از القاب [)گشودن(ى فتح شهینده، داور، اسم فاعل از ریگشا)عربىE(فتاح 

.]خداوند

.ى فتحشهینده، قاضى، از ریگشا)عربىE(فتّاح 

.ى فتنشهیز، اسم فاعلى از ریانگدلربا، فتنه)عربىC(فتانه 

.)ى کردنگرکوزه(ى فخر شهیگر، از رکوزه)عربىE(فخار 

ارو، یش، رویپ(ى پهلوى فَرا شهیى دشمنان، از ربخشنده)پارسیE(فرامرز 

.]پسر رستم[)دنیدن، بخشیآمرز(و آمرز )دشمن

.ى از اندوه و سختىیرها)عربىE(فرج 

.ى فرحشهیشادمان، صفت از ر)عربىE(فرحان 
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.پارسیى شهیبارو، خجسته، از ریز)پارسیE(فَرُخ 

ت یو سانسکر)بتخانه(ى سغدى برْگهر شهیمعبد، از ر)پارسیE(خار فَر

.)معبد(هاره یو

E(ک یفردر Fredrickنوردیکى شهیشاه صلحجو، از ر)آلمانى

.)شاه(rickو)صلح، آرامش(freyباستان

E(ناند یفرد Ferdinandى سفرآماده)آلمانى .

E(فرَشَئوشترَه  Frashaoshthraصاحب شتران چابک، از )پارسی

.]از سرداران ماد[ىیى اوستاشهیر

E(فرگوس  Fergusرومندیمرد ن)آنگلوساکسون .

همسر [ه یه فْرَیسپیى ویى اوستاشهیمبارك، خجسته، از ر)پارسیC(س یفَرَنگ

.]ابیاوش و دختر افراسیس

عصر پهلوانى در[پارسیى شهیتنهاى فرخنده؟، از ر)پارسیE(فرهاد 

.]زیخسروپرو

.بچه بز کوهى، گوسفند)عربیCE(فُرهود 

.باستاننوردیکى شهیبانو، از ر)آلمانىCFreya(ا یفرِ
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)بلند، باال(ى بورز یى اوستاشهیى بلند مرتبه، از رفرخنده)پارسیE(برز یفر

.]کاووسکیپسر [ن نام برزفرى بوده است یى اهی، شکل اول)فرخندگى(و فَرَه 

: شابورىین عطار نیدالدیفر[ى فرد شهیگانه، صفت از ری)عربىE(د یفر

.]رانىیعارف ا

E(د یدسویفر Frideswideى شهیدار، از ریصلح پا)آنگلوساکسون

)رومند، استوارینswideو)صلحfridساکسون

در تَه یى ثْرَئتَئونَه که با تْریى اوستاشهین نفر، از ریسوم)پارسیE(دون یفر

.]ى ضحاكشکست دهنده[ت و فْرِتَه در پهلوى همتاست یسانسکر

.باستاننوردیکى شهیدوست داشتن، از ر)آلمانىCFrigg(گ یفر

.ى فصاحتشهیوا، سخنگو، از ریش)عربىE(ح یفص

.خرد، برترى)عربىE(فضل 

.ى فالحتشهیکشاورز، از ر)عربىE(فالح 

E(وس یفالو Flaviusالتینىشهیى، از ریبور، موطال)التین.

E(کس یفل Felixالتینىشهیاب، از ریموفق، کام)التین.

E(فو  Fuثروتمند)چینى.
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E(فوبوس  Phoebusباستانیونانیىشهیهراس، وحشت، از ر)یونانی

fohbusى بهرامارهیهاى سکى از ماهیپسر آرس، [)هراس[.

.ى فوزشهیرروز، از یپ)عربىC(ه یفوز

E(کس یفون Phoenixا ییونانیىشهیره، ارغوانى، از ریقرمز ت)یونانی

.]هیقیلوس، اسم عامى براى مردم فنیاستاد آخ[)ارغوانى(قىِیفن

.]شاه عربستان[وزپلنگ ی)عربیCE(فهد 

.ى فهمشهیده، خردمند، صفت از ریفهم)عربىC(مه یفه

E(اچرا یف Fiachraرلندى باستانیى اشهیکالغ، از ر)سلتfiach

ک یرلندى که پس از نهصد سال به یر ایر در اساطیکى از چهار پسرِ لی[)کالغ(

.]ل شدیقو تبد

.ضیى فشهیبخشنده، از ر)عربىE(اض یف

E(دل یف Fidelالتینىشهیوفادار، از ر)اسپانیایی.

از [)به سرانجام رساندن(صل ى فشهیحاکم، داور، از ر)عربىE(صل یف

.]وخ عربیش
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E(لمون یف Philemonىشهیمهربان، دوست داشتنى، از ر)عبرى

.)دوست داشتنى(یونانی

E(نئاس یف Phineasمصريىشهیاهل نوبه، از ر)باستانمصري

.]ى هاروننوه[)اهپوستیاى، سنوبه(باستان پانْهسى 

E(ون یف Fionnقهرمانى [رلندى باستان یى اشهیز، از رید، تمیسف)سلت

.]زدانیچهمه

.ىسلتىشهید، از ریز، سفیتم)آنگلوساکسونCFionn(ون یف

.دل، قلب)عربىE(فؤاد 
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ق

.]نیالى قاآن، شاه مغولِ چیقوب[خاقان، شاهنشاه )ترکىE(قاآن 

.ى علم و هنررندهیاد گی)عربىE(قابِس 

اسم سنتی ملوك [شکل عربی شده از کاووس پارسی است )عربىE(قابوس 

.]اردن

E(ل یقاب Caneن ینخست[ى سامى شهیاه، از ریبه دست آمده، س)عبرى

.]پسر آدم

.]ل تركیاز قبا[ع یتندرو، سر)ترکىE(قاجار 
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.ى قدرتشهیتوانا، اسم فاعل از ر)عربىE(قادر 

مربوط به جنگ، (ن یى پهلوى کارشهیجنگجو، از ر)پارسیE(کارن / قارن

.]نام خاندانى بزرگ در عصر اشکانى[)جنگى

از [کبک، شترمرغ، در تورات به صورت قورح ثبت شده )عربىE(قارون 

.]ثروتمندان عصر موسى

.ى قسمشهیم کننده، از ریقسم خورنده، تقس)عربىE(قاسم 

.ى قصدشهیر، از ریک، سفیپ)عربىE(قاصد 

E(قاکارِع  Qakareمصريىشهیروح رع تواناست، از ر)باستانمصري

.]ى دودمان هفتماز فراعنه[و رع )روح(و کا )رومندین(باستان قا 

.قناعت کننده)عربىE(قانع 

و واتَه )کى، شاه(ى کَوا یى اوستاشهیشاه محبوب، از ر)پارسیE(قُباد 

.]انىیه کن پادشاینخست[)محبوب(

.نوعى درخت خاردار)عربىE(قتادة 

و )مبارك، خجسته(ى ترکى قتلغ شهیشاه خجسته، از ر)ترکىE(خان قَتْلغ

.]انییحاکم کرمان از دودمان قراختا[)ارباب، شاه(خان 
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جد [)ضربه زدن(ى قحط شهیار ضربه زننده، از ریبس)عربىE(قحطان 

.]منیاعراب 

ارجمند و (ى عربى قدس شهیزه، مقدس، صفت از ریپاک)عربىE(قدوس 

.]از القاب خداوند[)مقدس

، )اهیس(ى ترکى قرا شهیاه، از ریصاحب گوسفندان س)ترکىE(ونلو یقَراقو

تا780اى ترك که ازلهینام قب[)تیپسوند مالک(و لو )گوسفند(ون یقو

.]کردندران حکومت مىیق بر شمال غربى ا.‘ه874

و )چشم(، گوز )اهیس(ى ترکى قرا شهیاه، از ریچشم س)ترکىE(وزلو قَراگ

.)تیپسوند مالک(لو 

)واال، برتر(و مان )اهیس(ى ترکى قرا شهیاه، از ریبرترِ س)ترکىE(قَرامان 

.]ق.‘ه868- 654ریاى صغیان در آسیقرامان بن نوره، موسس دودمان قرامان[

شاهزاده، (ن یو تک)اهیس(ى ترکى قرا شهیز راه، ایدالور س)ترکىE(ن یقَرتَک

.]ران سامانىیاز ام[)دالور

.روسرخ)ترکىE(ز یقَرق
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محل جمع یا כרשאي آرامی کرشا کلمهي کوچک، از کوسه) عربیE(قریش 

]ي حضرت محمدقبیله[) قرَش(srqسریانی ي شدن از ریشه

و ارسالن )سرخ(زل ى ترکى قشهیر سرخ، از ریش)ترکىE(قزل ارسالن 

.]جانینام دو تن از اتابکان آذربا[)ریش(

ن یا آلتى آهنیاى رنگى دارد، اش لکهشانىیاسبى که بر پ)ترکىE(ى یقشقا

ن معنا یى قاشقه به همیى جغتاشهیبندند، از رشانى اسب مىیه زره که بر پیشب

.]هاى تركلیاز ا[

.رِ قصایه، اسم تصغدیش، به هدف رسیدوراند)عربىE(قُصى 

.نوعى مرغ شکارى)عربیCE(قُطام 

E(قَع  Qa'aمصريىشهیاند، از ردستانش برافراشته)باستانمصري

.]ن فرعون دودمان نخستیآخر[باستان 

.بنده، برده)ترکىE(قُلى 

.ریشمش)ترکىE(چ یقل

.زودرنج و بداخالق)عربىE(تَبۀ یقُ

.رود، برازندهى راه مىیبا خودنماکسى که)عربىE(س یق
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E(نان یق Qinanثیپسر ش[ى سامى شهیمالک، از ر)عبرى[.

)بر پا داشتن(م یى عربى قشهیاد، صفت از ریدار، خودبنیپا)عربىE(وم یقَ

.]از القاب خداوند[
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ك

E(کاتاشى  Katashiاستحکام)ژاپنی.

.ریشمش)ژاپنیCKatana(کاتانا 

E(کاتاهکاسا  Katahecassaمِ س)سرخپوستىاه، به زبان شاونى یس

.]ان در قرن هژدهمیى شالهیس قبیرئ[

.ى کتبشهیسنده، اسم فاعل از رینو)عربىE(کاتب 

E(کاتْسو  Katsuروزىیپ)ژاپنی.

E(کاتْسورو  Katsuroروزىیفرزند پ)ژاپنی.

E(کادموس  Cadmusجد خاندان شاهىِ بئوسى[رقخاور، مش)یونانی[.

رْن یکاد)E Cadeyrnىِسلتىشهیشاه جنگجو، از ر)سلتcad

.)شاه(theyrnو)جنگ(
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E(کاران  Karanکَرْنَه یى سانسکرشهیبرآمده از گوش، از ر)هندى ت

.]اش زاده شده که از گوشیپسر سور[)گوش(

. )انگور(رمى ى کَشهیباغ مو، از ر)عبرىCCarmel(کارمل 

E(کارون  Charonقران دوزخیقا[انیتند، ژ)یونانی[.

.درخت گردو)یونانیCCarya(ا یکار

E(کازوئو  Kazuoن پسریاول)ژاپنی.

.فرزند دوستانه)ژاپنیCKazuko(کازوکو 

E(کازوکى  Kazukiندیصلح خوشا)ژاپنی.

ىشهیى مردان، از رزندهدر دام اندا)یونانیCCassandra(کاساندرا 

.]ام شاه تروایدختر پر[)مرد(Androsو)دام، تلهkassaباستانیونانی

E(کاستور  Castorپسر لدا از پهلوانان تروا[سگ آبى)یونانی[.

E(وس یکاس Cassiusاز [التینىشهیخالى، پوك، از ر)التین

.]امپراتوران روم

.ى کظمشهیى خشم، اسم فاعل از رندهبا، فروخوریشک)عربىE(کاظم 

.ى کفىشهیفراوان، بس، اسم فاعل از ر)عربىE(کافى 
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E(کالب  Calebسگ)عبرى .

E(کالوس  Calusبایز)یونانی.

.]وایزنِ ش[ت یى سانسکرشهیاه، از ریس)هندىCKali(کالى 

E(اس یکال Caliasر رنگ دهندهییتغ)یونانی.

س را در یى که اولیزدبانویا[پنهان)یونانیCCalypso(پسو یکال

.]اش گرفتارکردرهیجز

س که به خاطر یى آرتممهیند[نیباتریز)یونانیCCalllisto(ستو یکال

.]از دست دادن بکارتش دست او کشته شد

E(گوال یکال Calugulaالتینىشهیهاى کوچک، از رچکمه)التین

caligusو)چکمهulaى روموانهیامپراتور د[)کوچکىپسوند[.

E(لئون یکال Callileonبایر زیش)یونانی.

یونانیىشهیبا، از ریى زصاحب چهره)یونانیCCalliope(وپِه یکال

.]زدبانوى حماسهیاز موزها، ا[)چهره(و)بایز(باستان

بخت، (کام پارسیى شهیخوشبخت، سعادتمند، از ر)پارسیE(کامران 

.)ت کردنیهدا(و ران )شادمانى
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پسر [ي کمبوجیه ي دشمنان، شکل یونانی شدهدرهم کوبنده)پارسیE(کامبیز

]و جانشین کوروش بزرگ

 وکاتئونوسکان)E Kaneonuskatewکسى که بر )سرخپوستى

ى کرى لهیرهبر قب[ى کرى شهیرود، از رش راه مىیهاى چهار دست و پاپنجه

.]ر قرن نوزدهمد

E(ا یکاندالر Candelariaالتینىشهیشمعدان، از ر)اسپانیایی.

E(کانفر رع  Kaneferreىشهیباست، از ریروح رع ز)باستانمصري

.]ى دودمان دهماز فراعنه[و رع )بایز(و نفر )روح(باستان کا مصري

E(کاواکاتوسه  Kawakatooseو الغر، از ر یمرد فق)سرخپوستى

.]ى کرى در قرن نوزدهملهیرهبر قب[ى کرى شهیر

ى کَوه یى اوستاشهیپادشاه ثروتمند، پادشاه خرسند، از ر)پارسیE(کاووس 

.]انىیاز پادشاهان بزرگ ک[)خرسند، دولتمند(و اوسن )کى، شاه(

ا از بخشِ اولیى پهلوى کاوگ که گوشهیمانند گاو، از ر)پارسیE(کاوه 

آهنگرى که [گرفته شده باشد )انىیدرفش کاو(ى گَئوش درفْشَه یعبارت اوستا

.]ان کردیدر برابر ضحاك طغ
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ي شدهسارها، یا بااراده و مصمم، شکلِ سادهسرورِ چشمه)پارسیE(کاووس 

که بخش دوم آن به معناي چشمه یا آرزو و خواست ، اوستاییناوس-ويکَ

] شاه نامدار کیانی[است 

از [)بزرگى(ى عربى کبر شهیبزرگ و پرعظمت، صفت از ر)عربىE(ر یکب

.]القاب خداوند

یونانیىشهیسوان دراز، از ریمو بلند، داراى گ)پارسیE(ون یکتا

)ار و خواهر یهمسر گشتاسپ، مادر اسفند[)سو، موى بلندیگ

.]ى رومتئودورا، ملکه

E(کْرِئون  Creonسهیپدر مگاره، از پهلوانان اود[محاک)یونانی[.

E(کراتوس  Kratusقدرت)یونانی.

E(کرانائوس  Cranausونانیر یاز جزا[سنگى، صخره)یونانی[.

و ارسالن )توله(ى ترکى کرپ شهیر، از ریتوله ش)ترکىE(کَرپ ارسالن 

.]شکش کرده استیکرش را به او پیحاکم مراغه که نظامى هفت پ[)ریش(

E(کرِتئوس  Creteusشاه)یونانی.
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.]ونانیى بزرگى در جنوب رهیجز[ملکه)یونانیCCrete(کْرِته 

E(س یکُرت Curtisبارگاه، دربار)ى کهنفرانسه- گُل.

.التینىشهیابنده، از ریرشد )التینCCrescentia(ا یکرِسنت

باستانیونانیىشهین، از ریزر)یونانیCCressida(دا یکْرِس

. )نیزر(

ى یى اوستاشهیى اسب الغر، از ردارنده)پارسیE(گرشاسپ / کَرشاسپ

.]رانىیاز پهلوانان ملى ا[)اسب(و اَسپه )الغر(کرِسه 

E(ت یکرم Kermitمرد آزاده)آنگلوساکسون .

E(کروتوس  Crotusنیضربِ آهنگ)یونانی.

E(کروتون  Crotonساسِ سگ)ییونان.

E(کروکور  Krokorگورى استیهمان گر)ارمنی.

ىشهین، از ریقانون زر)یونانیCChrysothemis(زوتموس یکر

.]دختر آگاممنون[)قانون(و)نیزر(باستانیونانی

باستانیونانیىشهین، از ریزر)یونانیCChryse(سه یکر

.]ونانیدر اى منطقه[)نیزر(
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E(پوس یسیکر Chryseppusیونانیىشهین، از ریاسب زر)یونانی

.)اسب('و)نیزر(باستان

E(شْنا یکر Krishnaاز [ت یى سانسکرشهیره، از ریاه، تیس)هندى

]ان هندویخدا

E(گ یکرِ Craigهاصخره)آنگلوساکسون .

از القاب [)بخشش(ى عربى کرم شهیبخشنده، صفت از ر)عربىE(م یکر

.]خداوند

ξανθόςي اسب زردة برساخته ازدارنده) یونانیCXanthipe(کسانتیپه 

]زن سقراط) [اسب(ιππος‘و )بور و زرد(

E(لى یپیکْسوچ Xochipilliى گل، در شاهزاده)سرخپوستى

.]هاخداى عشق آزتک[زبان آزتک 

C(تْل یکسوچ Xochitlى ناهواتْالنشهیل، از رگ)سرخپوستى.

C(کوِتْزال یکسوچ Xochiquetzalى گلشاهزاده)سرخپوستى

.]لىیپیها و خواهر دوقلوى کسوچزدبانوى عشق آزتکیا[
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انگذار دودمان یاى و بنپهلوان شاهنامه[وایداراى سخنانِ ش)پارسیE(کشواد 

.]انیگودرز

.]ثیان حدی، از راوکعب بن احبار[شرف، ارجمندى)عربىE(کَعب 

.ى کفلشهیصفت از رضامن، سرپرست،)عربىE(ل یکف

E(س یکلئوب Cleobisیونانیىشهینامدار در زندگى، از ر)یونانی

.)زندگى(و)افتخار، شهرتباستان

یونانیىشهیداراى پدر نامدار، از ر)یونانیCCleopatra(کلئوپاترا 

یونانیىاد، ملکهیلیزن ملئاگر در ا[)پدر(و)ارافتخباستان

.]انیوسیمصر از دودمان بطلم

یونانیىشهین مشهور، از ریسرزم)یونانیCCleothera(کلئوترا 

.)نیزم(و)افتخار، شهرتباستان

یونانیىشهیعدالت مشهور، از ر)یونانیCCleodice(سه یکلئود

.)عدالت(و)شهرت(باستان

E(کلئومنس  Cleomenesیونانیىشهیقدرت مشهور، از ر)یونانی

.)قدرت(و)شهرت(باستان
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E(کلئون  Cleonباستانیونانیىشهیمشهور، از ر)یونانی

.)افتخار، شهرت(

.ى درقفل کننده)یونانیCCleisthyra(را یستیکلئ

E(الرك ک Clarkدانشمند)آنگلوساکسون .

E(کالنْسى  Clancyجنگجوى سرخ)آنگلوساکسون .

.]ل جاهلىیاز قبا: بنى کلب[سگ )عربیCE(کلب 

.]از شاهان باستانى سومر[ى اکدى شهیسگ، از ر)اکدىE(کَلْبوم 

.دهیبرگز)یونانیCClete(کْلته 

.لیف)عربیCE(کلثوم 

.]از شاهان باستانى سومر[ى اکدى شهیبره، از ر)اکدىE(کَلمومو 

.سندهیر)یونانیCClotho(کلوتو 

E(وس یکلود Claudiusالتینىشهیلنگ، چالق، از ر)التین

.]الدىیامپراتور روم در قرن نخست م[

باستانیونانیىشهیسبز، از ر)یونانیCChloris(س یکلور

. )سبز(
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باستانیونانیىشهیمشهور، از ر)یونانیCCleia(ا یکل

.)شهرت(

زن [شگرانهیاظهار عشقِ ستا)یونانیCClytemnestra(تمنستْرا یکل

.]آگاممنون

E(تى یکل Clytieباستانیونانیىشهیمشهور، از ر)یونانی

.]پسر الئومدون از بزرگان تروا[)شهرت(

E(فورد یکل Cliffordسى یى انگلشهیگُدارِ تپه، از ر)آنگلوساکسون

.)در، دروازه(fordو)تپه(clivباستانِ

ى کلم شهیزند، صفت از روا حرف مىیسخنگو، کسى که ش)عربىE(م یکل

.]لقب حضرت موسى[

E(منوس یکل Clymenusیونانیىشهیقدرت مشهور، از ر)یونانی

.]از پهلوانان تروا[)قدرت(و)شهرت(باستان

E(نْتون یکل Clintonسى یى انگلشهیساکن قله، از ر)آنگلوساکسون

.)پسوند نسبت(tonو)تپه(clivباستانِ
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E(و یکل Clioباستانیونانیىشهیجارچى، خبر رسان، از ر)یونانی

)خ، از موزهایزدبانوى تاریا[)جارچى[.

E(و یکل Cliveسى باستانِیى انگلشهیساکن تپه، از ر)سونآنگلوساک

cliv)تپه(.

در [ى گل شهیبا، خوش اندام، از ریز)یسلتCCliodhna(ودنا یکل

.]شودان مىیان آدمیى است که عاشق مردى از میزدبانویرلندى ایر ایاساط

.]نقاش: الملککمال[ى کمال شهیکامل، از ر)عربىE(کمال 

ل یکُم)Eکامل، اسم تصغک)عربى ى کاملشهیر از ریوچک.

E(کن  Kenا سالمتیر یشمش)ژاپنی.

E(کنت  Kennethبایز)آنگلوساکسون .

E(کنْتا  Kentaقوى و سالم)ژاپنی.

E(کنْجى  Kenjiپسر دوم)ژاپنی.

گ یدر اوستا و ر[ى گَنْدرِوه یى اوستاشهین پاشنه، از ریزر)پارسیE(کُندرو 

.]ل شده استیشکار ضحاك تبدیب است، در شاهنامه به پیودا غولى مه
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E(کُنراد  Conradىسلتىشهیمشاور توانمند، از ر)آلمانىcon

.)مشاور(radو)رومندین(

E(ن یکُنستانْت Constantineالتینىشهیدار، استوار، از ریپا)التین

constant)ه به افتخار یروم، شهر قسطنتنحى ین امپراتور مسیاول[)داریپا

.]او نامگذارى شده است

E(ن یکنْش Kenshinریقلب شمش)ژاپنی.

.هیرىِ اعراب سوریى انجام کار، جد اساطمنقبض، آماده)عربىE(کنعان 

E(کنعان  Canaanهاجد کنعانى[ن پست، دشت یسرزم)عبرى[.

E(وس یکنفوس Confuciusمقدس، از ر)چینى چینىىشهیاستاد

در قرن چینىلسوف بزرگیف[)استاد(و تسه )مرد، شوهر(، فو )مقدس(کونگ 

.]م.پنجم پ

E(کوآتل کواتْزال Quetzalcoatlمارِ بالدار، از )سرخپوستى

.]هاخداى بزرگ آزتک[ى ناهواتْالن شهیر

E(کوامى  Kwamiکان، یى آفرشهیاز رى روز شنبه،زاده)آفریقایى

E(اح کوان Quanahرهبر کومانچى در قرن نوزدهم[عطر)سرخپوستى[.
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E(کوپرِئوس  Copreusباستانیونانیىشهیکود دهنده، از ر)یونانی

)ادیلیپسر پلوپس از پهلوانان ا[)کود، مدفوع[.

ن یاز هم)صاحب قلعه(، کوتوال هندىىشهیدژ، قلعه، از ر)پارسیE(کوت 

.]پهلوانان شاهنامهاز[شه است یر

لقب دختر [ي سامی باستان کثر فراوان، بسیار، از ریشه)عربىC(کوثر 

.]قىِ آبهایزدبانوى فنیحضرت محمد، در اصل نام ا

.)قلبcaria(التینىشهیقلب، از ر)التینCCordilia(ا یلیکورد

ابود کردن، ن(ي هند و ایرانی کو جنگاور، مبارز، از ریشه)پارسیE(کوروش 

]بنیانگذار دودمان هخامنشی) [جنگیدن

E(ن یکورِنت Corentineتانى قرن یشى در بریکش[گردباد)آلمانى

.]م.پنجم 

E(وس یکورنل Corneliusالتینىشهیشاخدار، از ر)التین

cornea)شاخ(.

E(کورو  Kuroپسر نهم)ژاپنی.

.کالغ)یونانیCCoronea(کورونئا 
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.]خداى روستاها[تى یى هشهیکودك دشت گسترده، از ر)تىیهE(نْتا کورو

E(س یکورون Coronisکالغ)یونانی.

E(بانتس یکور Coribantesداررقاص تاج)یونانی.

E(توس یکور Corythusصاحبِ کالهخود)یونانی.

.نوحه)یونانیCCurrissida(دا یسیکور

E(نْتوس یکور Corinthusعضو انجمن مردان)یونانی.

E(کوش  Kushانییوپیجد ات[اه یس)عبرى[.

E(کوفى  Kofiکان، یى آفرشهیى روز جمعه، از رزاده)آفریقایى

E(کوکالوس  Cocalusچیصدف مارپ)یونانی.

.ستاره)عربىC(کوکب 

E(کوکوالن  Cuchulainnى شهیسگ تازىِ کوالن، از ر)سلت

که با نام ستانتا هم مشهور سلترىیکى از پهلوانان اساطیلقب [رلندى باستان یا

.]است

E(کومار  Kumarپسر)هندى.

E(کومتس  Cometesسوى بلندیداراى گ)یونانی.
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.بایفرزند جاودانه ز)ژاپنیCKumiko(کو یکوم

E(کون  Kunى کوهجهان، دامنه)چینى.

E(کونال  Conallىسلتىشهیرومند، از ریگرگ ن)سلتcon

.)گرگ(wolfو)رومندین(

.التینىشهید، از ریسف)التینCCondice(چِه یکونْد

E(کوورك  Kevorkهمان جرج است)ارمنی.

E(کووِسس  Cowessessى شهیى کوچک، از ربچه)سرخپوستى

.]ى سولْتو در قرن هژدهملهیس قبیرئ[بوآ یاوج

E(کوهار  Koharهرجوا)ارمنی .

E(ن یکو Kevinبارویکودك ز)آنگلوساکسون.

و )پهلوان(ى گَئو یى پهلوشهیاهورامزداىِ پهلوان، از ر)پارسیE(کُهرَم 

.]پسر ارجاسپ[)هرمز(زْد یهرم

.ى برفدانه)یونانیCchiado(ادو یک

ت یک)CKeithچوب)آنگلوساکسون .
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ى ایالمى شهیارى کرد، از ریهوتران مرا فَّره)ىایالمE(تن هوتْران اوتاش یک

شاه [)ارى کردیمرا (و اوتاش )ىایالمان یاز خدا(، هوتران )روى الهىین(تن یک

.]انرودانیم، فاتح م.پ1205- 1235درایالم

E(م یتیک Kitimاوانیپسر [ده و کبود شده است یکسى که کوب)عبرى[.

E(رْك یک Kirkگارد رکهیبى آن در نام کیترکبه صورت [سایکل)آلمانى

]شودده مىید)سایى کلعنى باغچهی(

.]ایالممادر خداى [ى ایالمى شهیبانوى بزرگ، از ر)ىایالمC(شا یریریک

E(سکاوچوك یک Kisacawchuckى روز، از ستاره)سرخپوستى

.]ى کرى در قرن نوزدهملهیرهبر قب[ى کرى شهیر

سارها، با افزوده وس، شاه بااراده، یا شاه چشمهشاه کاو)پارسیE(کیکاووس 

اوسن پدیده آمده که خود این -اضافی به نام اوستاییِ کَوي) شاه(شدنِ یک کی 

]شاه نامدار کیانی[عنصر را پیشاپیش دارد 

کو یک)CKeikoفرزند محترم)ژاپنی.

.گل داوودى)ژاپنیCKiko(کو یک

E(لوس یک Chylusاهیى گرهیش)یونانی.
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E(مروس یک Chimereusپارسیى شهیو، از ریت، دیعفر)یونانی

ر و پاى یى با تن شیوالیه[)اهیاى سیى درهیرانى در حاشیاى الهینام قب(ا یمریک

.]بز و دم اژدها

.ى برخورد با امواجآماده)یونانیCKymodoce(مودوسه یک

.فرزند اشرافى)ژاپنیCKimiko(کو یمیک

.ىیطال)ژاپنیCKin(ن یک

E(وشى یک Kiyoshiخلوص)ژاپنی.

.زهیفرزند پاک)ژاپنیCKiyoko(وکو یک

و یى گَیى اوستاشهیاى که خواهد مرد، از رآن زنده)پارسیE(ومرث یک

ن ینخست[ل شده یومرْت تبدی، در پهلوى به گَ)مردن(و مرِتَن )جان، زندگى(

.]رانىیر ایانسان در اساط
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گ

E(ل یگابر Gabrielخدا، از ریمرد ن)عبرى گابر عبرىىشهیرومند

.)خدا(ل یو ا)پهلوان(

E(گاد  Gadن)عبرى هودىیى گانهل دوازدهیاز قبا[ک یبخت[ .

. قله)ارمنیCGadar(گادار 

E(گوفرى / گادفرى Godfrey/Geoffreyصلح الهى، از )آلمانى

.)صلح، آرامش(freyو)خدا(god/geoباستانردیکنوى شهیر

E(گارث  Garthباغ)آلمانى .

.]ایاز فرشتگان در[دیر سپیش)یونانیCGalatea(گاالتئا 

E(نوس یجال/ گالن Galenیونانیپزشک مشهور[آرام)یونانی[.

E(گالوس  Gallusالتینىشهیجوجه خروس، از ر)التین.
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E(ل یگامال Gamalielخداوند، از ر)عبرى ه عبرىىشهیسودگام

.)خدا(ل یو ا)سود(

E(گانش  Ganeshتیى سانسکرشهیلخان، از ریله، ایخداى قب)هندى

ganو)لهیقبisaارباب(.

E(مد یگان Ganymedeاز پهلوانان [باستان یونانیىشهیاز ر)یونانی

.]تروا، ساقى زئوس

]وایهمسر ش[ت یى سانسکرشهید، از ریسف)هندىCGauri(گاورى 

E(ن یگاو Gawinى ولشىِشهید، از ریعقاب سف)سلت

gwalchgwynزگردیاز دالوران م[)دیعقاب سف[.

E(گاى  Guyچوب)آلمانى .

E(گثر  Getherپسر آرام[ى آزمون دره)عبرى[.

E(گرانت  Grantبزرگ)ى کهنفرانسه-گُل .

E(گراهام  Grahamى شهیى خاکسترى، از رخانه)آنگلوساکسون

.)کلبه(hamو)خاکسترى(graسى باستانیانگل
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)غله، دانه(granى گلشهیدانه، غله، از ر)سلتCGrainne(ن یگرا

.]زدبانوى غله و دروگرىیا[

E(گرِى / گَرِت Gareth/ Garyفیظر)آنگلوساکسون .

E(گرتْرود  Gertrudeى ساکسونىِشهیزه، از ریقدرت ن)نىآلما

gar)زهین(وtrude)قدرت(.

دیده کَوارسمن رزم کیانی، در اوستا به شکل ) پارسیE(کرزم / قرزم/ گرزم

].بازِ اسفندیار در شاهنامهخویشاوند نیرنگ[شودمی

باستاننوردیکى شهیدار، محافظ خانه، از رخانه)آلمانىCGerd(گرد 

gardrهازدبانوى نگهبان خانهیا[)وارىیار دچه[.

ى کرِسه یى اوستاشهیدارىِ اندك، از رینااستوار، داراى پا)پارسیE(وز یگَرس

.]اریبرادر اسفند[)دارىیرو، پاین(و وزده )الغر، اندك(

E(گرشوم  Gershomeد، خروجیتبع)عبرى .

از [)گرگ(وورك ى پهلوىشهیهمچون گرگ، از ر)پارسیE(ن یگُرگ

.]پهلوانان شاهنامه
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E(کوس یگرمان Germanicusالتینىشهی، از رآلمانى)التین

Germania)سردار بزرگ رومى و فاتح آلمان[)ن آلمانیسرزم[.

.باستاننوردیکى شهیصلح، از ر)آلمانىCGrid(د یگر

و )گستردن(س یى پهلوىِ وشهیى قدرت، از رگسترنده)پارسیE(گُستَهم 

.]از پهلوانان شاهنامه[)رو، قدرتین(تَخْمه 

ر، از یى اسب رمنده، صاحب اسب پدارنده)پارسیE(شتاسپ یو/ گُشتاسپ

ن شاه ینخست[)اسب(و اَسپه )ریاز کار افتاده، پ(شْت یباستان وپارسیى شهیر

.]اریبان زرتشت، پدر اسفندیزرتشتى و پشت

و )نهینر(ىِ گُشْن یى اوستاشهیاحب اسب نر، از رص)پارسیE(گُشَسپ 

.]از پهلوانان شاهنامه[)اسب(اَسپه 

E(س یگالوکوپ Glaucopisجغدداراى چشمانى همچون )یونانی.

E(گالوکون  Glauconچشم جغدي یا چشم خاکستري، کوتاه )یونانی

]طوننام برادر افال[، یعنی وقف شده براي آتنا γλαυκόμματοςي شده
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اى خاکسترى، از یارباب در)یونانیCGlaukonome(گالوکونومه 

.)قانون(و)خاکسترى(باستانیونانیىشهیر

باستانیونانیىشهیخاکسترى، از ر)یونانیCGlauce(گالوکه 

)ایاز فرشتگان در[)خاکسترى[.

.]ن شاهنامهاز پهلوانا[بوى گل )پارسیE(باد گُل

و ) ارتش، سپاه(فرهمنديِ جنگاوران، برساخته از گوند )پارسیE(گُندفَرنَه 

شاهی از دودمان سکاهاي سیستان، و احتماال نام رستمِ ) [فره، فرهمندي(فرنَه 

]تاریخی است

از [)ر، پهلوانیدل(ى پارسى باستان گَئو شهیر، پهلوان، از ریدل)پارسیE(گو 

.]امهپهلوانان شاهن

E(گوادالوپ  Guadalopeگرگ، از ر)اسپانیایی التینىشهیرود

gua)رود(حرف ربط ،delوlupus)گرگ(.

E(گوتْخى  Gutxiکوچک )باسک

ى سومرى شهیکسى که به قدرت فراخوانده شده، از ر)سومرىE(گودآ 

.]م.پ2150شاه الگاش در[
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شاهی در میانرودان باستان که به [هیوالي گاو وحشی)سومرىE(گودآلیم

]کشته شدنینورتا دست 

پهلوانى مشهور [ى پهلوى گُتَرْز شهیسرآمد پهلوانان، از ر)پارسیE(گودرز 

.]ران در شاهنامهیدر عصر اشکانى، سپهساالر ا

رْن یگورت)E Gwrtheyrnى ولشىِشهین پادشاه، از ریبرتر)سلت

gwr)برتر(وtheyrn)شاه(.

ى ترکى گور شهینهاى پهناور، از ریشاه سرزم)ترکىE(گورکان /گورخان

.]انیموسس دودمان گورکان[)ارباب، شاه(و خان )پهناور، جهان(

E(گوردون  Gordonتپه)آنگلوساکسون .

باستاننوردیکى شهیحکمت الهى، از ر)آلمانىCGurdun(گوردون 

gud)خدا(وrun)ر ژرمنىیگورد در اساطیسزنِ[)زیدانش رمزآم[.

E(گورکا  Gorkaجرج )باسک
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باستانیونانیىشهیوال، از ریو، هید)یونانیCGorgon(گورگون 

)ى که به جاى مو مار داشتند و نگاهشان یتهایعفر[)نهیت مادیعفر

.]کردان را سنگ مىیآدم

E(گورو  Goroپسر پنجم)ژاپنی.

و سلَه ) گاو(ي سانسکریت گو آخورِ گاو، برساخته از ریشه)هنديE(گوسلَه 

]لقبِ ماکالی کوسله از راهبان نامدار بودایی) [خانه، آخور(

) ؟(و سکا ) گاو(برساخته از گَئو ) ؟(گاوِ مقدس سکاها ) يهندE(گوشَکا 

]تخاري که دین بودا را به بلخ آورد- راهبی سکا[

E(گوماتا  Geomataى پارسى شهیبه صفت گاوان، از ردانا )پارسی

وش کشته ین که به دست داریاى دروغیبرد[)دانستن(و ماتَه )گاو(باستان گَئو 

.]شد

E(گومر  Gomerافث، جد زردپوستانیپسر [کمال )عبرى[.

E(گونْزالو  Gonzaloىشهیبخش، از رىینبرد رها)اسپانیایی/آلمانى

.)نجات دادن(salvoو)نبرد(gundباستانآلمانى
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شاه الرسا در [ى سومرى شهیصداى طبل جنگ، از ر)سومرىE(گونْگونوم 

.]م.ى دوم پاواخر هزاره

E(اتْالى یگو Goyathlayکشد، ازه مىیکسى که خم)سرخپوستى

.]ى آپاچىلهیس قبین رئیآخر[مو است یاصم اصلىِ جِرون

E(ا یبنیگو Goibniaرلندى باستانِیى اشهین، از ریآهن)سلت

gobha)هارلندىیخداى آهنِ ا[)آهن[.

E(و یبنیگو Goibniuرلندى باستانیى اشهیآهنگر، از ر)سلت

gobha)خداى آهنگرى[)آهن[.

E(لدهرن یگو Gwilhermام استیلیهمان و)آلمانى.

E(دئون یگ Gideonعبرى(رنده، تز یب)صفت جنگجو( .

E(لْبرت یگ Gilbertى درخشان، امانت نورانى، از قهیوث)آلمانى

.)درخشان(bertو)امانت(gilآلمانىىشهیر

.اىنقره)ژاپنیCGina(نا یگ

ر یى گَئونى که در پهلوى به ویى اوستاشهیپهلوانانه؟، از ر)پارسیE(و یگ

.]پدر گودرز[ل شده است یتبد
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ل

.دهیپوش)عبرىCLea(لئا 

یونانیىشهیى مردم، از رگرد آورنده)یونانیCLeagora(لئاگورا 

.)ىیآبازار، محل گردهم(و)مردم(ستانبا

E(لئوپولْد  Leopoldىشهیر شجاع، از ریمردمى همچون ش)آلمانى

.)مردم(polو)ریش(leonالتین

E(لئونارد  Leonardالتینىهشیر شجاع، از ریش)آلمانىleon

.)شجاع(waldو)ریش(

باستانیونانیىشهیرهبر مردم، از ر)یونانیCLaomedea(الئومدآ 

)مردم(و)راهبرى(.
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.]تىین شاه هینخست[تى یى هشهیشاه، از ر)تىیهE(البارناس 

E(س یالخس Lachesisن کنندهییتع)یونانی.

ت یى سانسکرشهینماد، عالمت، از ر)دىهنCLakshmi(الکْشمى 

]زدبانوى خانوادهیا[

. )؟(پارسیى شهیالله، از ر)بلغارىCLala(الال 

E(کا یالالوِت Lalawethicaى شهیکند، از راو صدا مى)سرخپوستى

.]انیى شالهیرهبر قب[شاونى 

E(المش  Lameshلیپسر قاب[ى سامى شهیرانگر، از ریو)عبرى[.

.ى لمعشهیروشن، نورانى، اسم فاعل از ر)عربىE(مع ال

ده، یارک)چینىCLan(الن 

E(الورِنتى  Lavrentiهمان الورنس است)بلغارى.

E(الورِنس  Lawrenceداراى تاج برگ غار، پرافتخار، از )التین

. التینىشهیر

E(ل یال Lyleى شهیرره، از یاى، اهل جزرهیجز)ى کهنفرانسه-گُل

.)رهیجز(aileو)فیحرف تعر(L‘گلِ

www.takbook.com



260

.ى لُبشهینا، خردمند، از ریب)عربىE(ب یلب

شادى، (letiaالتینىشهیخوشحال، از ر)التینCLetitia(ا یتیلت

.)سرور

همان [)زن("الدا"اى باستان هیسیى لشهیزن، از ر)یونانیCLeda(لدا 

.]س، زن زئوسینمس

E(لروى  Leroyشاه)ى کهنفرانسه-گُل .

E(لسلى  Lesleyسى باستانیى انگلشهیچمنزار، از ر)آنگلوساکسون

les)چمن(وley)دشت(.

از القاب [)مهربانى(ى عربى لطف شهیمهربان، صفت از ر)عربىE(ف یلط

.]خداوند

پادشاه [ى لقم شهیى دشمن، اسم از رخاموش کننده)عربىE(لقمان 

.]ر که به خردمندى مشهور بودیاى حمانهافس

.ى لمعشهیروشن، نورانى، اسم از ر)عربىE(لمعان 

E(لوتر  Lutherباستاننوردیکى شهیارتش مردم، از ر)آلمانىlud

.)مردم(terو)جنگجو(
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E(م یلود Ludimمیزرائیپسر ن[ده یخم)عبرى[.

E(لوز  Luzالتینىشهینور، از ر)اسپانیایی.

luciaالتینىشهینور، روشن، از ر)التینCLucina(نا یلوس

.شده استنا خوانده مىیلوکالتین، در)ىیروشنا(

. ماه)ارمنیCLucine(نه یلوس

امبرى یپ[)دگىیچسب(ى اللّوط شهیده، اسم مفعول از ریچسب)عربىE(لوط 

.]لیمِ خلیى ابراهان، برادر زادهیاز امون

E(لوط  Lutامبر عبرانىیپ[پنهان )عبرى[.

E(لوقا  Lucasالتینىشهیا، از ریى لوکاناهل منطقه)عبرى

Lucaniaایتالیست در ایاکه نام منطقه.

.]ونانیاى در منطقه[باستان یونانیىشهیاز ر)یونانیCLocres(لوکرس 

مشهور بودایی در قرن دوم از راهبان [بهروزيِ جهانیان ) هنديE(لوکَکْشمه 

] میالدي
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E(لوگ  Lughى شهی، از ر)دیصفت خورش(آن درخشنده )آلمانى

.رلندى باستانیا

کند، از شاهى که مکان مقدس را اشغال مى)سومرىE(لوگال زاگسى 

)اشغال کردنِ مکان مقدس(سى ی، زاگ)بزرگ(، گال )مرد(ى سومرى لو شهیر

.]م.پ1123-2340شاه اومه در[

E(لوون  Levonهمان لئون است)ارمنی .

E(لوى  Leviهودىیى گانهل دوازدهیاز قبا[وسته یپ)عبرى[ .

E(د یلو Lloydخاکسترى)آنگلوساکسون .

E(ى یلو/ گیلودو/ چیلودوو/ سیلو Ludwig /Lewis/

Ludovice/Luisنوردیکى شهیجنگجوى مشهور، از ر)آلمانى

.)مشهور(wigو)گجوجن(ludباستان

E(م یلهاب Lehabimمیزرائیپسر ن[شعله )عبرى[.

چابک، (ى اَئوروت یى اوستاشهیداراى اسب چابک، از ر)پارسیE(لُهراسپ 

.]انىیاز پادشاهان ک[)اسب(و اَسپه )تندرو

.رومندیز، نیاه، تیس)چینىCE(Li(لى 
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.]انگذار دودمان صفارىیبن: ثیعقوب لی[ر درنده یش)عربیCE(ث یلَ

E(ر یل Llyrى ولششهیا، از ریدر)سلت.

E(کورگوس یل Lycurgosیونانیىشهیکردار گرگ، از ر)یونانی

یونانیشی، در گو)کردار، عمل(و)گرگ(باستان

ن قانون یشاه باستانىِ اسپارت و واضع اول[شده است لوکورگُس خوانده مى

.]هاسپارتمدنى ا

ى معشوقه[ل یى لشهی، مست از مى، از ر)صفت شب(اه یس)عربىC(لى یل

.)]مجنون(س بن ملوح یمشهورِ ق

.]زنِ اول حضرت آدم[ى سامى شهیشب، از ر)قىیفنCLilith(ت یلیل

E(ن یل Lynnآبشار)آلمانى.

.شمیجنگل، )چینىCE(Lin(ن یل

ى ساکسونشهیمار، از ر)آنگلوساکسونCLinda(نْدا یل

)lindaبینج(.
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م

.پر، بال)چینىCMei(مئى 

روح رع عدالت اس، از )باستانمصريCMaatkare(مآت کارع 

لقب حت شپ سوت، [و رع )روح(، کا )عدالت(باستان مآت مصريىشهیر

.]اى از دودمان هژدهمملکه

E(مآخرورِع  Maakherureن است، یرع صداى راست)باستانمصري

محت لقب آمن[و رع )صدا(، خرو )نیراست(باستان مآ مصريىشهیاز ر

.]ى دودمان دوازدهمچهارم، از فراعنه

www.takbook.com



265

.]اىاى افسانهملکه[مسموم، همان مائب است )سلتCMaeve(مائوِه 

E(مابون  Mabonىسلتىشهیپسر، از ر)سلت.

باستانآلمانىىشهیقدرت جنگ، از ر)آلمانىCMatilda(لْدا یمات

mat)قدرت(وHilda)جنگ(.

E(و یمات Mathewعبرى(تّى عبرىىشهیى خداوند، از رهیهدم)ه یهد

.]حیون مسیاز حوار[)هوهی(هو یو )دادن

بزرگى، (ى عربى مجد شهیل، اسم فاعل از ریبخشنده، اص)عربىE(ماجد 

.]خداونداز القاب [)بخشش

. آهو)ترکىCMaral(مارال 

.ى آرامىشهیبانوى خانه، از ر)عبرىCMartha(مارتا 

E(مارس  Marsالتین(ىِالتینىشهیمردانه، از رmas/mar) ،مرد

.]انیخداى جنگ روم[)نهینر

E(مارکوس  Marcusن یآخر[التینىشهیاهلِ مارسى، از ر)التین

.]امپراتور بزرگ روم
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ىشهیآرزومند فرزند، معشوق، از ر)باستانمصريCMaria(ا یمار

.]موسىحضرت نام خواهر [)معشوق(و مرى )عشق(باستان مر مصري

.)ایدر(mariaالتینىشهیى، از ریایدر)التینCMariane(ان یمار

.فرزند توپ)ژاپنیCMariko(کو یمار

مو و نوزاد اى بىاوى ماده که گوسالهد و براق، گیزن سف)عربىC(ه یمار

.]نام همسر قبطى حضرت محمد[داشته باشد 

ى شهیى روشن، اسم فاعل از رتخم مورچه، کنابه به چهره)عربىE(مازن 

.مزن

E(و یماسو Masuyoافزودن بر جهان)ژاپنی.

ي مهیشت بزرگترین، برترین، شکل یونانی شده) پارسیE(ماسیس / ماسیست

]شهسواري پارسی در نبرد پالته[است

ىشهیمحل زندگىِ رستگاران، از ر)اسپانیاییCMacarena(ماکارِنا 

makarias)باستانیونانیىشهیکه خودش از ر)رستگار

.مشتق شده)خوشبخت(
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عظمت، (ىِ مجِد یایوپیى سامىِ اتشهید، از ریل، مجیجل)اکدىC(ماکدا 

.]م.پوى در قرن دهم پیى اتصبا؟، ملکهى ملکه[)شکوه

ى شهیه، از ریساکنِ برج، اهل مجدل)عبرىCMagdalena(ماگدالنا 

ح نجات یاى که توسط مسروسپى[ن یست در فلسطیاکه منطقه)برج(مجدلَه 

.]افتی

E(ماگوگ  Magogeانچینیافث، جدیپسر [گسترش )عبرى[.

E(ماالچى  Malachiمبر خداایپ)عبرى .

E(مالکوم  Malcolmا انضباطیدخمه )آنگلوساکسون .

E(مانتو  Manethoمصريىشهینگهبانِ اسبها، از ر)باستانمصري

.]مصريمورخ بزرگ[

E(مانْفرد  Manfredباستانآلمانىىشهیقدرت صلحجو، از ر)آلمانى

mat)قدرت(وfrey)صلح(.

.]رانى عصر شاپور ساسانىیپهلوان ا[)پارسیE(مانى 

.تیى سانسکرشهیجواهر، از ر)هندىCMani(مانى 

E(س یماو Mavisآواز)ى کهنفرانسه-گُل .
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.التینىشهی، از ر)صفت بهار(بزرگ )التینCMaia(ا یما

E(برِع یما Mayebreىشهیناست، از ریقلب رع ب)باستانمصري

ن فرعونِ یلقب ششى، نخست[و رع )قلب(ب ی، ا)دنید(باستان ما مصري

.]انگذارِ دودمان پانزدهمیکسوس و بنیه

اترزایمار)باسکCMaite(ته یما

E(گل یم/ لیخائیم/ چلیم/ شلیم/ کلیما Michaelچه کسى )عبرى

.)خدا(ال )همچون(کَى )چه کسى؟(ى مى شهیه است؟ از ریبه خدا شب

.]ى عباسىفهیخل[ى امن شهین، اسم مفعول از رنایقابل اطم)عربىE(مأمون 

.ى برکتشهیخجسته، صفت از ر)عربىE(مبارك 

ى سومرى مى شهیکند، از رقانون بر تخت جلوس مى)سومرىE(مبارِگسى 

.]م.پ2700ش دریشاه ک[)نشستن(و سى )تخت(، باراگ )قانون(

.شرى بشهید دهنده، اسم فاعل از رینو)عربىE(مبشر 

.ى تقىشهیزکار، اسم فاعل از ریپره)عربىE(متقى 

گذارد، پشت تخم مىالك)سرخپوستىCMethoataske(متوآتاسکه 

.شاونىزبان ى شهیاز ر
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E(متوشائل  Metoshaelپسر [ى سامى شهیمرد خدا، از ر)عبرى

.]لیقاب

E(متوشلح  Matoshelahفرستاده شده، کسى که بعدش از)عبرى

.]ثیفرزند ش[)صفت توفان(مرگش خواهد آمد 

ى شهیکند، اسم فاعل از رگرى اعتماد مىیکسى که به د)عربىE(متوکل 

.]از خلفاى عباسى[وکل 

ملى تو)Eى ولىشهیسرپرست، اسم فاعل از ر)عربى.

E(س یمت Metisیونانی(باستانیونانیىشهیخرد، از ر)خرد(.

.)استوارى(ى متن شهیرومند، استوار، صفت از رین)عربىE(ن یمت

.ى جهدشهیجهاد کننده، اسم فاعل از ر)عربىE(مجاهد 

.)پاسخ دادن(ى جوب شهیپاسخگو، صفت از ر)عربىE(ب یمج

از القاب [)بزرگى، عظمت(ى مجد شهیبلندمرتبه، صفت از ر)عربىE(د یمج

.]خداوند

.ى حشمشهیوه، از رباشک)عربىE(محتشم 

.ى حمدشهیستوده شده، اسم مفعول از ر)عربىE(محمود 
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.اریى اختشهیمستقل، خود محور، صفت از ر)عربىE(مختار 

از [)ر کردنیتدب(ى عربى دبر شهیشمند، صفت از ریاند)عربىE(مدبر 

.]القاب خداوند

باستانیونانیىشهیز ربکار، اینقشه کشنده، فر)یونانیCMedusa(مدوزا 

)ها که به دست پرسئوس کشته شداز گورگون[)دنینقشه کش[.

E(مدى  Madaiافثیپسر [انه یم)عبرى[.

کسى که در مرزهاى دشمن ساکن است، اسم فاعل از )عربىE(مرابط 

.]قایان شمال آفرینام دودمانى از جنگجو[ى ربط شهیر

.دیى رشهید، هدف، خواسته، اسم مفعول از رمقصو)عربىE(مراد 

نام [را یى پهلوى امرداد به معناى نامشهیرا، در اصل از ریم)پارسیE(مرداد 

.]ن ماه سالیپنجم

رودن به کار مىیابزار کشاورزى که براى صاف کردن زم)عربىE(مرداس 

.]نام پدر ضحاك[

رداس م)Eپارسی (ر ي ایرانیاز ریشه، میرندهکهن م)نام پدر [) مردن

].ضحاك
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از [فرّه / ، برساخته از مردان و خورهفرهمنديِ مردانه) پارسیE(مردان خوره

]سرداران فریدون

E(مردخاى  Mordchaiى بابلىِ مردوك شهیى مردوك، از ربنده)عبرى

.]عموى استر[)انیخداى بزرگ بابلاسم (

اوتوکه اوتوکه --ي اکدي اَمري اکدي اَمري کلمهي کلمهر یافتهر یافتهي خورشید، تغییي خورشید، تغییگوسالهگوساله) ) بابلیبابلیE((مردوك مردوك 

. . گرفته شده استگرفته شده است) ) خداي سومري خورشیدخداي سومري خورشید((و اوتو و اوتو ) ) گوسالهگوساله((از دو بخشِ اَمر از دو بخشِ اَمر 

به شکل و در منابع یونانی) ((این نام در تورات به صورت مروداخ این نام در تورات به صورت مروداخ 

]ایزد بزرگ بابلیان. [ثبت شده است) Μαρδοχαῖος(مردوخائیوس 

ى بابلى شهیکند، از رمردوك برادرى عطا مى)بلىباE(ن آخه ینادمردوك

ن یجانش[)برادر(، و آخه )کندعطا مى(ن ی، ناد)انیخداى بزرگ بابل(مردوك 

.]نبوکدنصر، شاه بابل

E(مرِرامونْرِع  Mereramunreمحبوب آمون رع، از )باستانمصري

ى از فراعنهلقب ستناخته، [و آمون رِع )محبوب(باستان مرِر مصريىشهیر

.]ستمیدودمان ب
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. التینىشهیرحم، بخشش، از ر)التینCMercedes(مرسدس 

E(مرکورى  Mercuryباستانیونانیىشهیبازرگان، از ر)یونانی

)خداى دانش و تجارت[)تجارت[.

E(ن یمرل Merlinسلت(ى ولششهیى، از ریایدژ درmyr)و)ایدر

din)اى که مشاور شاه آرتور بودجادوگرى افسانه[)لعهدژ، ق[.

E(مرِن رع  Meren-reمصريىشهیمعشوقِ رع، از ر)باستانمصري

.]ى دودمان ششماز فراعنه[و رع )معشوق(باستان مرِن 

E(مرن پتاح  Meryenptahىشهیمحبوبِ پتاح، از ر)باستانمصري

نام چند تن از [)ى استینام خدا(ح و پتا)محبوب(باستان مرِن مصري

.]ى دودمان نوزدهم فراعنه

E(مرنفرِّع  Merneferreباست، از یعشق رع ز)باستانمصري

ى ، از فراعنه"آى"لقب [و رع )بایز(، نفر )عشق(باستان مر مصريىشهیر

.]زدهمیدودمان س

.]ى اموىفهین خلیآخر[صندوق، کمد لباس)عربىE(مروان 
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E(مروسرِّع  Meruserreرومند است، از یعشق رع ن)باستانمصري

حر، از اکوبیلقبِ [و رع )رومندین(، اوسر )عشق(باستان مر مصريىشهیر

.]ى دودمان پانزدهمفراعنه

E(مرى رِع  Mery-reمصريىشهیمحبوبِ رع، از ر)باستانمصري

ى دودمان ششم، با نام پِپى نخست هم از فراعنه[و رع )محبوب(باستان مرى 

.]شودشناخته مى

E(برِع یمرى ا Meryibreقلب رع محبوب است، از )باستانمصري

ن فرعون ینخست[و رع )قلب(ب ی، ا)محبوب(باستان مرى مصريىشهیر

.]دودمان نهم

E(مرى کارِع  Merykareروح کا محبوب است، از )باستانمصري

ى دودمان از فراعنه[و رع )روح(و کا )محبوب(باستان مرى يمصرىشهیر

.]نهم

E(امون ستپِنْرِع یمر Meryamunsetepenreباستانمصري(

، آمون، )محبوب(باستان مرى مصريىشهیى رع، از ردهیمحبوب آمون و برگز
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گذار، و انیوس، بنیدایپ آریلیلقب اسکندر مقدونى و ف[، و رِع )دنیبرگز(ستپِن 

.]ن شاه دودمان مقدونىیدوم

رانىِ عصر قباد یامبر ایپ[ى پهلوى شهیمنسوب به مزدا، از ر)پارسیE(مزدك 

.]ساسانى

.)گل(ى زهر شهیشکوفه، گل، از ر)عربىE(مزهر 

ى سومرى مس شهیى ان، از ردهیقهرمان برگز)سومرىE(پاده مسانه

.]م.پ2550شاه اور در[)دهیبرگز(و پاده ،)خداى آسمان(، ان )قهرمان(

.ى جارشهیپناهنده، زنهار خواهنده، از ر)عربىE(ر یمستج

اسم جالد [ى سرور شهیخوشنود، صفت از ر)عربىE(مسرور 

.]دیالرشهارون

شاه [)خوشبختى(ى سعد شهیکبخت، اسم مفعول از رین)عربىE(مسعود 

.]غزنوى

ى سومرى مس شهیقهرمانِ خوبِ شرق، از ر)سومرىE(دوگ مسکْلم

.]م.پ2550-2600شاه اور در[)خوب(و دوگ )شرق(، کلمد )قهرمان(
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E(رِع یمسوت Mesutireرع، از ر)باستانمصري مصريىشهینوزاد

ست و ین فرعون دودمان بیه، اولیلقب کمبوج[و رع )نوزاد(باستان مسوت 

.]هفتم

ده توسط خداوند، تقدیس شده، برگرفته از لقب لمس ش) عربیE(مسیح 

ְמִׁשיחֹו֮ : کوروش در تورات

.ى شوقشهیمند، صفت از رعالقه)عربىE(مشتاق 

E(مشخ  Meshekhده شدهیرون کشیب)عبرى .

کسى که مورد سپاسگزارى واقع شده، اسم مفعول از )عربىE(مشکور 

.ى شکرشهیر

E(مشوالم  Meshullamپرداخته شده، ارزشمند)ىعبر .

E(موسى / مشى Mosesعبرىىشهیاز آب گرفته شده، از ر)عبرى

. ]هودیامبر یپ[)آب(مشى 

.ى شورشهیطرف مشورت، از ر)عربىE(ر یمش

.ى صدقشهیراستگو، اسم فاعل از ر)عربىE(مصدق 
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.ى صفوشهیده، اسم مفعول از ریبرگز)عربىE(مصطفى 

لقب [)دنیبرگز(ى صفى شهیده، اسم مفعول از ریبرگز)عربىE(ى مصطف

.]حضرت محمد

مصعب بن [ن نرفته یر زیشتر نر سرکش، اسبى که ز)عربیCE(مصعب 

.]از صحابى: ریعم

.)صواب(ى صوب شهیراستگو، اسم فاعل از ر)عربىE(ب یمص

.)ظهور(ى ظهرشهیمحل آشکار شدن، اسم مکان از ر)عربىE(مظهر 

.ى عوضشهیپناهنده، اسم فاعل از ر)عربىE(معاذ 

.]ى اموىفهین خلیاول[توله روباه )عربیCE(ه یمعاو

از خلفاى [ى عصم شهینگاه دارنده از گناه، اسم فاعل از ر)عربىE(معتصم 

.]عباسى

)تنگرامى داش(ى عربى عزز شهیگرامى دارنده، اسم فاعل از ر)عربىE(معزّ 

.]از القاب خداوند[

.ى عصمشهیگناه، اسم مفعول از ربى)عربىE(معصوم 

.ى عصمتشهیگناه، اسم مفعول از ریب)عربىC(معصومه 
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.ى عمرشهیاد عمر کند، اسم فاعل از ریسال، کسى که زکالن)عربىE(معمر 

.ادیبلند و کوتاه، کم و ز)عربىE(معن 

.ى عونشهیر، همراه، اسم فاعل از راوی)عربىE(ن یمع

.ى غناشهیى سرود، اسم فاعل از رى ثروت، خوانندهبخشنده)عربىE(مغنى 

.ى غورشهیار تاخ و تاز کننده، اسم فاعل از ریبس)عربىE(رة یمغ

.)دهیفا(د یى فشهیسودمند، صفت از ر)عربىE(د یمف

.ى قدشهیشه کَننده، صفت از ریار قطع کننده، از ریبس)عربىE(مقداد 

.]از القاب خداوند[ى قدم شهیشرو، صفت از ریشتاز، پیپ)عربىE(مقدم 

.ى قصدشهیهدف، آماج، اسم مفعول از ر)عربىE(مقصود 

.ى کرمشهیارجمند، بخشنده، اسم فاعل از ر)عربىE(مکرّم 

یِ نام پارسی باستان بخشش خداوند، خداداد، تحریف یونان) پارسیE(مگابیز 

تشکیل ) بخشش، داده شده(و بخشَه ) بغ، خدا(ي بگَه بخشَه که از دو کلمهبگَه

]از اشراف مهم دوران هخامنشی[یافته 
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ي یونانیِ اسمِ شکوه خداوند، فرهمنديِ بغ، تحریف شده) پارسیE(مگابِرن 

تشکیل ) فرهمندي، شکوه(و فرنَه ) بغ، خدا(فرنَه که از بگَه پارسی باستانِ بگَه

]ویگه، آخرین شاه مادپسر راشتی[یافته 

ى لحم شهیکسى که بدن پر گوشت دارد، صفت از ر)عربىE(ملحم 

.)گوشت(

E(ملقارت اَزر  Melquartazarارى کرد، از یملقارت )قىیفن

.)کمک کردن(ى سامى ازر شهیر

E(شما ملقارت Melquartshemaدعاهاى ما را(ملقارت )قىیفن(

.دیشن

از [)داشتن(ى عربى ملک شهیدارنده، شاه، اسم فاعل از ر)عربىE(ملک

.]القاب خداوند

قاتل [)آورمرگ(ى مهرْکَسه یى اوستاشهیمرگ، از ر)پارسیE(ملکْوس 

.]زرتشت

E(س یملوبوس Melobosisوهیبارور همچون م)یونانی.
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E(سئوس یمل Mellisseusعسلى، از ر)ونانیی یونانیىشهیمرد

.)نیریعسل، شmellisباستان

E(ممنون  Memnonباستانیونانیىشهیبا اراده، مصمم، از ر)یونانی

)سهیوپى در اودیپادشاه ات[)اراده[.

]بت مشهور اعراب جاهلی[ي منیۀ از ریشهبخت، تقدیر، ) عربىC(منات

E(م یمناخ/ مناهم Menahemآرامش دهنده، راحت کننده)عبرى .

E(رِع یمنپِحت Menpehtyreروى رع جاودان است، ین)باستانمصري

لقب رامسس [و رِع )قدرت(، پِحتى )دانیجاو(باستان من مصريىشهیاز ر

.]ن فرعون دودمان نوزدهمیاول، نخست

E(منتوحوتپ  Mentuhotepاست، از مونتو راضى)باستانمصري

نام [)راضى بودن(و حوتپ )ى استیاسم خدا(باستان مونتو مصريىشهیر

.]ازدهمیى دودمان چند تن از فراعنه
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E(منخپِرِّع  Menkheperreدان یى رع جاوجلوه)باستانمصري

لقب [و رع )ظهور(خپِر )دانیجاو(باستان من مصريىشهیاست، از ر

.]ى دودمان هژدهمهس سوم، از فراعنیتوتموز

E(منخپِرورِع  Menkheperureدان یات رع جاویتجل)باستانمصري

لقب [و رِع )ظهور(، خپِر )دانیجاو(باستان من مصريىشهیاست، از ر

.]ى دودمان هژدهمس چهارم، از فراعنهیتوتموز

نعمان [ى نذر شهید کننده، هشدار دهنده، اسم فاعل از ریتهد)عربىE(منذر 

.]منیاىِ ر افسانهیام: بن منذر

E(منَسه  Manasaى گانهل دوازدهیاز قبا[فراموش سازنده )عبرى

. ]هودىی

.ى نصرشهیروز، اسم مفعول از ریپ)عربىE(منصور 

.ى نعمتشهیبرخوردار، ثروتمند، صفت از ر)عربىE(منعم 

E(منکاوحور  Menkauhorدان یروس جاوارواح هو)باستانمصري

هوروس، (و حور )روح(و کا )دانیجاو(باستان من مصريىشهیهستند، از ر

.]ى دودمان پنجماز فراعنه[)دیخداى خورش
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E(منکورِع  Menkaureجاودان همچون روح رع، از )باستانمصري

ى دودمان از فراعنه[و رع)روح(و کا )دانیجاو(باستان من مصريىشهیر

.]کى از هرمهاى سه گانهیى و سازندهچهارم 

و )دانیجاو(ى ترکى منْکَکو شهیدان، از ریآهنِ جاو)ترکىE(مور یمنگو ت

.]پسر هالکو[)آهن(مور یت

و )دانیجاو(ى ترکى منْکَکو شهیدان، از ریشاه جاو)ترکىE(منگو قاآن 

.]زیى چنگپسر تولو و نوه[)شاهنشاه(قاآن 

پسر تولو و [)دانیجاو(ى ترکى منْکَکو شهیدان، از ریجاو)ىترکE(منْگو 

.]زیى چنگنوه

E(منالئوس  Menelausستاده، از یکسى که در کنار مردم ا)یونانی

در یونانیپهلوانى[)مردم(و)ستادنیا(باستانیونانیىشهیر

.]نبرد تروا

یونانیىشهیه، از رحافظ)یونانیCMnemosyne(نه یمنموز

)مادر موزها[)حافظه[.
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نام جد (ى منوش یى اوستاشهیاز نژاد منوش، از ر)پارسیE(منوچهر 

.]انىیپادشاه ک[)نژاد، دودمان(ثْرَه یو چ)لهراسپ

.)بینا(ب یى نشهیاد، اسم فاعل از رین، بارانِ زیجانش)عربىE(ب یمن

باستانیونانیىشهیقدرت اسبها، از ر)یونانیCMenippe(پِه یمن

)قدرت(و')اسب(.

.ى نورشهینورانى، صفت از ر)عربىE(ر یمن

.ى منوچهرنهیاز نژاد منوش، شکل ماد)پارسیC(ژه یمن

و )ست؟یک(ى اکدى منى شهیست؟، از ریهمراهش ک)اکدىE(ش توسو یمن

.]نیتور اکد و پسر شروکامپرا[)همراه(توسو 

.چوب)چینىCE(Mu(مو 

باستانیونانیىشهیمرحله، از ر)یونانیCMoera(موئرا 

.]زدبانوهاى سرنوشتیا[)ى زندگىدوره(

E(موآب  Moabل کنعانىیاز قبا[آرزو )عبرى[ .

.ى روسىشهی، از ر)صفت زمستان(مرگ )اسالوCMorana(مورانا 

.فرزند جنگل)ژاپنیCMoriko(کو یمور
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ى شهیى بزرگ جنگجو، از رملکه)سلتCMorrigan(گان یمور

اى ملکه[)ى جنگجوملکه(rioghainو)بزرگ(mhorرلندى باستانیا

.]سلتدر انگلستان

E(موسکووِکوان  Muscowequanى شهیغ سخت، از ریت)سرخپوستى

.]نوزدهمى کرى در قرن لهیرهبر قب[کرى 

، از )زهاى باروریصفت چ(س، مرطوب یخ)اسالوCMokosh(موکوش 

.ى روسىشهیر

E(مولوتوف  Molotoffرهبر شوروى[چکش )اسالو[.

کوه دندانه دار، نام کوهى است )اسپانیاییCMontserrat(مونتْسرات 

)ردادندانه(serrataو)کوه(montالتینىشهیک بارسلون، از رینزد

.ى انسشهیهمدم، اسم فاعل از ر)عربىE(مونس 

muirىسلتىشهیا، از ریى درزاده)سلتCMuirgen(رگن یمو

.)زادن(genو)ایدر(
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muirىسلتىشهیاى پاك، از ریدر)سلتCMuireann(ان یریمو

در اساطیر لیکومامکونیمادر ف[)د، پاكیسف(fionn/eannو)ایدر(

.]ایرلندي

E(مهاتْما  Mahatmaهندى(ها هندىىشهیروح بزرگ، از رم)بزرگ(

.]رهبر جنبش استقالل هند[)روح(و آتمن

ي سانسکریت مها ي بزرگ، از ریشهي گردونهدارنده) هنديE(مهارتَه 

] ي کوروپهلوان ودایی و بزرگترین پسرِ رییس قبیله) [گردونه(و رتَه ) بزرگ(

) خدا(و دوه ) بزرگ(خداي بزرگ، برساخته از مها ) نديهE(مهادوه 

]ي بوداییِ چایتیکَهبنیانگذار فرقه[

ي مها از ریشه) महावीर(قهرمان، ابرمرد، در سانسکریت ) هنديE(مهاویره 

]م.بنیانگذار کیش جین در هند قرن شش و پنجم پ) [مرد(و ویرَه ) بزرگ(

.ى هدىشهیت از رت شده، صفیهدا)عربىE(مهتدى 

.ى هذبشهیب، صفت از ریعزه، بىیپاک)عربىE(مهذَّب
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.)سا-(ماه و پسوند شباهت پارسیى شهیهمچون ماه، از ر)پارسیC(مهسا 

E(ل یمهالئ Mahlaelمهال عبرىىشهیش خداوند، از ریستا)عبرى

.]ثیفرزند ش[)خدا(ل یو ا)شیستا(

.ى هنىشهی، گوارا، اسم فاعل از رشادمان)عربىE(مهنا 

E(مهوجائل  Mehojaelعبرىىشهیجنگد، از رخدا مى)عبرى

.]لیپسر قاب[)خدا(ل یو ا)دنیجنگ(مهوجا 

E(تابِل یمه Mehitabelىشهیسازد، از رخدا شادمان مى)عبرى

.)خدا(ل یو ا)شادمان کردن(تا یمهعبرى

.التینىشهیمال من، از رCMiaا یم

.باى اسفندیفرزند ز)ژاپنیCMiyako(اکو یم

بِل یم)E Mabelى گل شهینِ من، از ریمستخدم ام)ى کهنفرانسه-گُل

‘m)ر ملکى اول شخصیضم(وabel)مستخدم(.

.فرزند نور)ژاپنیCMitsuko(تْسوکو یم

.)قهیوث(ى وثق شهیمان، اسم مکان از ریپ)عربىE(ثاق یم

.باى خردمندیفرزند ز)ژاپنیCMichiko(و کیچیم
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.سبز)ژاپنیCMidori(دورى یم

.ر زاده استیى امرزاده، بزرگ مرتبه، شکل کوتاه شدهیام)پارسیE(رزا یم

E(رمدون یم Myrmedonباستانیونانیىشهیمردمِ مورچه، از ر)یونانی

)ونانیاى در لهینام قب[)مورچه[.

ا یمار)باسکCMiren(رِنیم

.ى عودشهیمحل بازگشتن، اسم مکان از ر)عربىE(عاد یم

E(کاه یم Mikahکلیما(هوه است یه یکسى که شب)عبرى( .

.ى درختتنه)ژاپنیCMiki(کى یم

شه ى یزد مهر، مهرداد، زاده شده، زاد روز، از ریى اهیهد)پارسیE(الد یم

ى مهرداد افتهیر ییلد آمده است اما گاه به عنوان شکل تغبه معناى توعبرىلْدی

.]نیپدر گرگ[شود در نظر گرفته مى

.ى ولدشهیزمانِ زاده شدن، اسم زمان از ر/محل)عربىE(الد یم

E(الگروس یم Milagrosالتینىشهیمعجزه، از ر)اسپانیایی.

.منیى شهیمبارك، فرخنده، اسم مفعول از ر)عربىE(مون یم
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آسمان، گنبد (نوگ یى پهلوى مشهیاى، از رشهیآسمانى، ش)پارسیC(نا یم

.)دانستندشه مىیا شیقدما جنس آسمان را از سنگ ()فلک

.تیى سانسکرشهیماهى، از ر)هندىCMeena(نا یم

شه، یاند(یونانیىشهیخردمند، از ر)التینCMinerva(نرْوا یم

.]صنعت و کارِ دستىزدبانوىیا[)خرد

.درخشان، روشن)چینىCE(Ming(نگ یم

E(نوتور یم Minotaurباستانیونانیىشهیگاوِ کوچک، از ر)یونانی

)کوچک(و)وى با بدن انسان و سر گاو که ید[)گاو

.]فرزند پادشاه کرت بود و تزئوس کشته شد

E(نورو یم Minoruبذر)ژاپنی.

.ى أمنشهیمان آورنده، باتقوا، اسم فاعل از ریا)عربىE(مؤمن 

.)دییتأ(د یى أشهید کننده، اسم فاعل از رییتأ)عربىE(د یمؤ
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ن

.التینىشهیبرف، از ر)اسپانیاییCNeus(نئوس 

.لیى نشهیزى، اسم فاعل از ریى چگردآورنده)عربىE(نائل 

.عیفرزند مط)نیژاپCNaoko(نائوکو 

.با، برتریز)ژاپنیCNaomi(نائومى 

E(ناپلئون  Napoleonباستانیونانیىشهیرِ ناپل، از ریش)یونانی

) دیشهر جد= ناپل(وleon)امپراتور فرانسه و فاتح [)ریش

.]اروپا

.]شایریزن اونتاش ناپ[ى ایالمى شهیماه بانو، از ر)ىایالمC(ر اَسو یناپ

سمس،یکر)التینCNathalie(ناتالى 

E(ناتان  Nathanبخشنده)عبرى .
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.فرزند تابستان)ژاپنیCNtsuko(ناتْسوکو 

.ى نثرشهیى نثر، اسم فاعل از رسندهینو)عربىE(ناثر 

.)نجات(ب یى نجشهینجات دهنده، اسم فاعل از ر)عربىE(ناجى 

E(ناحور  Nahurکشدخرناس مىکسى که)عبرى .

E(ناحوم  Nahumغمخوار)عبرى .

E(ناخْتحورحب  Nakhthorhebسرور او، هوروس، )باستانمصري

و )هوروس(، حور )رومندین(باستان ناخْت مصريىشهیرومند است، از رین

.]ام ن فرعون دودمان سىیآخر[)سرور(حب 

E(نبِف ناخْت Nakhtnebefرومند است، یاو نسرور )باستانمصري

ى دودمان از فراعنه[)سرور(و نب )رومندین(باستان ناخت مصريىشهیاز ر

.]امسى

ى شهید است، از ریکسى که زهدانش همچون خورش)ىایالمC(اوتو ناخونْته

.]ناكینشوشیلهاك ایزن ش[)زهدان(و اوتو )دیخورش(ى ناخونته ایالم

.ى ندرتشهیاسم فاعل از راب، برجسته،یکم)عربىE(نادر 

ر، یاس)اسالوCNadia(ا یناد

www.takbook.com



290

E(ان ینارا Narayanت یى سانسکرشهیى مرد، از رزاده)هندى] صفت

]برهما

.حس کنندهبى)یونانیCNarceae(نارسه 

E(نارمر  Narmerن فرعون ینخست[گربه ماهىِ مهاجم )باستانمصري

.]مصر

م .708خانِ سغد و بلخ که در [اشتنی و زیبارو دوست د) پارسیE(نازك 

]مهاجمان عرب را از این منطقه بیرون راند

.ى نسقشهیم کننده، اسم فاعل از ریمنظم کننده، تنظ)عربىE(ناسق 

.ى نصحشهیحت کننده، اسم فاعل از رینص)عربىE(ناصح 

.نظمىشهینظم دهنده، اداره کننده، اسم فاعل از ر)عربىE(ناظم 

E(نفر نبتپناکْج Naktjnebtepneferقهرمان )باستانمصري

و نفر )رومندین(، نبتپ )قهرمان(باستان ناکْج مصريىشهیرومند، از ریبا و نیز

.]نتف سوم استیازدهم، لقب مشهورترش ایى دودمان از فراعنه[)بایز(

.بیس)ژاپنیCNana(نانا 
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.نامبى)ژاپنیCNanashi(ناناشى 

خالق (هونده ى نانایالمى شهیخالق روز، از ر)ىایالمE(ناخونته / ناهونْته

.]دیخداى خورش[)روز

.ى نهىشهینهى کننده، بازدارنده، اسم فاعل از ر)عربىE(ناهى 

ى ارهینام س[تا یى آناهزه، شکل کوتاه شدهیش، پاکیآالبى)پارسیC(د یناه

.]زهره

.دوستت دارم، در زبان زاپوتک)سرخپوستىCNayeli(لى ینا

E(رِع نب حتپ Nebhetepreسرورمان رع خوشنود )باستانمصري

از [و رع )راضى است(، حتپ )سرور(باستان نب مصريىشهیاست، از ر

.]ازدهم، لقب مشهورترش متوحوتپ اول است یى دودمان فراعنه

E(نب مآت رع  Nebmaatreرع سرور عدالت است، )باستانمصري

لقب رامسس [، و رع )عدالت(، مآت )سرور(باستان نب مصريىشهیاز ر

.]ستمیى دودمان بششم، از فراعنه
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E(رِع ینبپِح ت Nebepehtyreرع ارباب قدرت است، )باستانمصري

از لقب آحموسه [و رِع )روین(، پِحتى )سرور(باستان نب مصريىشهیاز ر

.]ى دودمان هژدهمفراعنه

E(رِع ینبتاو Nebtawyreن است، یرع ارباب دو سرزم)باستانمصري

ن فرعون یآخر[و رع )نیدو سرزم(، تاوى )سرور(باستان نب مصريىشهیاز ر

.]ازدهم، لقب مشهورترش منتوحوتپ سوم است یدودمان 

E(نبخپِرورِع  Nebkheperureات یرورِ تجلرع س)باستانمصري

لقب [و رِع )ظهور(، خپِر )سرور(باستان نب مصريىشهیاست، از ر

.]ى دودمان هژدهمتوتانخامون، از فراعنه

E(کاورِع نب Nebkaureن هستند، از یارواح رع زر)باستانمصري

ى دودمان از فراعنه[و رع )روح(و کا )ىیطال(باستان نوب مصريىشهیر

.]دهم

از (ى بابلى نبو شهیاى نبو پسرم را حفظ کن، از ر)بابلىE(ولسر نَبوپ

ل کلدانى و شاه بابل در یرهبر قبا[)حفظ کن(و اوسور )پسرم را(، اپله )انیخدا

.]م.ل قرن هفتم پیاوا
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ى شهیاى نبو فرزندانم را حفظ کن، از ر)بابلىE(النَصر بخت/ نَبوکَدنَصر

شاه [)فرزندانم(، و اوسورى )حفظ کن(، کودور )ستىیاسم خدا(بابلى نبو 

.]م .پ1C41-1103بابل در 

و )انیاز خدا(ى بابلى نبو شهینبو مرا متعالى ساخت، از ر)بابلىE(د ینَبونَع

.]ن شاه بابلیآخر[)متعالى ساختن(د ینع

.]ى طىلهیجد جاهلىِ قب[رك و باشرفیز)عربىE(نبهان 

.ى نبلشهیو فاضل، صفت از رف یشر)عربىE(ل ینب

.ى نجدشهیر، اسم فاعل از ریرومند و دلیار نیبس)عربىE(نَجاد 

E(خت -نجِرى Netjeri-khetداراى کالبد الهى، )باستانمصري

ى دودمان سوم، از فراعنه[)بدن(و خت )الهى(باستان نجِر مصريىشهیاز ر

.]وسر شهرت داردا جیزوسر یونانیشتر با اسمیکه ب

.)نجابت(ى نجب شهیاشرافزاده، بزرگوار، صفت از ر)عربىE(ب ینج

ن یو س)محبوب(ى اکدى نَرام شهین، از ریمحبوب س)اکدىE(ن ینَرام س

.]م.پ2218-2254امپراتور اکد در[)خداى ماه(

www.takbook.com



294

که به زیبایی شهرت دارد، برگرفته از شکلِ نام گلى است)پارسیC(نرگس 

.یونانیِ اسمِ اوستایی نریوسنگ

هنَرس)Eاي ي مردانه، زیبایی انسانی، مشتق شده از اسم فرشتهجلوه)پارسی

.ي انسان و خداوند استکه واسطه) نَریوسنگهه(اوستایی 

، در اساطیر )یونانیىشهیاز ر) یونانی و ارمنیE(نارسیس 

این واژه در یونانی از .ر خود شدیعاشق تصوهبود کى یبارویمرد جوان زیونانی

.وامگیري شده استپارسیينرسه/ نریوسنگ

E(اه ینر Neriahعبرى(رى عبرىىشهیهوه، از ریى برهن)اه یو )بره

.)هوهی(

.رهیجز)م-زNesaea/Nesoنسو/نسا

E(نسبانبجِد  Nesbanebdjedآن که به رام، سرورِ )باستانمصري

، )مربوط بودن به خداى رام(باستان نسبا مصريىشهیمنْدس مربوط است، از ر

ى لقب سمندس اول، از فراعنه[)گرِ شهرِ مندسیاسم د(، و جِد )سرور(نب 

.]کمیست و یدودمان ب

.ى نصحشهیاندرز دهنده، اسم فاعل از ر)عربىE(نصوح 
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.ى نصبشهیاز ربر پاى دارنده، اسم فاعل )عربىE(ب ینص

.ى نظفشهیزه، صفت از ریز، پاکیتم)عربىE(ف ینظ

.شترمرغ)عربیCE(نُعامه 

E(نفارود  Nefaarudبزرگان، از ر)باستانمصري مصريىشهیثروت

.]ست و نهمیى دودمان باز فراعنه[)بزرگان(و رود )ثروت(نف باستان

E(نفتالى  Naphtaliام کشتى گرفتن به دست زى که هنگیچ)عبرى

. ]هودىیى گانهل دوازدهیاز قبا[مبارز آمده، 

مصريىشهین، از ریباتریز)باستانمصريCNeferkari(نفرتارى 

.]مصرياىملکه[)پسوند مخصوص صفت برتر(رى و تا)بایز(باستان نْفر 

ىشهید، از ریآبا مىیآن ز)باستانمصريCNefertiti(تى نفرتى

اى از دودمان هژدهم، زنِ ملکه[)آمدن(و تى )بایز(باستان نْفر مصري

.]آتونآخن

E(نفرحوتپ  Neferhotepباى خوشنود، از یز)باستانمصري

ى نام دو تن از فراعنه[)خوشنود(و حوتپ )بایز(باستان نفر مصريىشهیر

.]زدهمیدودمان س
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E(نفرخپِرورِع  Neferkheperureات رع یتجل)باستانمصري

لقب [و رِع )ظهور(، خپِر )بایز(باستان نفر مصريىشهیبا هستند، از ریز

.]ى دودمان هژدهمآخناتن، از فراعنه

E(نفرِفرِع  Neferefreىشهیباست، از ریرع ز)باستانمصري

.]ى دودمان پنجماز فراعنه[و رع)بایز(باستان نفر مصري

E(رِع نفرکا Neferkareىشهیباست، از ریروح رع ز)باستانمصري

ن فرعون دودمان ششم، با نام یآخر[و رع )روح(و کا )بایز(باستان نفر مصري

.]شودپِپى دوم هم شناخته مى

E(رکارِع ینفر Neferirkareباست، از یروح رع ز)باستانمصري

.]ى دودمان پنجماز فراعنه[و رع )روح(و کا )بایز(باستان نفر مصريىشهیر

E(نلسون  Nelsonآلمانى(ى ساکسونىشهیل، از ریپسرِ نnel)اسم(

.)پسر(sonو

E(نماح  Nemahهمسر نوح[نى یریش)عبرى[.
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E(م ساف ینمت Nemtiemsafمتى حافظ اوست، از )باستانمصرين

گر ینام د[)نگهبانِ او(مساف و ا)ستىیاسم خدا(باستان نمتى مصريىشهیر

.]رع استمرن

E(نمرتس  Nemertesریخطاناپذ)یونانی.

یونانیىشهیانتقام، از ر)یونانیCNemesis(س ینمس

.]ام، زنِ زئوسقزدبانوى خشم و انتیا[)انتقام(

.پرافتخار)چینىCNuo(نو 

E(نوئل  Noelعبرىىشهیس، از رسمیکر)ى کهنفرانسه-گُل.

E(نوادا  Nuadaبان و رهبر یخداى پشت[ى سلتىشهینگهبان، از ر)سلت

.]تواتا دنوان

E(نوبخپِرِّع  Nubkheperreرع همچون طال هستى )باستانمصري

لقب [و رع)افتنیهستى (، خپِر )ىیطال(باستان نوب مصريىشهیابد، از ریمى

.]ى دودمان هفدهمنتف هفتم، از فراعنهیا
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E(نوبکاورِع  Nubkaureن هستند، از یارواح رع زر)باستانمصري

حت دوم، از لقب آمنم[و رع )روح(و کا )ىیطال(باستان نوب مصريىشهیر

.]ى دودمان دوازدهمفراعنه

E(رع مآتنوب Nubmaatreرع سرور عدالت است، )باستانمصري

لقب آمن حوتپ [و رع )عدالت(، مآت )سرور(باستان نبمصريىشهیاز ر

.]ى دودمان هژدهمسوم، از فراعنه

E(نوبو  Nobuگسترش)ژاپنی.

E(نوح  Noahامبر عبرانىیپ[آسودگى )عبرى[.

.]نام خاندان گشتاسپ[ى نَئوتْرَه یى اوستاشهیاز ر)پارسیE(نوذَر 

E(نورى  Noriقانون)ژاپنی.

م یس مریا که تندیست در اسپانیاصومعه[)انیاییاسپCNuria(ا ینور

.]اش مشهور استباکره

.بارویجوان ز)عربىE(نوفَل 

E(و ینوو Novioاسپانیاییىشهیدوست پسر، از ر)اسپانیایی.

.رِ سپاهیام)ترکىE(ان ینو
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E(ل ینو Nevilىسلتىشهید، از ریشهر جد)ى کهنفرانسه-گُل

neو)دینو، جدvilشهر(.

E(اه ینهِم Nehemiahهوه آسوده گشته، از یکسى که توسط )عبرى

.)هوهی(اه یو )آسوده(نوح عبرىىشهیر

دختر خداى [ى سلتىشهیدرخشان، روشن، از ر)سلتCNiamh(ام ین

.]ایدر

E(بِلونگن ین Nibelungenه )آلمانىاسم اپراى مشهورِ [پسرانِ م

.]واگنر

E(بورى ین Niboriبرخاسته به جاه)ژاپنی.

مان ینَر/ رَمین)Eو مان )نه، مردینر(نَرى پارسیى شهیمردانه، از ر)پارسی

.]از پهلوان شاهنامه[)پسوند نسبت(

E(م یزرائین Nizraemانیپسر کوش، جد مصر[ت یآزار و اذ)عبرى[.

)روزىیپ(باستانیونانیىشهیروزى، از ریپ)یونانیCNike(که ین

.]روزى یزدبانوى پیا[

ل ین/ لینگ)E Neil/ Nigelقهرمان)آنگلوساکسون .
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E(رع مآتنى Nymaatreرع، از )باستانمصري متعلق به عدالت

محت سوم، لقب آمن[و رع )عدالت(مآت )متعلق به(باستان نى مصريىشهیر

.]ى دودمان دوازدهم از فراعنه

E(مرود ین Nimrudپسر کوش[شکارچى )عبرى[.

نوا و یزدبانوى نگهبان شهر نیا[ى بابلى شهیرى، از ریگیى ماهتله)بابلىC(نا ین

.]نماد بارورى

E(نجِر ین Ninetjerمصريىشهیخداگونه، از ر)باستانمصري

.]ى دودمان دوماز فراعنه[باستان 

و )بانو(ن یى سومرى نشهیبانوى کوهستان، از ر)سومرىC(خورساگ نین

.]مانیخداى بارورى و زا[)کوهستان(خورساگ 

.صلح، آرامش)چینىCE(Ning(نگ ین

)اى در دولتشهرِ الگاشاسم محله(رسو یبانوى گ)سومرىC(رْسو یگنین

.]زدبانوى جنگیا[

ل یو ل)بانو(ن یى سومرى نشهیبانوى آسمان، از ر)سومرىC(ل یلنین

.]هاى جوىدهیزدبانوى پدیا[)آسمان(
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.دختر)چینىCNiu(و ین

E(وِس ین Nievesالتینىشهیبرفها، از ر)اسپانیایی.

E(وسرِّع ین Niuserreرع، از ر)باستانمصري ىشهیداراى قدرت

.]ى دودمان پنجماز فراعنه[و رع )حامل قدرت(وسر یباستان نمصري
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و

E(وِئى  Weiبزرگ، قوى)چینى.

.]ق مردگانیراهنماى قا[ى راهندهیگشاWapvawet)واپ واوِت

E(واپاشا  Wapashaچند [ى داکوتا شهیبرگ سرخ، از ر)سرخپوستى

.]ى سولهیتن از روساى قب

.ى وثقشهیاعتماد کننده، اسم فاعل از ر)عربىE(واثق 

E(واجخپِرِّع  Wadjkheperreظهور رع شکوفاست، )تانباسمصري

لقب [و رع )افتنیهستى (، خپِر )شکفتن(باستان واج مصريىشهیاز ر

.]ن فرعون از دودمان هفدهمیکاموسه، آخر

.ى وجدشهیدارنده، توانگر، اسم فاعل از ر)عربىE(واجد 

www.takbook.com



303

E(واجکارِع  Wadjkareاب است، از یروح رع کام)باستانمصري

ن فرعون دودمان یاول[و رع )روح(و کا )ابىیکام(ان واج باستمصريىشهیر

.]هفتم

E(واحانخ  Wahankhىشهیداراى زندگى قدرتمند، از ر)باستانمصري

ازدهم، لقب یى دودمان از فراعنه[)اتیح(و آنخ )رومندین(باستان واح مصري

.]نتف دوم استیمشهورترش ا

.]از القاب خداوند[)کی(ى وحد شهیکتا، اسم فاعل از ری)عربىE(واحد 

E(برِع یواح Wahibreىشهینده است، از ریقلب رع پا)باستانمصري

ک نخست، و یلقب پسامت[و رع )قلب(ب ی، ا)ندهیپا(باستان واح مصري

.]ست و هفتمین فرعونِ دودمان بیچهارم

. بانوى گل سرخ)ارمنیCVartouhi(وارتوهى 

.)به ارث بردن(ى ورث شهیرث برنده، اسم فاعل از را)عربىE(وارث 

E(وارِن  Warrenمحلِ بازى)ى کهنفرانسه- گُل .

E(وارِن  Warrenوارىیچهار د)آلمانى .
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به - ي هند و ایرانی ور، محکم کننده، از ریشهاستوار دارنده) هنديE(وارونا 

آسمان و حامی نظم و قانون ایزد گنبددر وداها [معناي گره زدن و بستن 

]آسمانی است

از [)گستردن(ى وسع شهیرنده، اسم فاعل از ریدر بر گ)عربىE(واسع

.]القاب خداوند

E(والسکوئز / واسکو Velasquez/Vascoکالغ، از )اسپانیایی

.اسپانیاییىشهیر

.ى وصلشهیده، متصل شده، اسم فاعل از ریرس)عربىE(واصل 

.ى وعظشهیموعظه کننده، اسم فاعل از ر)عربىE(واعظ 

.ى وقدشهیى آتش، اسم فاعل از رفروزنده)عربىE(واقد 

E(والتر / والت Walt/ Wahlterقانون مردم، )آلمانى

E(والتر  Walterآلمانى(آلمانىىشهیقانون مردم، از رwal)قانون(

.)مردم(ter/derو
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نتیانوسوال /س نوال)Valentianus/ ValenceEالتین(

امپراتور روم که به [)ىیتوانا(valentالتینىشهیقدرتمند، سالم، از ر

.]ران حمله کرد و از پاپور ساسانى شکست خوردیا

ى شهیى کشته شدگان، از رنندهیبرگز)آلمانىCValkyra(را یوالْک

ى که یزدبانویا[)نندهیبرگز(kyrjaو)مقتول(valrباستاننوردیک

ى یراهنما)والهاال(ها دان نبرد را به بهشت ژرمنیپهلوانان کشته شده در م

.]کندمى

valentالتینىشهیقدرت، از ر)اسپانیاییCValencia(ا یوالنس

.)قدرت(

.ى ولىشهینِ شاه، اسم فاعل از ریحاکم، جانش)عربىE(والى 

E(واهان  Vahanپسر)ارمنی .

E(راگنواها Vaharagenهمان بهرام پارسی است)ارمنی.

.)موهبت(ى وهب شهیبخشنده، اسم فاعل از ر)عربىE(واهب 

E(ن یوا Wayneسازارابه)آنگلوساکسون .

]ایزد باد و توفان در ایران باستان[باد ) پارسیE(وایو 
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.ى وجهشهیبارو، صفت از ریخوشرو، ز)عربىE(ه یوج

.)وحدت(ى وحد شهیگانه، صفت از ریکتاپرست، ی)ىعربE(د یوح

ي پارسایی، در پارسی باستان از دو بخشِ وخشو آورنده) پارسیE(اَرتَه وخش

برادر داریوش سوم هخامنشی که با [تشکیل یافته ) پارسایی(و ارتَه ) آورنده(

]اسکندر جنگید و شاه افغانستان کنونی شد

.)دوست داشتن(ى ودد شهیاز ردوستدار، صفت)عربىE(ودود 

بستن یعنی wel*ي پیشاهندواروپایی از ریشهمسدود کننده، ) هنديE(ورتره 

دیوي که در وداها هماورد اصلی ایندره است و به دست او کشته [و گره زدن 

]شودمی

خداى (ن یو س)بنده(ى اکدى ورد شهین، از ریى سبنده)اکدىE(ن یورد س

.]نیسمیىِ الرسا، برادر رالمایشاه [)ماه

E(وردهمنَه Vardhamanaهندي (در شکل رزمند و افزایندهب ،

نام اصلی [ریشه است با برز و ورز ایرانی هماش سانسکریت

]م.، بنیانگذار آیین جین در قرن ششم پمهاویره
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E(کس یگتورنیوِرس Vercingetorixجنگجو،یبرتر)سلت ن شاه

rixو)جنگجو(cingeta، و)برتر(verىِسلتىشهیبى از ریترک

.]د و او را شکست دادیشورشىِ مشهور گل که با سزار جنگ[)شاه(

. مانیا)اسالوCVerna(وِرنا 

E(وِسلى  Weslyسى یى انگلشهیچمنزار غربى، از ر)آنگلوساکسون

.)دشت(leyو)غرب(wesباستان

.ى کرواسىشهیبهار، از ر)اسالوCVesna(وِسنا 

.ى وقصشهیشکننده، گردن شکن، اسم فاعل از ر)عربىE(وقّاص 

E(ولکان  Vulcanالتینىشهیآتشفشان، از ر)التینfulgere

.]خداى آهنگرى[)دنیجرقه زدن، شعله کش(

)فرمان راندن(ى عربى ولى شهیصاحب امر، اسم فاعل از ر)عربىE(ولى 

.]القاب خداونداز[

.ى ولدشهینوزاد، کودك، اسم از ر)عربىE(د یول

.ختهیفره)چینىCWen(وِن 
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E(وِنچِسالس  Wenceslasاسالوىشهیشتر، از ریافتخارِ ب)اسالو

wenc)شتریب(وeslas)س یم، قد.دوك بوهم در قرن دهم [)افتخار

.]نگهبان ملت چک

)ادیبن(نْدات یى پهلوىِ وشهیشه و اصل، از ریاد، ریبن)پارسیE(بنداد / ونداد

.جادوگر، گروهانِ ارتش)چینىCE(Wu(وو 

. طال)ارمنیCVosgi(ووسگى 

E(وولوس  Volosهاخداى رمه[ى روسى شهیگاو، از ر)اسالو[.

از [)روزى دادن(ى وهب شهیروزى دهنده، صفت از ر)عربىE(وهاب 

.]القاب خداوند

.بخشش بالعوض)عربىE(وهب 

وِهریز یا وِهریچ ي دولتمند، ثروتمند و بخشنده، تغییر یافته) پارسیE(وهرز 

]سرداري که در دوران انوشیروان یمن را فتح کرد[در زبان پهلوي 
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ي بخششِ بهتر، آنچه که بهتر بود داده شده، از ریشه) پارسیE(وهیزداتَه 

سردار پارسی رقیب داریوش ) [بخشش(و داتَه ) بهتر(پارسی باستان وهیز 

]بزرگ

E(جِى یو Vijayتیى سانسکرشهیروزى، از ریپ)هندى.

التینىشهیزه، از ریباکره، دوش)التینCVirginia(ا ینیرجیو

virgo)زه، باکرهیدوش(.

E(ل یرژیو Virgilب و شاعر بزرگ رومىیاد[عصا )التین[.

viergeالتینىشهیزه، از ریباکره، دوش)التینCVtigo(رگو یو

.]زگان، دختر زئوسیزدبانوى دوشیا[)خوشه(

ل یهلوى به وسک تبدى وئسکَه که در پیى اوستاشهیاز ر)پارسیE(سه یوِ

.]ران تورانىینام پدر پ[شده 

) زهر(از دو بخشِ ویش زهراب، سم، نامش در سانسکریت ) هنديE(ویشپا

]شوددیوي که به دست ایندره کشته می[ساخته شده ) آب(و آپه 
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E(شْنو یو Vishnuخداى [ت یى سانسکرشهیر، از ریفراگ)هندى

.]کى از سه خداى بزرگ هندوانینگهدارنده و محافظ، 

E(ش ینیکانیو Wickaninnishچکس در زورق یه)سرخپوستى

در قرن وکوتیى کاللهیرهبر قب[وکوت یى کالشهیست، از ریش نیجلو

.]هژدهم

E(لْفرد یو Wilfredباستانآلمانىىشهیآرزوى صلح، از ر)آلمانى

wil)آرزو، اراده(وfrey)صلح(.

E(ام یلیو Williamباستانآلمانىىشهیآرزوى کالهخود، از ر)آلمانى

wil)آرزو، اراده(وliam)کالهخود(.

E(نستون یو Winstonشاد)آنگلوساکسون ى شهیى، از رسنگ

.)سنگ(stonو)روزى، شادىیپ(winسى باستانیانگل

ى شهین فرزند، از ریزاده، اولنخست)سرخپوستىCWinona(نونا یو

.]رىیاى اساطشاهزاده[داکوتا 

E(ان یویو Vivianالتین(التینىشهیزنده، از رvivere) زنده

.)بودن
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ه

E(ل یهاب Abelن پسر آدمیدوم[ى سامى شهیخ، از رنزار، سرمچ)عبرى[.

از [ى گوتى باستان شهیام، ار رغا پسر قبلىیدر)سومرىE(اوم نیل کیهاب

.]شاهان گوتى

مصريىشهید، از ریى خورشخانه)باستانمصريCHathor(هاتور 

زدبانوى یا[)دیهوروس، خداى خورش(و هورو )خانه(هوت /باستان حت

.]عشق

. ]میزن ابراه[مهاجر )عبرىCHajer(هاجر 

E(رو یهاچ Hachiroپسر هشتم)ژاپنی.
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E(ان یهادر Hadrianusر)التینالتینىشهیا، از ریاهلِ هاد

Hadria)امپراتور روم در قرن دوم [)ایتالیى است در شمال ایاسم روستا

.]الدىیم

E(هادس  Hadesستانبایونانیىشهیدا، از ریناپ)یونانی'

.]خداى قلمرو مردگان[)پنهان(

.)رهبرى کردن(ى هدى شهیراهنما، اسم فاعل از ر)عربىE(هادى 

.فرزند بهار)ژاپنیCHaruko(هاروکو 

E(هارولد  Haroldنوردیکى شهیسپهساالر، از ر)آنگلوساکسون

.)قدرت(waldو)رهبر(harباستان

E(هارون  Aaronبرادر موسى[کوه مرتفع تلخى، )عبرى[ .

E(هاسدروبال  Hasdrubalى شهیارى خواهد کرد، از ریبعل )قىیفن

.]سردار بزرگ کارتاژى[)انیقیخداى بزرگ فن(و بعل )ارى کردنی(قى اَزرو یفن

خُرد کردنِ (ى هشم شهیبخشنده، جوانمرد، اسم فاعل از ر)عربىE(هاشم 

.]حمدنام جد حضرت م[)نان، تلید کردن

E(هاگ  Hughآلمانى(آلمانىىشهیروح، روان، از رhu)قلب، جوهر(.
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.پرنده)عبرىCHagar(هاگار 

E(هاگوپ  Hagopهمان جاکوب است)ارمنی.

ن ما یبا سرزم)خداى شوش(ناك یشوشیان)ىایالمE(ناك ینشوشیهالوتوش ا

درایالمشاه [)هربان بودن میبا زم(ى هاله لوتوش ایالمى شهیمهربان بود، از ر

.]م.پ1205-1185

)نمک('باستانیونانیىشهینمکى، از ر)یونانیCHalia(ا یهال

.]ایاز فرشتگان در[

E(لْکار یهام Hamilkarملکارت، از ر)قىیفن قى هى یى فنشهیدوست

سردار بزرگ کارتاژى در قرن سوم [)قىیپهلوانى فن/خدا(و ملکارت )دوست(

.]م.

.ى هنىشهیشادمان، اسم فاعل از رE)عربىE(هانى 

E(بال یهان Hannibalى سامىِ شهیشکوه بعل، عظمت خدا، از ر)قىیفن

. ]سردار بزرگ کارتاژى[)ک خداى مهم سامىیاسم (و بعل )شکوه(هانى 

E(هاى  Haiایدر)چینى.

E(دن یها Haydenپرستبت)آلمانى .
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.ى هولشهیاسم فاعل از ررساننده،ت)عربىE(ل یها

E(لى یها Haylyخشک، از ر)آنگلوساکسون علف ى شهیدشت

.)دشت(leyو)کاه(hayسى باستانیانگل

ي حرف تعریف هه و نام بعل آن خدا، احتماال کوتاه شده) عربیE(هبل 

]بت مشهور اعراب در صدر اسالم) [خداوند(

دختر [)جوان(باستانیونانیىشهین، از رجوا)یونانیCHebe(هبِه 

.]انیزئوس و هرا، ساقى خدا

شه ى پارسى باستان هخَى یکخواه، از ریش، نیراندیخ)پارسیE(هخامنش 

.]اى کوروشیرهبر پارسها و ن[)شهیاند(ش یو من)دوست(

.تیى هداشهیرى، همیان، راستى، راهنمایب)عربىC(هدى

.صداى رعد و برق)ربىعE(ر یهد

خواهر و زن [)بانو(یونانیىشهیکدبانو، از ر)یونانیCHera(هرا 

.]زئوس

E(هرافْن  Hrafnباستاننوردیکى شهیکالغ، از ر)آلمانى.
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E(هراکلس  Heraclesیونانی(،افتخارِ هرا)و)هرا ،

.]انیونانیابرپهلوان [)افتخار(

E(هربرت  Herbertآلمانىىشهیارتش درخشان، از ر)آلمانىher

.)درخشان(bertو)جنگجو، ارتشى(

E(هرمان  Hermannآلمانىىشهیمرد جنگى، از ر)آلمانىher

.)مرد(mannو)جنگجو، ارتشى(

ى اَهوره یى اوستاشهیمقدسِ خردمند، داناى آسمانى، از ر)پارسیE(هرمز 

.]انینام خداى بزرگ زرتشت[)دانا، خردمند(و مزِده )آسمانى، الهى(

E(هرمس  Hermesخداى سفر و تجارت[ى سنگىتپه)یونانی[.

E(لدو یهرمنگ Hermenegildoىشهیقربانىِ کامل، از ر)آلمانى

.)قربانى(gildosو)کامل، خالصhermenباستانآلمانى

E(هرودوت  Herodotusىشهیهرمان داده شده، از ربه ق)یونانی

.]یونانیمورخ مشهور[)داده شده(و)قهرمان('باستانیونانی

E(ود یهز Hesiodباستانیونانیىشهیسرودخوان، از ر)یونانی

.]الدىیمورخ رومى قرن هشتم م[)سرود(و)انداختن(
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و )بایخوب، ز(پهلوىِ هو ىشهیبارو، نژاده، از ریز)پارسیE(ر یهج/ ریهژ

.]از پهلوانان شاهنامه[)نژاد، چهره(ثْرَه یچ

.]زدبانوى خانوادهیا[آتشدان)یونانیCHestia(ا یهست

ابن هشام، [)بخشش(ى هشم شهیبخشش، کرم، اسم از ر)عربىE(هشام 

.]خ اسالمین تواریکى از کهنتریسنده ینو

ف یبه کمک هفت امشاسپند، شکل تحررستگار شده )پارسیE(هفْتْوان 

.]از بزرگان کرمان در شاهنامه[بوخْت پهلوى ى هفْتشده

E(هکتور  Hectorباستانیونانیىشهیصاحب، سرور، از ر)یونانی

)پهلوان بزرگ تروا[)صاحب بودن، داشتن[.

یونانیىشهیگر، از رسلطه)یونانیCHegemone(هگمونه 

.]هاتینمه، از کاریدختر زئوس و اور[)سلطه(

.شادمان)آلمانىCHelga(هلگا 

.)همت(ى هم شهیر، سخاوتمند، اسم فاعل از ریدل)عربىE(همام 

.ه از آدمِ با ارادهیر، کنایش)عربیCE(همام 
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، )خوب(ى پهلوى هو شهیکى، جوهر خوبى، از ریى نهیما)پارسیC(هماى 

.]نام دختر گشتاسپ[)ه، جوهریما(ماى 

، ماى )خوب(ى پهلوى هو شهیخجسته، فرخنده، از ر)پارسیE(ون یهما

. )پسوند نسبت(و اون )هیما(

E(همفرى  Humphreyى شهیى آرام، از رخانه)آنگلوساکسون

.)آرامش، صلح(phreyو)خانه(humسى باستانیانگل

.ى هندشهیاسم فاعل از رر،یى شمشز کنندهیت)عربىE(هنّاد 

.]نام همسر حضرت محمد[ست شتر یا دویصد )عربىC(هند 

E(هنرى  Henryحاکم خانه)آلمانى .

E(هنگ  Hengدانیجاو)چینى.

E(ست یهنگ Hengistباستانآلمانىىشهیاسب نر، از ر)آلمانى.

.آتش)چینىCEHua(هو 

E(هوارد  Howardآلمانى(آلمانىىشهیجسور، شجاع، از رhu)قلب(

.)شجاع(waldو
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هوارى [)گروه شبه نظامى(ک، تکاور، مفرد هواره یچر)عربىE(هوارى 

.]ریس جمهور الجزایرئ: نیبومد

.شادمانى)چینىCEHuan(هوان 

.زرد)چینىCE(Huang(هوانگ 

E(هوبِرت  Hubertآلمانىىشهیقلب درخشان، از ر)آلمانىhu

.)درخشان(bertو)قلب(

.تابکرم شب)ژاپنیCHotaru(هوتارو 

E(هوتاکا  Hotakaاسم کوهى است در ژاپن)ژاپنی.

ي تن زیبا و سالم، برساخته از دو بخش هو دارنده) پارسیE(اوتانس / هوتن

تحریف ) (و تن، یونانیان اسمش را به اوتانس ) نیک و زیبا(

]از اشراف دوران داریوش بزرگ[اند کرده

.]امبر قوم عادیپ[)گرتوبه(توبه کنندگان، اسم جمعِ هائد )عربىE(هود 

E(آحا - هور Hor-Ahaىشهینِ جنگجو، از ریشاه)باستانمصري

.]ن فرعون دودمان نخستیاول[)دنیجنگ(و آحا )نیشاه(باستان هور مصري
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E(هوراس / وسیهورات Horatiusى شهیساعت، زمان، از ر)التین

.)زمان(horaاتروسکىِ

E(هوراس  Horaceالتینىشهین، از ریزبیداراى چشمان ت)التین

]ى رومىى برجستهسندهیب و نویاد[

ي اوستایی خروشیدچهر، هورچهر، برساخته از ریشه) پارسیE(هورچیترَه 

]نام پسر زرتشت) [چهر، سرشت(و چیترَه ) خورشید(هور 

. آتش کوچک)ارمنیCHourig(گ یرهو

ى هئو یى اوستاشهیهاى خوب، از رى خانهسازنده)پارسیE(هوشنگ 

.]انىیاز پادشاهان ک[)انیخانه، آش(و شَنْگَه )خوب(

.ستاره)ژاپنیCHoshi(هوشى 

E(هوکولسکوا  Hokolesquaى شهیى ذرت، از رساقه)سرخپوستى

.]ان در قرن هژدهمیى شالهیس قبیرئ[شاونى 

E(هول  Holپسر آرام[ره یدا)عبرى[.
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خرد کردن، (ي اوستایی هو فشرده و کوبیده شده، از ریشه) پارسیE(هوم 

ي اي زرتشتی که بخشندهایزدي گیاهی در ایران باستان و فرشته) [کوبیدن

]جاودانگی است

)شهیاند(منَه و )خوب(ى پهلوى هو شهیش، از ریک اندین)پارسیE(هومان 

.]از پهلوانان شاهنامه[

ى بزرگى از لهیقب[)مردم(ى ترکى خون شهیخلق، مردم، از ر)ترکىE(هون 

.]انهیاى میزردپوستانِ آس

E(هونوراتوس  Honoratusالتینىشهیز، مشهور، از ریمتما)التین

honoraافتخار(.

E(هونى  Huniمصريىشهی، از ررانگریخُرد کننده، و)باستانمصري

.]ن فرعون دودمان سومیآخر[باستان 

و ) نیک(شاه خوب، برساخته از دو بخشِ هووه ) پارسیE(هووخشترَه 

]شاه نامدار ماد) [شاه(خشَثرَه 

E(هووسپ  Hovsepوسف استیهمان )ارمنی.

E(هووهانس  Hovhannesوحنا استیهمان )ارمنی.
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E(اواتا یه Hiawathaى شهیى رودخانه، از رسازنده)خپوستىسر

.]ى ماهاوك در قرن هژدهملهیس قبیرئ[هواثا - ویىِ هائیروکوآیا

E(توس یپولیه/ تیپولیه Hyppolitosى اسبها، از رها کننده)یونانی

پسر تزئوس [)رها کننده(و)اسب('باستانیونانیىشهیر

.]وپهیو آنت

.چشم)ژاپنیCHitomi(تومى یه

E(دآکى یه Hideakiنقص و درخشانبى)ژاپنی.

و )آموزش(ى اَئثْرَه یى اوستاشهیآموزشگر، آموزگار، از ر)پارسیE(ربد یه

انینى زرتشتیاز سمتهاى د[)صاحب، موال(تى یپ[.

E(رود یه Hirodحیه هنگام تولد مسیهودیحاکم [پسر قهرمان )عبرى[ .

E(روشى یه Hiroshiسخاوتمند)پنیژا.

.فرزند سخاوتمند)ژاپنیCHiroko(روکو یه

.نور)ژاپنیCHikari(کارى یه

.التینىشهیشاد، از ر)التینCHilary(الرى یه
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ى

E(ار ی Jarپسر [باستان نوردیکى شهیبزاده، از ریاشرافى، نج)آلمانى

.]ناوىیر اسکاندیگ در اساطیر

E(ارل ی Jarlباستان نوردیکى شهیزاده، از ربیاشرافى، نج)آلمانى

.]گیپسر ر[

.)آسانى(سر یى شهیآسان کننده، اسم فاعل از ر)عربىE(اسر ی

اسر، از یعمار [سر یى شهیآسان کننده، اسم فاعل از ر)عربىE(اسر ی

.]مىیى قدصحابه

.آرام)ژاپنیCYasu(اسو ی
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E(افث ی Yafethپسر نوح، جد [د، مجبور کننده یرش)عبرى

.]زردپوستان

.]مورخ بزرگ: اقوت حموىی[متى یسنگى ق)عربىE(اقوت ی

E(ن یامی Jaminراست)عبرى دست .

E(ان ی/ کیانی Yannick/ Yannجان)آلمانى.

E(اوان ی Javanپسر [هینویاى اسم منطقهز اهتفرگرب، یونانی)عبرى

.]هااىترانهیافث، جد مدی

.)زندگى(ى حى شهیزنده، از ر)عربىE(ى یحی

.فرمان و حکم شاه)ترکىE(غ یرلی

E(جرمى / ایجرم/ اهیرمی Jermiahىشهیهوه، از ریى دهیبرکش)عبرى

.]هودىیهاى از نبى[)هوهی(اه یو )دنیبرکش(رمى یعبرى

E(روبوآم ی Yeruboamافتهیتوسعه )رىعب .

)زدیا(زَتو یى یى اوستاشهیزد، از ریى ادهیخداداد، آفر)پارسیE(زدگرد ی

.]ن شاه ساسانىیآخر[)دن، خلق کردنیآفر(کرِتَه 

.]فه ى اموىیخل[اد یى زشهیاده شدن، از ریز)عربىE(د یزی
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.سریى شهیار آسان کننده، اسم فاعل از ریبس)عربىE(سار ی

E(ب عقوی Jacobانیهودیامبر و جد یپ[کن کننده شهیر)عبرى[ .

اسم : قظامیحى بن [ى قظى شهیار، صفت از ریدار، هوشیب)عربىE(قظان ی

.]نایسکتاب بوعلى

.منیاهلِ )عربىE(مانى ی

به همین यमي سانکسریتدوقلو، همزاد، برگرفته از ریشه) هنديE(یمه 

]در وداها و همتاي جمشید ایرانیخداي مرگ و عدالت[]معنا 

E(وآب ی Joabو اَب )هوهی(وه یعبرىىشهیهوه پدر است، از ری)عبرى

.)پدر(

E(وآخ ی Joachو اَشى )هوهی(وه یعبرىىشهیهوه، از ریآتش )عبرى

.)آتش(

E(م یوآخی Joachimىشهیهوه، از ریمستحکم شده توسط )عبرى

.)محکم کردن(میو اَخ)هوهی(وه یعبرى

.همان حوا است)ارمنیCYeva(وا ی
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E(وحنا ی Johanahو یاعبرىىشهیهوه پرافتخار است، از ری)عبرى

.]ونیاز حوار[)افتخار(و اَنّاه )هوهی(

E(ورى ی Yoriوابستگى)ژاپنی.

.زنبق)ژاپنیCYuri(ورى ی

زدبانوى یا[ینالتىشهیعدالت، از ر)التینCJustitia(ا یتیوستی

.]عدالت، همان هبِه است

E(وسف ی Yosephامبر، یپ[)יֹוֵסף(خواهد افزود)نسل مرا(او )عبرى

. ]هودىیى گانهل دوازدهیکى از قبایاى ین

.کىیبخت، ن)ژاپنیCEYushi(وشى ی

E(رو یوشی Yoshiroپسر خوب)ژاپنی.

.فرزند خوب)ژاپنیCYoshiko(کو یوشی

.دیفرزند خورش)ژاپنیCYoko(وکو ی

.فرزند پرافتخار)ژاپنیCYuko(وکو ی

E(وکى ی Yukiبرف)ژاپنی.

.رزند برفف)ژاپنیCYukiko(کو یوکی
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.بایم زیتعظ)ژاپنیCYumi(ومى ی

.ابرها)چینىCYun(ون ی

E(جاناتان / وناتانی Jonathanىشهیده است، از ریهوه بخشی)عبرى

.)دنیبخش(و ناتان )هوهی(وه یعبرى

E(وناه ی Yunahکبوتر)عبرى .

.]همان هرا است[التینىشهیکدبانو، از ر)التینCJunon(ونون ی

.]زن هرکول، دختر زئوس و هرا[جوان)التینCJuventus(ووِنتوس ی

E(ل یهلی Jahleelوه یعبرىىشهیخدا منتظر است، از ر)عبرى

.)منتظر بودن(ل یلیو )هوهی(

E(هودا ی Yahudaو )هوهی(وه یعبرىىشهیش خدا، از ریستا)عبرى

.]هودىیى گانهازدهل دویاز قبا[)شیستا(آدا 

]پسر چهارم یعقوب و لیه[شودخداوند پرستش می)يربعEJudah(یهودا

E(هوه ی Yahwehدر متون )زنده(حىعبرىىشهیزنده، از ر)عبرى ،

ن نام و یل مقدس بودن ایثبت شده و به دل».‘ه.و.‘ه.ى«به صورت عبرىباستانى
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زى یى خواندنش چهیان، از شکل اولیهودیان یممنوع بودنِ تلفظ کردنش در م

.]انیهودیخداى [م یداننمى

.ره، با ادبسالم، نق)چینىCYin(ن یی
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