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 نامهشیوه

غایی از نوشته شدن و انتشار ایست از نویسنده به مخاطب. هدف کتابی که در دست دارید هدیه

بازپخش  ،ای رایگان استاین اثر آن است که محتوایش خوانده و اندیشیده شود. این نسخه هدیه

 .ی غیرسودجویانه از محتوای آن با ارجاع به متن آزاد استآن هیچ ایرادی ندارد و هرنوع استفاده

این نویسنده پشتیبانی کنید، یا به انتشار  در صورتی که تمایل دارید از روند تولید و انتشار کتابهای

کاغذی این کتاب و پخش غیرانتفاعی آن یاری رسانید، مبلغ مورد نظرتان را به حساب زیر واریز 

اعالم نمایید که مایل هستید این  (sherwin_vakili@کنید و در پیامی تلگرامی )به نشانی 

 ای از کتابها شود. یا چه رده سرمایه صرف انتشار )کاغذی یا الکترونیکی( چه کتاب

 6104 3378 9449 8383شماره کارت: 

 4027460349شماره حساب نزد بانک ملت شعبه دانشگاه تهران: 

 IR30 0120 0100 0000 4027 4603 49شماره شبا: 

 به نام: شروین وکیلی

و فایل صوتی و تصویری کالسها و سنده این نوینوشتارهای دیگر همچنین برای دریافت 

 ها دنبال کنید: شان را در این نشانیتوانید تارنمای شخصی یا کانال تلگرامهایشان میسخنرانی

www.soshians.ir 

(https://telegram.me/sherwin_vakili) 
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 باچهید
 

 

 خرد، دانستنِ معناى اسامى است.

 وسیکنفوس 

  

ى یى و چه معنایاى و چه اجزاشهین مورد که هر اسمى چه ریپرسش از معناى نامها، و کنجکاوى در ا

ن که اسم مردم یم. اما ایاش شوفتهیارى از ما هر از چند گاهى شید بسیست که شایادارد، سرگرمى فکرى ساده

هاى شغلى، تها، ردهیدن افرادى از جنسیبراى نامى دارد، و چرا در هر زبان و فرهنگى معناهاى خاصى یچه معنا

ى گوشانهیشناسانه است. اگر در کنجکاوى بازشود، پرسشى جامعهو طبقات اجتماعى گوناگون به کار گرفته مى

د از مطالعات یم، در پرداختن به دومى بایکرددن معناى اسم فردى نامدار بسنده مىین تنها به فهمینخست

اسم مردم »ن دو پرسش که یب، این ترتیخى بهره برد. به ایشناسى، و مدارك تارهاى اسطورهزبانشناسانه، داده

توانند به عنوان سرفصلِ دو رده از پژوهشها مى «ى دارد؟ین معنایچرا اسم مردم چن»ن که ی، و ا«ى دارد؟یچه معنا

 شناسى فرهنگ پنداشته شوند.ى فرهنگ عامه و جامعهدر حوزه

ر زمانى در قلمرو سوال نخست یار دور آغاز شد و براى دیبراى نگارنده از روزگارى بسپرسش از نامها، 

ادداشت یدر آن  -تهاى داستانهایها گرفته تا شخصاز همشاگردى-ان را یاى که اسم آدمن دفترچهیباقى ماند. نخست

م، یاختى عالقمند باشلهاى روانشنیکردم، هنگامى نوشته شد که دانش آموزى دبستانى بودم. اگر به تحلمى
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ل یى کنکاش در دلم. دغدغهیل کنیط خاص حاکم بر اسم خودم تحوین پرسش را به شرایم تبارشناسى ایتوانمى

ل تفاوت اسم کوچک همان کودك دبستانى با ید به دلین برچسب، شایده شدنِ فالنى به فالن اسم و معناى اینام

ن به یى نخستگوشانهیل شدنِ سوال بازیاشد. به هر صورت، تبدد آمده بیانش پدیان اطرافینامهاى هنجار در م

خ فرهنگ آغاز شد. در آن یى تارش در حوزهیون پژوهشى است که از چند سال پیترِ دومى، مددهیچیپرسش پ

ش به فراموشى سپرده شده یبِ نامدارانى که اسمشان هزاران سال پیب و غریهنگام بود که برخورد با نامهاى عج

 ها دامن زد.ن دفترچهیهاى گردآورى شده در انىِ دادهیاقِ بازبیاشت بود، به

واسِت خائِم»و  «شایریاونتاش ناپ»بى همچون یخ، سر و کار داشتن با اسامى غریپرداختنِ جدى به تار

ده و ار خسته کننین کارى است که بدون دانستن معناى نامها بسیطلبد، و ارا مى (!!) «ونویمِرِن آمون نِجِر حقا

م یخ فرهنگ گردآورى نمودم و تصمیهاى تارن پژوهش را در قالب دورهیى اجهید. هنگامى که نتینمادشوار مى

وستى کوچک اضافه ین فکر بودم که بر هر کتاب پیشان کنم، در ااى از کتابها صورتبندىگرفتم در قالب مجموعه

ى پرسش دوم چنان شرح دهم. اما به زودى دغدغه خى را در آنیى تارکنم و معناى نامهاى مربوط به آن دوره

ه یدم که تجزیها روبرو داى از دادهتر در بحث نامها وارد شدم و خود را با خزانهرم شد که به طور جدىیبانگیگر

ح یاى با توضنامهها در قالب نامن دادهیم بر آن شد که اینمود. پس تصمسته نمىیرمق شاوستهاى کمیکردنشان به پ

 بندى کنم.ختصر جمعم

خ، و نژادها ین نامها به تمام فرهنگهاى اثرگذار در تاریرد. ایگى حاضر حدود سه هزار نام را در بر مىمجموعه 

شگرِ ین امر نمایاکنون به اشکال مختلف کاربرد دارند و ان نامها همیو اقوامِ عمده تعلق دارند. بخش بزرگى از ا

ن متن یل بودم در همیار مایر زمان است. بسیبشان در مسیدارى عجیکارى و پاظهعنى محافیکى از وجوه نامها، ی

خىِ نامها و الگوهاى خاص نامگذارى بپردازم، اما تنگناى فضا یشناسىِ تارى جامعهترى دربارهبه بحثهاى جدى

رسش دوم را ى به پیقتر و پاسخگویلى عمیر، پرداختن به تحلین کارى را ممکن نساخت. پس ناگزیو زمان چن



7 
 

ابى به دانشى یدانم. چرا که بدون دستتر نخست را بسنده مىگذارم، و پاسخ به پرسشِ سادهگر وا مىیبه وقتى د

 ت و الگوهاى تکاملشان دشوار است.یى ماهى معناى نامها، بحث دربارهعام درباره

اند. در برخى ده شدهیاقوام گوناگون برگزى بلند باال و طوالنى از اسمهاى یان فهرستهاین مجموعه، از میاسامىِ ا 

ام، و در خى و شهرت نسبى اکتفا کردهیت تاریى با اهمیتهایتنها به شخص -سرخپوستى مثال نامهاى-از موارد 

ى اسمهاى مرکب را فهرست کنم ل دهندهیام عناصر معنادار تشکح دادهیترج -چینى مانند نامهاى-گر یبرخى د

مثال اورارتوهاى -خىِ آشناتر را به خواننده واگذار کنم. در مورد برخى از اقوام یاربهاى تیو فهم معناى ترک

ر اشاره به آنها را یه بود که ناگزیماموها، اسناد و منابع چنان تُنُک و کمیا، و اسکیان استرالیها، بومباستان، لولوبى

 ام. ق انداختهیشتر به تعویى بیهاتا گردآورىِ داده

رهاى گوناگون در یانِ تفسیاد و تناقضهاى میم فهرست کنونى چنان زیبه کار گرفته شده براى تنظتعداد مراجع  

دم. تنها مراجع یده دیفام کتابنامه و فهرست مراجع را بىیاد بود که تنظیک نام خاص در مواردى چنان زیمورد 

ابى هستند، یرانى قابل دستیى اکننده اند و براى استفادهافته به معناى نامها پرداختهیمهمى که به شکلى نظام

 نه عبارتند ازین زمیتهاى سودمند در این سایمهمترنترنت هستند. یى اى موجود بر شبکههاى دادهبانک

www.behindthenames.com و www.genealogy.com تها ین سایارى از ایالزم به تذکر است که بس

ل هم تفاوت آرا و اختالف نظر در ین دلیاند و به همبه شکلى نه چندان مستند به بحث از معناى نامها پرداخته

ام و نامها را بر مبناى معناى خى را اصل گرفتهیکرد زبانشناسى تاریشود. در متن کنونى روده مىیار دیانشان بسیم

ى معناى اسمى اختالف نظرِ جدى و مستدل وجود هم که درباره ام. در مواردىشان در زبان مبدأ معنا کردهشهیر

 ام. تها را گوشزد کردهیداشت، تمام روا

ن تلفظ را در حد امکان به یم سجاوندى ایام و با عالدر ذکر نامها، تلفظ اصلى آن در زبان مبدأ را اصل گرفته 

اند را پس ى به شکلى رواج داشتهیر زبانهاى اروپاى که دیسىِ اسمهایى انگلام، و امالى استاندهان کردهیب پارسی

 b   و rا مردانه بودنِ نامها را با عالمت یت اختصار، زنانه یام. براى رعاآورده )(ان دو کمان یاز نام در م

http://www.behindthenames.com/


8 
 

ام و به دنبالش معناى نام را با سه نوشتهیام. بعد از آن زبان خاستگاه نام را در دوکمان به صورت کژدنشان داده

ا یشناختى ت اسطورهیى اهمیام. در برخى موارد براى شناسازتر آوردهیى آن با حروف رشهیحروف درشت و ر

همچنین هنگام اشاره به  نگاشته شده است. [ ]س در داخل عالمت یخىِ آن اسم، شرحى با حروف کژنویتار

ی تمدن ایرانی را با برچسب پارسی،  حوزه ِیام و تمام زبانهای آریایی اسمها از ریزبینی پرهیز کردهتبار و خانواده

گذشته از چند نام که در  ام.ی نامهای آمریکای پیشاکلمبی را با برچسب سرخپوست مشخص کردهو مثال همه

 1382نوشته شد و در  1380سالهای اخیر یافتم و به اصل این اثر افزودم، کلیت آن همان است که در سال 

نین بود که نشر نی منتشرش کند، که به دلیل فضای نامساعد آن روزها نکرد و کتاب قراردادی بستیم و انتظار چ

 شود.ماند تا امروز که الکترونیکی منتشر می
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 آ

 .التین ىشهیصلح، از ر (التین b Aulus)آئولوس  

 ghus و (کی) aon ى اسکاتِشهیگانه، از ریقدرت  (آنگلوساکسون Aonghus b)آئونْگوس  

 .(قدرت)

 .[خداى بادها] (تندرو) باستان  یونانی ىشهیتندرو، از ر (یونانی b Aiolos)ولوس یآئ 

 .[ادیلیى در ایاز پهلوانان تروا] سوسمار (یونانی b Abas)آباس  

 .[رانىیر ایتا در اساطیصفت آناه]شه است یزدباستانى آبها اَپام نَپات هم ریمنسوب به آب، با ا (پارسی r)آبان  

ى که همتاى واژه (فرزند آب)ه یى آثْوُ یى اوستاشهیى روشنى، از رفرزند آب، آورنده (پارسی b)ن یآبْت 

 .[دون که به دست صحاك کشته شدیپدر فر]است  (ى روشنى، صفت ابرآورنده)ه یتِ آپْتیسانسکر

 .[ونانیاى در اسم منطقه]پسرِ جنگ  (یونانی b Abederus)آبْدِروس  

 .[کردابان راهبرى مىیهود را در بیابرى که قوم ]ابرِ داورى  (عبرى Abdon b آبدون 

 .(صلح)و شَلوم  (پدر)اَب  عبرى ىشهیپدرم صلح است، از ر (عبرى b Abshalom)آبشالوم  

 .(نور)و نِر  (پدر)اَب  عبرى ىشهیپدرم نور است، از ر (عبرى b Abner)آبنِر  
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 .(خدا)ل یو ا (پدر)اَب  عبرى ىشهیخداست، از رپدرم  (عبرى b Abiel)ل یآب 

هاى کى از ماهینام ] (گشودن aperire) التین ىشهینده، از ریگشا (آنگلوساکسون April b لیآپْر 

 .[ىیاروپا

 (بیس) باستان  یونانی ىشهی، نابودکننده، از ر(!)ب یمربوط به س (یونانی b Apollo)آپولو  

 .[قىید و موسیخداى خورش]

 .باستان  یونانی ىشهیش، از ریمدتها پ (یونانی b Apis)س یآپ 

 .[هیآتاتورك= پدر ترک]پدر، موسس  (ترکى b)آتا  

 خوشبخت، شاد. (عبرى b Atarah)آتاراه  

و  (پدر وفادار)تى یى آتاهامایالمى شهیناك پدرى وفادار است، از رینشوشیا (ىایالم b)ناك ینشوشیاتىیآتاهام 

 .[ ایالمشاه ] (خداى شوش)ناك ینشوشیا

 مشهور، معروف. (ترکى b)آتاى  

دن، یترس(و  (شوند نفىینه، پ)  باستان یونانی ىشهیپروا، از ربى (یونانی b Athreus)آترِئوس  

 .[از پهلوانان آخائى] (اط کردنیاحت

و  (شوند نفىینه، پ) باستان یونانی ىشهیر، از ریناپذانعطاف (یونانی b Atropus)آتروپوس  

 (ر شکل دادنییخم شدن، تغ) [ادیلیاز پهلوانان ا]. 

ران یاز ام] (نه، فاقد)ز یو س (نام)ا آو ی (گوشت)ى ترکى آت شهیا الغر، از ریبى نام  (ترکى b)آتْسَز  

 .[خوارزمشاهى

 فهم، شعور. (ترکى b)آتاْلق  
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خسته ) و (شوند نفىینه، پ)  باستان یونانی ىشهیاز ر نستوه، (یونانی b Atlanta)آتالنت  

 .[رىینام قومى اساط] (شدن

 اسب سوار. (ترکى b)آتْلى  

 .[زدبانوى خردمندى و صلحیا]ى بهشت ملکه (یونانی r Athena)آتِنا  

ی پاهای زیبا، برساخته از بنِ اوستایی هو)نیک، زیبا( و تَئوسَه )پا، ران( ]همسر پارسی( دارنده rآتوسا )

 گشتاسپ و مادر اسفندیار در روایت زرتشتی[

 .[د شامگاهىیخداى خورش] کامل (باستان مصری b Atum)آتوم  

 ..[بل شدیچوپانى که عاشق س یونانی ریدر اساط] بدشانس (یونانی b Atys)س یآت 

 .[جهانگشاى هون]آهن  (ترکى b)ال یآت 

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

 ع، گسترده.یوس (ترکى b)ق یآچ 

 .[هودىیاز شاهان ] (پدر)و اَب  (برادر)اَهى  عبرى ىشهیعمو، از ر (عبرى b Ahab)آحاب  

نوزاد، )و موسِه  (ماه)باستان آح  مصری ىشهیزاده شد، از رماه  (باستان مصری b Ahmose)آحْموسِه  

 .[ن فرعون دودمان هژدهمینخست] (ده شدنییزا

 .(ترسناك)آخار  عبرى ىشهیب، از ریترسناك، مه (عبرى b Achan)آخان  

رىِ یجدِ اساط]  باستان یونانی ىشهیعزادار، از ر (یونانی b Achaeus)ئوس یآخا 

 .[هاان/آخائىیونانی
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باستان آخِپِر  مصری ىشهیروح رع پرعظمت است، از ر (باستان مصری b Akheperkare)آخِپِرکارِع  

 .[ى دودمان هژدهمس اول از فراعنهیلقب توتموز]و رع  (روح)، کا (عظمت)

باستان آخِپِر  مصری ىشهیرع پرعظمت است، از ر (باستان مصری Akheperenre b آخِپِرِنرِع 

 .[ى دودمان هژدهمس دوم از فراعنهیلقب توتموز] و رع (عظمت)

باستان  مصری ىشهیات رع پرعظمت هستند، از ریتجل (باستان مصری b Akheperure)آخِپِرورِع  

 .[ى دودمان هژدهملقب آمن حوتپ دوم، از فراعنه]و رع  (عظمت)آخِپِر 

 عصر، غروب. (ترکى b)آخْشام  

 . باستان یونانی ىشهیى مرگ، از رمهار کننده (یونانی r Achelois)س یآخِلوئ 

 (خدمتگزار)باستان آخِن  مصری ىشهیخدمتگزار آتون، از ر (باستان مصری b Akhenaten)آخِن آتِن  

 .[ى دودمان هژدهملقب آمن حوتپ چهارم، از فراعنه] (دیخداى خورش)و آتون 

ا از ی (نام رودىaxelous ،برگرفته از(؟)ونان، درد ینام رودى در  (یونانی b Achillus)لوس یآخ 

 .[ادیلیپهلوان بزرگ آخائى در ا] (درد یونانی ىشهیر

زدبانوى اَشَى در متون یگر اینام د]امت، پادافره، به معناى پاداش است یپاداش و جزاى روز ق (پارسی r)آدا  

 .[ى استیاوستا

 ره.یجز (ترکى b)آدا  

 نامزدى. (ترکى b)آداخ  

 .(خدا)ل یو ا (عادل)اَدَل  عبرى ىشهیهوه عادل است، از ری (عبرى b) Adalia ایآدال 
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و  (ثروتead سى باستانیى انگلشهیدژ ثروتمند، از ر (آنگلوساکسون r Eadburga)آدْبورگا  

burga (دژ، قلعه) 

ب، ینج adal ى ساکسونىِشهیزاده، از رلیزاده، اصفیشر (آنگلوساکسون r Adelaide)د یآدِال 

 .[آنگلوساکسون ریاوتوى بزرگ در اساط زنِ] (نوع، رده)heid و (فیشر

اشرافى، ) Adelسى باستان یى انگلشهیقدرتِ اشرافى، از ر (آنگلوساکسون r Adelpryd)د یآدِلپر 

 .(قدرت) pryd و (بینج

 (بیاشرافى، نج) Adelسى باستان یى انگلشهیاشرافى، از رمشاور  (آنگلوساکسون b Adelred)آدِلرِد  

 .[نام دو تن از شاهان ساکسون در انگلستان] (مشاور) raedو 

اشرافى، ) Adelسى باستان یى انگلشهیسنگِ سلطنتى، از ر (آنگلوساکسون b Adelstan)آدِلستان  

 .[از شاهان باستانى انگلستان] (سنگ) stanو  (بینج

اشرافى، ) Adelسى باستان یى انگلشهیصلحِ اشرافى، از ر (آنگلوساکسون b Adelfrid)د یآدِلفر 

 .(صلح) fridو  (بینج

آدام  عبرى ىا واژهی (ساخته شده)ى آشورىِ آدامو شهیا سرخ، از ریساخته شده،  (عبرى b Adam)آدم  

 .(سرخ)

 .(گرگ) wolfو  (بینج) aed آلمانى ىشهیب، از ریگرگ نج (آلمانى b Adolph)آدولف  

 .(هوهی)و جاه  (سرورم)اَدونى  عبرى ىشهیهوه است، از ریسرور من  (عبرى b Adonijah)جاه یآدون 
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ان یاز خدا] (مال ما)و پسوند نا  (ارباب)ى آرامىِ اَدو شهیسرور ما، از ر (قىیفن b Adonis)س یآدون 

 .[هیکشاورزى سور

)تمام شدن( تشکیل یافته  از دو بخشِ آ )نه( و دیتَه अदिदिپایان، در سانسکریت کرانه، بیهندی( بی rآدیتی )

 ی ایزدان بسیار در وداها[است ]ایزدبانوی زاینده

 [آباباباقی مانده در نام آدیس] وروبایى شهیکسى که روشن و شفاف است، از ر (آفریقایى b Adisa)سا یآد 

زدان مهم یاز ا]و پهلوى آتور و آتَخش ( هرَثِآ) areqAى یى اوستاشهیآتش، از ر (پارسی r b)آذر  

 .[رانى، پسر اهورامزدایا

نگهبان آتش، برساخته از آتور )آتش( و پات )پاییدن( در پارسی باستان ]سردار  پارسی( b) آتورپات /آذرباد

 آذربایجان داد[ هخامنشی که راه ورود اسکندر به ماد را سد کرد و نام خود را به

 (اسب)و اَسپ  (نهینر)، گوشْن (آتش)ى پهلوىِ آتور شهیآتشِ اسب، از ر (پارسی b)آذَرگُشَسپ/ آذرگشنسپ 

 .[زیسردار بزرگِ خسرو پرو]

 . [لقب آتنا] باستان  یونانی ىشهیه جنگ، از ریشب (یونانی r Areia)ا یآرِئ 

 .(ش کردنیاین) arabellere التین ىشهیشگران، از ریاین (آنگلوساکسون r Arabella)آراباِل  

 تازگى. (ژاپنی b Arata)آراتا  

 انجى، واسطه.یم (ترکى b)آراچى  

 رود ارس. (ترکى b)آراز  
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 .[هاجد آرامى]ى سامى باستان شهیمتعالى، از ر (عبرى b Aram)آرام  

 ن پست.یجلگه، زم (ترکى b)آران  

.ى پرخاربوته (باسک r Arantxa)آرانْتْخا  

وَند ]از مهندسان –ی اَرتَه )پارسایی( و پسوند ی پارسایی، یونانی شدهپارسی( دارنده bآرتائونتِس/ آرتاوند )

 دوران داریوش بزرگ[

پارسی( بلندای پارسایی، راستیِ تناور، برساخته از ارتَه )پارسایی و راستی( و برزنَه  bبرزنَه )آرتابرزن/ ارته

 )بلند و تناور( در پارسی باستان ]پسر داریوش بزرگ[

ی پارسی پارسی( نیروی پارسایی، کسی که به خاطر پرهیزگاری زورمند شده، از ریشه bتَخمَه )آرتاتَهم/ اَرتَه

 و تَهمَه )زورمندی و درشتی( ]زرگری از کارمندان تخت جمشید[ باستان اَرتَه )پارسایی(

ی نامی که در پارسی باستان از پارسی( از نژاد پارسا، از تبار راستکاران، یونانی شده bخایَه )آرتاخائِس/ ارتَه

 ارتَه )پارسایی( و خایَه )تبار، نژاد( تشکیل شده ]از مهندسان مشهور دوران داریوش بزرگ[

پارسی( قدرتِ پارسایی، برساخته از دو بخشِ ارته )پارسایی( و سورَه )نیرومند(  bسورَه )اس/ اَرتَهآرتاسور

 ]شهربان ماد در عصر هخامنشی[

پارسی( آرزومندِ راستی، دوستدار پرهیزگاری، برساخته از ارتَه )راستی و  b) آرتاکامِس /کامَهآرتاکام/ اَرتَه

 پرهیزگاری( و کامَه )آرزو، میل( در پارسی باستان ]نام سردار فریگی کوروش بزرگ[

 برترى، ارزش. (ترکى b)آرْتام  

 وران سلوکی[پارسی( نیکوکار، احتماال همان آرتاورز است ]شاه ارمنستان در د bآرتاواز/ آرتاباسوس )
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 پارسی( نیکوکار، پارسا، برساخته از اَرتَه )پارسایی( و وَردیَه )ورزیدن، انجام دادن( bوَردیَه )آرتاورز/ ارتَه

 ]سردار داریوش بزرگ[

 .[زدبانوى شکاریا]ى برتِر آب سرچشمه (یونانی r Arthemys)س یآرتِم 

اى پادشاه افسانه] (مرد) virosو  (خرس) art ىِسلت ىشهیمردِ خرس، از ر (سلت b Arthur)آرتور  

 .[انگلستان

 اد، برتر، باال.یز (ترکى b)ق یآرْت 

)رهبر، برتر،   باستان یونانی ىشهیفرمانروى مردمان، از ر (یونانی Archelaus b)آرخاِلئوس  

 . رأس(

  باستان یونانی ىریشهاز  باستان یونانی ىشهیبرجسته، آشکار، از ر (یونانی b Archias)اس یآرخ 

  .)رهبر، برتر، رأس(

 . )رهبر، برتر، رأس(  باستان یونانی ىاز ریشهجادوگرِ مسلط،  (یونانی r Archippe)پِه یآرخ 

 ف. یکث (یونانی b Ardalus)آرْدالوس  

 .(دره) denو  (عقاب) arn سى باستانیى انگلشهیى عقاب، از ردره (آنگلوساکسون b Arden)آردِن  

 [خداى جنگ] (رانىیو)  یونانی ىشهیرانگر، از ریو (یونانی b Ares)آرِس  

ى نبرد انى، در حماسهیپدر منوچهر ک] (درخشان)ىِ اِرِخْشَه یى اوستاشهیدرخشنده، از ر (پارسی b)آرش  

 .[ن کردییرى تعیگرى است که مرز دوکشور را با پرتاب تیران و توران، کمانیا
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ن، یبرتر) باستان  یونانی ىشهیجسورِ بزرگ، از ر (آنگلوساکسون Archibald b)بالد یآرش 

 .(شجاع) bald ، و اسم ساکسونىِ(نیبزرگتر

 کاروان. (ترکى b)ش یآرْغ 

 kellو  (عقاب) arnباستان  نوردیکى شهیکالهخودِ عقاب، از ر (آنگلوساکسون b Arkell)آرکِل  

 .(کالهخود)

 . )درخشش(  باستان یونانی ىشهید شده، از ریسف (یونانی b Argeius)وس یآرگِئ 

 .[ادیلیاز پادشاهانِ اargus ]درخشان  (یونانی b Argus)آرگوس  

و  (درخشش)  یونانی ىشهیکشتى درخشان، از ر (یونانی b Argonautes)آرگونات  

 (تىناو، کش) [سون همراه شدندیبا ج نیانوردانى که به جستجوى پشم زریدر]. 

 (چهره) و  (درخشان) باستان  یونانی ىشهیدرو، از ریسف (یونانی r Argiope)وپِه یآرگ 

 .[هیقیمادر اروپا و زن شاه فن]

 .[زیاز سرداران خسروپرو] پارسیى شهید، از ریرت، امیآرزو، ح (پارسی b)آرمان  

 .اتحاد (یونانی b Aremenus)آرِمِنوس  

 .شیم (یونانی r Arnaea)آرنِئا  

 .پوست گوسفند (یونانی r Arnakia)ا یآرْناک 

 waldو  (عقاب) arnباستان نوردیکِ ى شهیقدرت عقاب، از ر (آنگلوساکسون b Arnold)آرْنولد  

 .(قدرت)
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 .[اسم شهرى در بئوسى] مردانهه مرد، یشب (یونانی r Arene)آرِنِه  

  ]بنیانگذار آیین جَین[مترادفی است برای مهاویره  அருகன்قهرمان، در زبان تامیلی  هندی( bآروگان )

 ت.یى سانسکرشهیغروب، از ر (هندى r Aruna)آرونا 

 (شوند نفىینه، پ)تِ اَ یى سانسکرشهیست، از ریانامحدود، نام ستاره (هندى r Arundhati)آرونداتى  

 .[ستایزنِ واش] (محدود)و روندْهاتى 

 د. یه خورشیشب (ارمنی r Arevig)گ یآرِو 

 .[ى آپولونمعشوقه] باستان  یونانی ىشهیبلوط، از ر (یونانی r Aria)ا یآر 

 و  (نیشترین، بیبرترباستان  یونانی ىشهین، از ریترمقدس (یونانی r Ariadne)ادْنه یآر 

 .[دختر شاه کرت] (تقدس)

از ایزدان خورشیدی و در اوستا  अर्यमन्در وداها نوازی ]هندی( دوستی با بیگانگان، مهمان -پارسی bآریامن )

anamAiria نوازی است[ ی مهماننماینده 

 یونانی ىشهیرى بازار، از دهیبرگز (یونانی b Aristagoras)سْتاگوراس یآر 

 .[لتوس در قرن پنجم پ.م یشاه م] (بازار، جاى شلوغ) و  (دهیبرگزباستان

.(نیبهتر) باستان  یونانی ىشهین، از ریبهتر (یونانی b Aristaeus)وس یستایآر 
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باستان  یونانی ىشهیظاهر، از رن یاى بهتررآراسته، دا (یونانی b Aristophanes)سْتوفانِس یآر 

 (دهین، برگزیبهتر) و  (ظاهر، سر و وضع) [ى کمدى سندهیو نو یونانی مشهور سینودرام

 .[ابرها

)بهترین،  یونانی باستان  ىاز ریشهافتخارِ اشراف،  یونانی( b Aristocles)آریستوکلِس 

 )افتخار( ]نام اصلی افالطون[ برگزیده( و 

باستان  یونانی ىشهیقدرت، از رن یده، بهتریروى برگزین (یونانی b Aristomenes)سْتومِنِس یآر 

 (نیبهتر)  و (قدرت) [ها بر ضد اسپارتها در قرن هشتم پ.مام مسنىیرهبر ق]. 

 از افسران] (نیبهترaristos(باستان یونانی ىشهیده، نخبه، از ریبرگز (یونانی b Aristid)د یسْتیآر 

 .[نیدر نبرد ساالم یونانی

 .نامی اروپایی.ی ، شکل ژاپنی شدهسیآل (ژاپنی r Arisu)سو یآر 

 .(خدا)ل یو ا (ریش)آرى  عبرى ىشهیرِ خدا، از ریش (عبرى b Ariel)ل یآر 

اسبى بادپا که از ] برترین، بیشترین(باستان  یونانی ىشهیبومىِ ارجمند، از ریونانی( Arion ونیآر 

 .[د آمدیزش هادس و دمتر پدیآم

 برگرفته از نام زئوس.خدمتگزارِ معبد،  (یونانی b Azeus)آزِئوس  

 (ر، شکستهیپ)مَه ی، زَر(شوند نفىینه، پ)ى پهلوىِ آ شهیشه جوان، از ریى همزهیدوش (پارسی r)دُخت یآزَرم 

 .[اى ساسانىملکه] (زهیدختر، دوش)و دوخْت 

 بزرگ، تنومند . (ترکى b)آزْمان  
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از ] (نوحه خواندن)  باستان یونانی ىشهیاز ر کنان،مویه خوان،نوحه (یونانی b Ajax)آژاکْس  

 .[ادیلیپهلوانان آخائى در ا

به  (ب، نقصیع)، ده و آك (مار بزرگ)ى پهلوى اَژى شهیاژدها، از ر (پارسی b)دهاك/ اژدها/ ضحاك یآژ 

 رانید را نابود کرد و هزار سال بر ایفرزند مرداس تازى که جمش]معناى مارى که ده نقص بزرگ را داراست 

 .[فرمان راند

 باستان.  عبرى ىشهیپزشک، از ر (عبرى b Asa)آسا  

 ی اسب )؟( ]همسر پریکلس آتنی[( کسی که خوش آمده، یا دارندهیونانی r Aspasiaآسپاسیا )

و  (اختر، ستاره) باستان  یونانی ىشهید چهر، از ریخورش (یونانی b Astrope)آسْتروپِه  

 (چهره) [ ادیلیپهلوانان آخائى در ااز]. 

 و (خدا) asباستان نوردیک ى شهیبا، از ریزدِ زیا (آنگلوساکسون r Astrithr)تْر یآستر 

trithr(بارویز). 

 .(بایز) tridو  (خدا) as ى ساکسونىشهیبا، از ریخداى ز (آلمانى b Astrid)د یآسْتر 

 .(اختر، ستاره) باستان  یونانی ىشهیآسمان پرستاره، از ر (یونانی b Asterius)وس یآستِر 

 باستان.  نوردیکى شهین، از ریشاه (آنگلوساکسون b Astor )آسْتور 

 .[ادیلیاز پهلوانان ا]صاحبِ شهر، کدخدا  (یونانی b Astiocha)وخا یآست 

وَیگَه که از دو بخش اَرشتی )نیزه( اَرشتیانداز، شکل یونانی شده از پارسی( نیزه b Astyagusآستیاگ )

 ]آخرین شاه ماد[و وَیگَه )پرت کردن( تشکیل شده 
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بزرگِ )باستان آسِح  مصری ىشهیرع بزرگِ مجلس است، از ر (باستان مصری b Aasehre)آسِحْرِع  

 .[ن فرعون دودمان چهاردهمیلقب نِحِسى، نخست]و رع  (مجلس

 .(زدبانویاdis(و (خدا) asباستانِ  نوردیکى شهیزدبانو، از ریا-خدا (آلمانى b Asdis)س یآسْد 

 ى ساکسونى.شهیدرخت زبان گنجشک، از ر (آنگلوساکسون Asc b)آسْک  

 .[ادیلیاز پهلوانان آخائى در ا]جغدِ گوش کوتاه  (یونانی b Ascalaphus)آسکاالفوس  

 تا وقتى که. (یونانی b Ascalus)آسْکالوس  

 .[پسر آپولون و خداى پزشکى] بیهمواره نج (یونانی b Asclepius)وس یآسْکْلِپ 

 .[وسفی مصری نام همسرِ] مصری ىشهیاو به پدرش تعلق دارد، از ر (عبرى b Asenath)آسِناث  

 و  (نه، هرگز) باستان  یونانی ىشهیخاموش نشدنى، از ر (یونانی b Asopius)وس یآسوپ 

.(خاموش)

  .[ریاى صغیالتى واقع در آسیاسم رومىِ ا] (شرق) «اَسو»ى آشورىِ شهیشرق، از ر (التین b Asia)ا یآس 

  .عقاب (التین b Aquilla)ال یآکو

 .[ى حضرت موسىاسم زن فرعون و مادرخوانده]ن یپزشک، غمگ (عربى r)ه یآس 

زد ینام ا]ه یآشْت و آشتى آخْشتى و پهلوى یشه ى اوستایسازگارى و صلح و دوستى، از ر (پارسی b)آشتى  

 .[ران باستان است.یصلح و آشتى در ا

 شادى.  (عبرى b Asher)آشِر  
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ی هند و ایرانی )اَسورَه( ی سومری )اَنشار(، یا سرور در ریشهدر ریشهن یزمقطب  (عبرى b Ashur)آشور  

 . [هایآشور ایزد بزرگ]

ل ی، ات(خداى بزرگ)ى آشورى آشور شهیاز ر ان است،یآشور قهرمان خدا (آشورى b)النى یل ایآشور اِت 

 .[پ.م623 شاه آشور در] (انیخدا)النى یو ا (قهرمان)

 شاه آشور در] (تاج)و اپلى  (دیبخش)د، به آشورى: آشور بانى یآشور تاج را بخش (آشورى b)پال یآشور بان 

 .[پ.م668-627

، (انیخداى بزرگ آشور)ى آشورى آشور شهیآشور حافظ تاج من است، از ر (آشورى b)رپال یآشورنَص 

 .[نام چند تن از شاهان آشور] (تاج)و اپلى  (کندحفاظت مى)ر یناص

( برساخته از آ )نه( و سوکَه )غم، سوگ( अशोकاش )در شکل سانسکریتدرد و غم، هندی( بی bآشوکا )

 ]اولین شاه بودایی هند، قرن سوم پ.م[

 (لب) و  (بدون) باستان  یونانی ىشهیبدونِ لب، از ر (یونانی b Achilles)لِس یل/ آخیآش 

.[از پهلوانان آخائى در نبرد تروا]

 حاجب، پرده دار. (ترکى b)آغاجى  

 کبوتر.  (ارمنی r Aghavi)آغاوى  

 .[دیآغداشلو: داراى سنگ سف] (سنگ)و تاش  (دیسف)ى ترکى آق شهید، از ریسنگ سف (ترکى b)آغْداش  

 .(هیشب)و سال  (دیسف)ى ترکى آق شهید، از ریل به سفیما (ترکى b)آغْسال  

 .[لقب غالمان ترك] (ستیانام پرنده)و قوش  (دیسف)ى ترکى آق شهید، از ریى سپپرنده (ترکى b)آغوش  
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 )بدون( و  باستان  یونانی ىشهیلباس، برهنه، از ربى (یونانی b Aphareus)آفارِئوس  

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

 .[زدبانوى عشق و بارورىیا] ایفرزند کفِ در (یونانی r Aphrodite)ته یآفرود 

پسوند )و لو  (گوسفند)ون ی، قو(دیسف)ى ترکى آق شهید، از ریصاحب گوسفند سپ (ترکى b)ونْلو یآق قو 

 .[ران بودندیبخشى از اان حاکم یش از صفویاى ترك که پلهیقب] (تیمالک

 .(نیشاه)و سنقر  (دیسف)ى ترکى آق شهید، از رین سپیشاه (ترکى b)سُنقُر آق 

ار یس در اختیاش را براى تدرپهلوانى که خانه] اى ساکتاهلِ محله (یونانی b Academus)آکادِموس  

 .[افالتون گذاشت، نام آکادمى از او مشتق شده

 (دار، ثابتیپا) و  (نه) باستان  یونانی ىشهیدار، از ریناپا (یونانی b Acastus)آکاستوس  

.[سهیاز پهلوانان اد]

دى، یپلkakios و (شوند نفىیپa باستان یونانی ىشهیگناه، از ربى (یونانی b Akakios)وس یآکاک 

 .(گناه

.(ساحل) باستان  یونانی ىشهی، از رکنار دریاساکنِ ساحلی،  (یونانی r Actaea)ا یآکْتا 

برادر سمله که ] ساحل() باستان  یونانی ىشهیساکنِ ساحل، از ر (یونانی b Actaeon)ون یآکْتا 

 .[اش کشته شدل شد و به دست سگهاى شکارىیس به گوزنى تبدیبا جادوى آرتم

 .[ادیلیپادشاه اوروکومن در ا]رهبر  (یونانی b Actor)آکْتور  

 .[ونانیاى در رهیاسم جز]ى نور کهیبار (یونانی b Actis)س یآکْت 
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 .بزِ شادمان (یونانی b Acestes)آکِستِس  

 باى درخشان.یز (ژاپنی r Akemi)آکِمى  

و رع  (روان)باستان آکِنِه  مصری ىشهیهمچون روح رع، از ر (باستان مصری b Aqenenre)آکِنِنْرِع  

 .[پانزدهمى دودمان لقب آپِپى دوم، از فراعنه]

 ز.ییپا (ژاپنی r Aki)آکى  

 هوشمندى، بلوغ. (ژاپنی b Akira)را یآک 

 ز.ییفرزند پا (ژاپنی r Akiko)کو یآک 

 پسر درخشان. (ژاپنی b Akio)و یآک 

 (خرابى، فساد) و  (نه، ضد) باستان یونانی ىشهیخوب، از ر (آنگلوساکسون r Agatha)آگاتا  

 .[ستىیى، آگاتا کریمشهورِ جنا ىسندهیاسم کوچک نو]

  باستان یونانی ىشهیرى خوب، از فرشته (یونانی r Agathangelos)آگاتانگِلوس  

.(فرشته  و (خوب

و  (اریبس)باستان  یونانی ىشهین، از ریار خشمگیبس (یونانی b Agathyrsus)رْسوس یآگات 

 (خشم) [از پهلوانان جنگ تروا].

 و  (اریبس) باستان  یونانی ىشهید، از ریار ستوده شده، حمیبس (یونانی b Agacles)آگاکْلِس  

.[ادیلیژه، از پهلوانان ایپدر اپ] (ستودن)
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 جنگى.  (عبرى b Agag)آگاگ  

 و  (اریبس) باستان  یونانی ىشهیار با اراده، از ریبس (یونانی b Agamemnon)آگامِمْنون  

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

حمله کردن و خشونت به خرج ) باستان  یونانی ىشهیوحشى، از ر (یونانی b Agreus)آگرِئوس  

 (دادن

 (حمله و خشونت) باستان  یونانی ىشهیى وحشى، از رداراى چهره (یونانی r Agriope)وپِه یآگر 

.(چهره) و 

 .[از پهلوانان جنگ تروا]چوپان  (یونانی b Agelaus)آگاِلئوس  

 معنا. نیبه هم agnos باستان یونانی ىشهیگناهى، عصمت، از ریب (آنگلوساکسون r Agnes)آگْنِس  

 ) از ایزدان مهم ریگ ودا( ، به معنای شعله و آتشअदननهندی( آتش، در منابع ودایی  b Agniآگنی )

 .[از پهلوانان جنگ تروا] پاك کننده (یونانی b Agnitas)تاس یآگْن 

امپراتور ] (اد کردنیافزودن، ز) augere التین ىشهیبزرگ، از ر (التین b Augustus)آگوستوس  

 .[بزرگ روم

ی سانسکریت آ )نه( و گْهارَه )ترسیدن( ]ایزد ودایی خرد باك، شجاع، برساخته از ریشههندی( بی bآگْهارا )

 و شجاعت[

 دوست داشتنى.  (چینى r Al)آل  

 عشق. (ژاپنی r Al)آل  
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 سگ شکارى. (ترکى b)آالباش  

 رنگارنگ، ابلق. (ترکى b)آالجا  

ى گُتِ شهیکند، از رقانونگذار اشرافى، کسى که براى همه قانونگذارى مى (آلمانى b Alaric)ک یآالر 

al (همه)  وaric (قانون) [رهبر اقوام مهاجمِ ژرمن و فاتح رم]. 

از پهلوانان ] (انتقام گرفتن)  باستان یونانی ىشهیر، از ریانتقامگ (یونانی b Alastor)آالستور  

 .[جنگ تروا

 ى بزرگ.دروازه (ترکى b)آالقاپى  

 .[مربى آتنا]نگهبانِ قدرت  (یونانی b Alalcomeneus)آاللْکومِنِئوس  

ى برتون به شهیبرازنده، قلوه سنگ، از ر چهره،خوش (آنگلوساکسون b Allen/Alan)آالن/ آلِن  

 ن معنا.یهم

 .سنگ (آنگلوساکسون b Alan)آالن  

 .[سلطان سلجوقى] (ریش)و ارسالن  (قهرمان)ى ترکى الپ شهیر قهرمان، از ریش (ترکى b)آلب ارسالن  

ى ارسالن = شدهف یشکل تحر)و اصالن  (قهرمان)ى ترکى الپ شهیر قهرمان، از ریش (ترکى b)اصالن آلپ 

 .(ریش

از سرداران مملوك ] (شهزاده)ن یو تک (قهرمان)ى ترکى الپ شهیى قهرمان، از رشاهزاده (ترکى b)ن یتَکآلپ 

 .[سامانى

 جنگل مرتفع. (ترکى b)آلْتاى  
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 .[ونانینى در ینام سرزم]خانه به دوش، سرگردان  (یونانی b Aletes)آلِتِس  

 سى باستان.یى انگلشهیى رودخانه، اسم خاصى از ردهِ کنار سرچشمه (آنگلوساکسون b Alton)آلْتون  

نام حاجب سلطان محمود ] (سنگ)و تاش  (طال)ن یى ترکى آلتشهیسنگ طال، از ر (ترکى b)تاش آلْتون 

 .[غزنوى

 طال. زر، (ترکى b)ن یآلْت 

 ([old]ر یمى، پیقد) alسىِ باستانى یى انگلشهیمى، از ریدوست قد (آنگلوساکسون b Alden)آلدِن  

 .(دوست) wynو 

 ى آلدِن.ى شدهالتین مى، شکلیدوست قد (آنگلوساکسون b Aldous)آلْدوس  

 .[سردار آتنى]رومند، ابزار قوى یآلت ن (یونانی b Alcibiades)اد یبیآلس 

 aeusو  (قدرت) alk ى ساکسونىِشهیتوانمند، از ر (آنگلوساکسون b Alkaeus)وس یوس/ آلکیآلْس 

 (پسوند نسبت)

 raedو  (جن، پرى) alfى ساکسونىِ شهیان، از ریمشاور پر (آنگلوساکسون b Alfred)آلفرد  

 .(مشاور)

 sigrو  (جن، پرى) alfباستان  نوردیکى شهیان، از ریروزىِ پریپ (آلمانى r Alfsigr)گْر یآلفْس 

 . (روزىیپ)

 fonsو  (جنگ) adal آنگلوساکسون ىشهیى نبرد، از رآماده (آنگلوساکسون b Alfons)آلْفونْس  

 .(آماده)
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 .[اینام رودى در آرکاد]  باستان یونانی ىشهید، از ریسف (یونانی b Alpheius)وس یآلفِ 

 شجاع. (ترکى b)ن یآلْق 

 .القیصرا یر یى عربى القصشهیصر، از ریا قیکوتاه قد،  (اسپانیایی b Alcazar)آلْکازار  

 (اور، مراقبی) باستان  یونانی ىشهیگر، پاسدار، از ریاری (یونانی b Alexinus)نوس یآلِکس 

 .[هیاز تزارهاى روس]

 .)نیرومند( باستان  یونانی ىاز ریشه ،.بومىِ جنگجو (یونانی b Alxion)ون یآلْکْس 

و  (رومندین) باستان  یونانی ىشهیاز ررومند، یجستجوگرِ ن (یونانی b Alcmaeon)ون یآلْکْما 

 (جستجو).

 باستان  یونانی ىشهیررومند شده، از یکسى که به کمک ماه ن (یونانی r Alcmene)آلکْمِنِه  

 .[ون و مادر هرکولیتریزن آمف] (رومندین)

 و  (رومندین) باستان  یونانی ىشهیرومند، از ریآلتِ ن (یونانی b Alcimedes)مِدِس یآلْک 

 .(لهیابزار، وس)

 .(زهین) garو  (جن، پرى) alfى ساکسونىِ شهیان، از ریى پرزهین (آنگلوساکسون b Algar)آلْگار  

 aux gernonى عبارت نورمَنىِ لو، شکل ساده شدهیسب (آنگلوساکسون b Algernon)آلگِرنون  

 .(لیداراى سب)

 دهد.پرستار معنا مى التین روح و در اسپانیایی ن عبارت دریپرستار، اا یروح،  (اسپانیایی r Alma)آلْما  

 .«ریاالَم»ى عربىِ شهیر، سرور، از ریام (اسپانیایی r Almira)را یآلْم 
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 ahereو  (جن، پرى) alfى ساکسونىِ شهیان، از ریلشکر پر (آنگلوساکسون b Alvar)آلْوار  

 .(لشکر)

حفاظت ) waroو  (همه) al آنگلوساکسون ىشهینگهبانِ همه، از ر (آنگلوساکسون b Alvaro)آلْوارو  

 .(کردن

 .[وانه شدندیس دیس آرتمیدن تندیکى از دو برادرى که با دی]روباه  (یونانی b Alopecus)آلوپِکوس  

 بلوط.  (عبرى b Allon)آلون  

اى کوتوله] (خرد) visو  (همه) al باستانِ نوردیکى شهیخردمندِ کامل، از ر (آلمانى b Alvis)س یآلْو 

 .[که دختر ثور را به زنى گرفت

 wynو  (جن، پرى) alfى ساکسونىِ شهیان، از ریدوست پر (آنگلوساکسون b Alvin)ن یآلْو 

 .(دوست)

 مار، ناخوش.یب (ترکى b)ز یآل 

 اشرافى. (ى کهنفرانسه -گُل r Alison/ Alice)س یسون/ آلیآل 

 amora ىاز ریشه amabilis التین واژه ازوامدوست داشتنى،  (آنگلوساکسون r Amabel)آمابِل  

 .)عشق(

و  (شوند نفىیپ) باستان  یونانی ىشهیآشکار، برجسته، از ر (یونانی r Amarante)آمارانت  

 (پنهان کردن).

 .(هوهی)و جاه  (امر کرد)اَمَرى  عبرى ىشهیهوه گفته، از ری (عبرى b Amariah)اه یآمار 
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 باستان یونانی ىشهیرجرقه زن، آتش افروز، از  (آنگلوساکسون r Amaryllis)س یلیآمار 

 (جرقه زدن). 

 )پیشوند نفى( و  باستان  یونانی ىشهی، از رپستانیا زنِ بی زنِ ماه (یونانی r Amazon)آمازون  

 .[قومى از زنانِ جنگجو] (پستان)

اسم ] (فینرم و لط)  باستان یونانی ىشهیاز ر ف،ینرم، لط (یونانی r Amalthea)آمالتِئا  

 .[ر خوردیبزى که زئوس در کودکى از پستانش ش

 به معناى کار. aemaliaسى باستان یى انگلشهیکارى، فعال، از ر (آنگلوساکسون r Amalia)ا یآمال 

 باران شبانه. (ژاپنی r Amaya)ا یآما 

 ى عربىِ عنبر.شهیمُشک، از ر (آنگلوساکسون b Amber)آمبِر  

ن معنا یبه هم ambrosias التین ىشهیدان، از ریرا، جاوینام (آنگلوساکسون b Ambros)آمبْروس  

 .[حىیسهاى مسیکى از قدی]

 .سرپناه، محافظ (اسپانیایی b Amparo)آمْپارو  

 ، و (نه، ضد) باستان  یونانی ىشهیاز رار، یهش (آنگلوساکسون r Amethyst)ست یآمِت 

 .[متىیمه قیاسم سنگى ن] (مستى)

 باستان  یونانی ىشهیاز رهجوم برنده به جلو و عقب،  (یونانی b Amphitryon)ون یتْریآمف 

 .[رنت که زئوس در قالب وى در آمد و همسرش را بارور کردیپادشاه ت]مهاجم( ) ( و جفت)دوطرف، 
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جفت، )  باستان یونانی ىشهیمتصل کننده، متحد کننده، از ر (یونانی b Amphictyon)ون یکْتیآمف 

 .[داماد کرانائوس و شاه آتن] )رابط، واسطه( و ( دو طرف

 باستان  یونانی ىشهیاز رنگاهى با دو روزنه، یکم (یونانی b Amphilochus)لوخوس آمفى 

 .(دنیبراى د روزنه، شکافى) و  (هردو، جفت)

ن، از ینیمیوالر بزند، ذیتواند با هر دو دستش شمشکسى که مى (یونانی b Amphimarus)ماروس یآمف 

 .[نام پهلوانى است] (کار گرفتنبه ) و  (جفت، هردو) باستان  یونانی ىشهیر

 و  (جفت، هردو) باستان  یونانی ىشهیشهروندِ دو کشور، از ر (یونانی b Amphion)ون یآمف 

 .[ادیلیااز پهلوانان آخائى در ] (پسوند نسبت)

 مصری ىشهیآرامِشِ آمون، آمون از او راضى است، از ر (باستان مصری b Amenhotep)آمِن حوتِپ  

 .[ى دودمان هژدهمنام چهار تن از فراعنه] (راضى بودن)و حوتپ  (ى استینام خدا)باستان آمِن 

اسم )باستان آمِن  مصری ىشهیآمون در سر است، از ر (باستان مصری b Amenemhet)آمِنِم حِت  

 .[ى دودمان دوازدهمنام چند تن از فراعنه] (سر)و حِت  (درون)اِم  (ى استیخدا

ى ینام خدا)باستان آمون  مصری ىشهیى آمون، از ردهیآفر (باستان مصری b Amenmesses)مِسِس آمِن 

 .[ى دودمان نوزدهماز فراعنه] (دنییساختن، زا)و مِسِه  (است

سو یباستان آمون و ن مصری ىشهیآمون شاه است، از ر (باستان مصری b Amenemnisu)سو ینآمِنِم 

 .[کمیست و یى دودمان باز فراعنه] (شاه)

باستان آمون و  مصری ىشهیى اوپِت، از رآمون در جشنواره (باستان مصری b Amenemupe)آمِنِموپِه  

 .[کمیست و یى دودمان باز فراعنه] (نام جشن بزرگى بوده)اوپِت 
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 .[مادر حضرت محمد]ى امن شهیمطمئن، فاعل از ر (عربى r)آمنه  

 .[هودىیهاى از نبى] (حمل کردن) vma اَمو عبرى ىشهیحمل کننده، حمال، از ر (عبرى b Amos)آموس  

 .(گوسفند)  باستان یونانی ىشهیخاکى، شنى، از ر (یونانی b Ammon)آمون  

 .[دیخداى بزرگِ خورش]باستان  مصری ىشهیپنهان، از ر (باستان مصری b Amon)آمون  

ی اسمی ایرانی شکل تحریف شده التین Amytis یونانی و ی نیک، پارسی( اندیشه rآمیتیس )

( بوده —Umati*اومَتی )اش احتماال شود و شکل پارسی باستاناست که در اوستایی به شکل هومَیتی دیده می

ویگه آخرین شاه ماد و همسر است ]دختر ارشتی است. از دو بخشِ هو )نیک( و مَیتی/ مَتی )اندیشه( ساخته شده

 کوروش بزرگ[

 .(خدا)ل یو ا (شاوندیخو)اَم  عبرى ىشهیشاوند من است، از ریخدا خو (عبرى b Ammiel)ل یآم

 .(زن مقدس) "هانَّه" عبرى ىشهیمادر مقدس، از ر (عبرى r Anne)آن  

 آرامش، صلح.  (چینى r b An)آن  

 مادر. (ترکى b)آنا  

باستان  یونانی ىشهیخاور، مشرق، از رافقِ  (یونانی r/ b Anatolia/ Anatol) آناتول /ایآناتول 

 (به سوى باال)  و (آفتاب) [ریاى صغیى آسنام منطقه]. 

و  (به سوى باال)  یونانی ىشهیز، از ریرستاخ (یونانی r Anastasia)ا یآناستاز 

[هیوسن تزار ریدختر آخر] (ستادنیا. 
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 .[از پهلوانان نبرد تروا]  باستان یونانی ىشهیرشاه، از  (یونانی b Anax)آناکس  

 ، از(صفتِ استاد سخنورى)هاى شلوغ شاهِ بازارها و محل (یونانی b Anaxagoras)آناکساگوراس  

 .[یونانی ىاز فالسفه] (بازار) و  (شاه، حاکم) باستان  یونانی ىشهیر

 هندی( شادمانی و لذت ]شاگرد و مرید بودا[ bآناندا )

 (شیآلودگى، آال)تَه یو ه (شوند نفىینه، پ)ىِ آنا یى اوستاشهیزه، از ریش، پاکیآالبى (پارسی r)تا یآناه 

 .[ران باستانیزدبانوى آب و بارورى در ایا]

 د. یناه (ارمنی /پارسی r Anahid)د یآناه 

 باستان  یونانی ىشهیستد، از ریاىاروى بازار میکسى که رو (یونانی b Antagoras)آنتاگوراس  

 .(بازار) و  (ارو، مقابلیرو)

 ستوده شده در دعاها. (یونانی b Antaeus)وس یآنتا 

سردار رومى و ] (گل)  باستان یونانی ىشهی، از رگُل (التین b Anthony)وس/ آنتونى یآنتون 

 .[شوهر کلئوپاترا

 نوعى گل. (یونانی r Anthea)آ آنته 

از ] (، مقابلارویرو)  باستان یونانی ىشهیشاروى، از ریقدرتِ پ (یونانی r Antibia)ا یبیآنت 

 .[ادیلیپهلوانان ا

باستان  یونانی ىشهید، از ریگومىگرى سخن یکسى که از جانب د (یونانی b Antiphas)فاس یآنت 

 (ارو، مقابلیرو)  و (سخن گفتن) [ادیلیاز پهلوانان تروا در ا]. 
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و  (اروى، به جاىیرو) باستان  یونانی ىشهیبه جاى مادر، از ر (یونانی r Antigone)گونه یآنت 

 (نده، مادریزا) [دختر آگاممنون]. 

و )مقابل، رویارو(   باستان یونانی ىشهیگر، از رنیکم (یونانی b Antilochus)لوخوس یآنت 

 جنگ(). 

 باستان  یونانی ىشهیرکسى که در نظر است، مورد توجه، از  (یونانی r Antiope)وپِه یآنت 

 . [تیپولیزن تزئوس و مادر ه] (چهره، صورت) و  (ارو، روبرویرو)

 یونانی ىشهیجنگد، از رى گردونه مىضد راننده، کسى که با راننده (یونانی b Antiochus)وخوس یآنت 

 .[از سرداران مقدونى] (رانراننده، ارابه) و  (ارو، ضدیرو) ان باست

ى دودمان از فراعنه]باستان  مصری ىشهیمن است، از ریقلبش ا (باستان مصری b Anedjib)ب یآنِج 

 .[نخست

 مصری ىشهیات رع است، از ریزندگى از تجل (باستان مصری b Ankhkheperure)خِپِرورِع آنْخ 

 .[ى دودمان هژدهمکارع، از فراعنهلقب سمنخ]و رِع  (ظهور)، خِپِر (اتیح)باستان آنخ 

 .[روزىیزدبانوى پیا]ر یناپذشکست (سلت r Andraste)آندْراستِه 

 (مرد)  تانباس یونانی ىشهیافتخار مردان، از ر (یونانی r Androclea)آندروکْلِئا  

 .(خارافتو

 و  (مرد) باستان  یونانی ىشهیاز رنى، یمرد زم (یونانی b Androgeus)آندروگِئوس  

.(نیزم)
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)مرد( و   باستان یونانی ىشهینبرد مردان، از ر (یونانی r Andromache)آندروماخِه  

 (نبرد) [ون، زن هکتور از دالوران تروایدختر ائت]. 

)مرد( و   باستان یونانی ىشهیحاکم بر مردان، از ر (یونانی r Andromeda)آندرومدا  

 (فرمان راندن) [افتیى نجات یاى که به دست پرسئوس از چنگ اژدهازنى افسانه]. 

 )مرد( و باستان  یونانی ىشهیروزىِ مردانه، از ریپ (یونانی b Andronicos)کوس یآندرون 

 (روزىیپ)  

 مرد. یونانی( Andre b / Andreasآندره/ آندرئاس/ اندرو ) 

 (کالهخود) elmو  (خدا) ans باستانِ آلمانى ىشهیکالهخود خدا، از ر (آلمانى b Anselm)آنْسِلم  

 .[سىیلسوف و متأله بزرگ انگلیف]

 نه.یانتخاب، گز (آنگلوساکسون b  Angus)آنگوس  

 . ()مار  باستان یونانی ىشهیى مار، از رالهه (یونانی r Angitia)ا یتیآنگ 

 .(باد)  باستان یونانی ىشهیق، از ریشقا (آنگلوساکسون r Anemon)آنِمون  

و پو  (سلطنت)باستانِ آن  مصری ىشهیشاهزاده، توله سگ، از ر (باستان مصری b Anubis)س یآنوب 

 .[خداى راهنماى مردگان] (بچه، توله)

 ن. یریش (ارمنی r Anush)آنوش  

 .[زدبانوى شهوتیا]باستان  مصری ىشهیدن، از ریدر آغوش کش (باستان مصری r Anuket)آنوکِت  
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 ابر.  (عبرى b Anon)آنون  

 است.  «آن»همان  (آلمانى r Annick)ک یآن 

 دشمن، بى اعتنا. (ترکى b)آوان  

 خبر خوب.  (ارمنی b Avesid)د یآوِس 

اى که از کوکوالن شکست خورد و با ملکه] (بایز) aoibhى گل شهیبا، از ریز (سلت r Aoife)آوفِه  

 .[او ازدواج کرد

ى کْرى در لهیس قبیرئ]روپوشِ ستارگان، به زبان کرى  (سرخپوستى b Ahtahkakoop)آهْتاهْکاکوپ  

 .[قرن نوزدهم

باستان آى  مصری ىشهیان است، از ریآى، پدر خدا (باستان مصری b Ay- Itnetjer)تْنِجِر یآى ا 

 .[ى دودمان هژدهماز فراعنه] (انیخدا)و نِجِر  (پدر)ت ی، ا(استى یاسم خدا)

-744 شاهى از دودمان سربداران] (آهن)مور یو ت (ماه)ى ترکى آى شهیماه، از ر-آهن (ترکى b)مور یآى ت 

 .([ق’.ه746

 شم.یى ابررشته (ژاپنی r Aya)ا یآ 

 .[مشهور سلطان محمود غزنوىنام غالم ]ابر ى بىمهتابى، آسمان شبانه (ترکى b)از یآ 

 مانه.یقدح، پ (ترکى b)اق یآ 

 .[ک مصریاز ممال] (ارباب، سرور)ک یو ب (ماه)ى ترکى آى شهیسرورِ ماه، از ر (ترکى b)بَک یآ 
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 .مهوش، همچون ماه ترکى( r) تَکآی 

 همچون ماه، ارزشمند. (ترکى b)ن یتَکآى 

  .خوب (باسک b Aitor)تور یآ 

 .[از پهلوانان جنگ تروا]نابود کننده با آتش  (یونانی b Aethiolas)والس یتیآ 

 .[پسر اوغوزخانِ مغول] (ارباب، شاه)و خان  (ماه)ى ترکى آى شهیشاهِ ماه، از ر (ترکى b)خان یآ 

 در ماه. (ترکى b)دا یآ 

 آتش.  (آنگلوساکسون b Aidan)دان یآ 

 روشن و آشکار. (ترکى b)ن یدیآ 

 ها.محل انشعاب جاده (ترکى b)م یریآ 

 و (توفانaellos باستان یونانی ىشهیگامهاى توفانى، از ر (یونانی b Aellopus)لوپوس یآ 

pusپا). 

 .[شوهر ملکه مائِب]ى سلت ىشهیجن، پرى، از ر (سلت b Ailil)ل یلیآ 

 پرافتخار (باسک r Aintzare)نْتْزارِه یآ 

 دار.یب (ترکى b)ق ییآ 
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 ا

 

 .[خداى آبهاى جارى] (آب)و آ  (خانه، معبد)ى سومرى اِ شهیى آبها، از رخانه (سومرى b)اِئا  

شاه الگاش در ] (ستهیشا)و ناتوم  (خداى آبها)ى سومرىِ اِئا شهیى معبد ائا، از رستهیشا (سومرى b)اِئاناتوم  

 .[ى سوم پ.مى هزارهانهیم

ى وس و سلنه و نوهیبرادر هل] (سحرگاهeos باستان یونانی ىشهیغروب، از ر (یونانی r Eos)اِئوس  

 .[اورانوس

 ى بهجت.شهیشادمانى، اسم هم ر (عربى r)ابتهاج  

 (ى بابلىینام خدا)و نِبو  (بنده)ى بابلى عَبِد شهیى نبو، از ربنده (عبرى b Abednego)اَبِدْنِگو  

 . (اتفاع)و رام  (پدر)اَب  عبرى ىشهیها، از رپدرِ بلندى (عبرى b Abram)اَبرام  

جدِ بزرگ ] (لىیهمه، خ)و هَمون  (پدر)اَب  عبرى ىشهیپدر همگان، از ر (عبرى b Ibraham)م یابراه 

 .[اقوام سامى
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ى شده یونانی از شکلخداوند )یا ، ناامید شدن(  :ایالس و یبْلِسی )از ریشه دیناام (عربى b)س یاِبل 

 :[طانیلقب ش] (خدا. 

 .(ارى کردنی)و نزر  (سنگ)اِب  عبرى ىشهیگر، از رارىیسنگِ  (عبرى b Ebenezer)ابِنِزِر  

 .[ى دومفهیخل]ى بکر شهیپدر تازگى، از ر عربى( b ابوبکر 

 .(خاك)ى تراب شهیپدر خاك، از ر عربى( b)ابوتراب  

 .[صحابهاز ] ی أب )پدر( و ذَر )مورچه(پدر مورچگان، از ریشه (عربى b)ابوذر  

 .[رانىیابونصر فارابى: دانشمند ا] (روزىیپ)ى نصر شهیروزى، از ریپدر پ عربى( b)ابونصر  

 .(شبنم)و تالو  (پدر)اَب  عبرى ىشهیپدرم شبنم شبانه است، از ر (عبرى r Abital)تال یاَب 

 .(هوهی) یاه /و جاه (پدرم)اَبى  عبرى ىشهیهوه است، از ریپدرم  (عبرى b Abijan)جاه یاَب 

 .(قاضى)و دان  (پدرم)اَبى  عبرى ىشهیپدرم قاضى است، از ر (عبرى b Abidan)دان یاَب 

 .(بلند، مرتفع)و رام  (پدرم)اَبى  عبرى ىشهیپدرم متعالى است، از ر (عبرى b Abiram)رام یاَب 

 .(هیهد)و شام  (پدرم)اَبى  عبرى ىشهیه است، از ریپدرم هد (عبرى b Abishal)شال یاَب 

 .(خوشحال)ل یو گ (پدرم)اَبى  عبرى ىشهیپدرم خوشحال است، از ر (عبرى r Abigail)ل یگِیاَب 

 (شاه، ملک)و مَلَش  (پدر)اَب  عبرى ىشهیپدر شاه، از ر (عبرى b Abimalash) ملکابی /شلَمَ ابى 

 .[از شاهان کنعانى]

 .(او)و هو  (پدرم)اَبى  عبرى ىشهیاو پدرم است، از ر (عبرى b Abihu)هو یاَب 
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و خشکسالى در اوستا که آبها را ینام د] (پنهان کردن)پوش  پارسیى شهیپوشاننده، از ر (پارسی b)اَپوش  

 .[کند.پنهان مى

 .[زدبانوى حامى اسبها و سوارکارانیا] (اسبepo ىسلت ىشهیبانوى اسب، از ر (سلت r Epona)اِپونا  

و  (روى) باستان  یونانی ىشهیمربوط به مقبره، از ر (یونانی r Epitymbria)ا یمْبْریتاِپى 

 (مقبره، سرداب).

 .[از حکماى بزرگ رومى]تازه به دست آمده  (یونانی b Epiktetos)کْتِتوس یاِپ 

آگاه، کسی که بعد از وقوع از رخدادها خبردار بین، پسنزدیک یونانی( b Epimetheosوس )ئتِمِاِپی

 [ها، برادر پرومته)دیدن( ]از تیتان  )روی، بعد( و ی یونانی باستان شهشود، از ریمی

 .[هاى حاکم بر فارساز خاندان] (ارباب، سرور)ک یو ب (پدر)ى ترکى آتا شهیپدر بزرگ، از ر (ترکى b)اتابک  

 محکم، مقاوم.  (عبرى b Athan)تان اَ 

 .[ر سومرىیلقب نوح در اساط]ى سومرى شهیار عاقل، از ریبس (سومرى b)س یاَتراه 

 اشرافى.  (آلمانى b Ethel)اِتل  

 سوار دالور. (ترکى b)غ یاتْل 

 lindaو  (مار) aedelى ساکسون شهیب، از ریمار نج (آنگلوساکسون r Ethelinda)ندا یاِتِل 

 (بینج)

 .[دیزدبانوى خورشیا] (حسادت) et رلندى باستانیى اشهیحسود؟، از ر (سلت r Etain)ن یاِتَ 
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 .[ر، مورخ عربیابن اث]ى اثر شهی، اسم فاعل از ر(ریصفت شمش)درخشنده  (عربى b)ر یاث 

 قوى.  (عبرى b Ehud) ایهود /اِحود 

 و  (نگهبان) باستان  یونانی ىشهیحافظ مردم، از ر (یونانی b Echedemus)اِخِدِموس  

.(مردم)

 باستان  یونانی ىشهیهوشمند، از ر (یونانی b Echephron)اِخِفْرون  

.(افعى نر)  باستان یونانی ىشهیافعى نر، از ر (یونانی b Echion)ون یاِخ 

 .(زهین) garو  (مقدس) aedى ساکسونىِ شهیى مقدس، از رزهین (آنگلوساکسون b  Edgar)ادگار  

 mundو  (مقدس) aedى ساکسونىِ شهیى مقدس، از رحافظ/خانه (آنگلوساکسون b Edmund)ادموند  

 .(جهان، خانه)

 wardو  (مقدس) aedى ساکسونىِ شهینگهبان مقدس، از ر (آنگلوساکسون b Edward)ادوارد  

 .(نگهبان)

 .برف (باسک r Edurne)اِدورنِه  

 . [نىیاز اقوام فلسط]سرخ  (عبرى b Edom)اِدوم  

 .(دوست) winو  (مقدس) aedى ساکسونىِ شهیدوست مقدس، از ر (آنگلوساکسون b Edwin)ن یادو 

 .[و لقب ابراهیم ادهمِ صوفی عصر اموى ی ازشاعر]اه، اسم خاص یاه، صاحب اسب سیس (عربى b)ادهم  

و  (مقدس) aedى ساکسونىِ شهیاز ر جنگ مقدس، (آنگلوساکسون r Editha/ Ida)دا یتا/ آیاد 

aitha (جنگ). 
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ى، یه و شعر غنایزدبانوى مرثیا] (عشق)  یونانی ىشهیعشق، محبت، از ر (یونانی r Erato)اِراتو  

 .[از موزها

س یقد] (دوست داشتن)  یونانی ىشهیدوست داشتنى، از ر (التین b  Erasmus)اِراسموس  

 .[اگر عصر رنسانسیمیحىِ قرن سوم و کیمس

پارسی( ستون پرهیزگاری، برساخته از اَرتَه )پرهیزگاری، راستی( و ستونَه  r) ایرتَشتونَه /سْتونَهارتستون/ ارتَه

 )ستون( در پارسی باستان ]دختر کوروش بزرگ[

فرزند ] (اسب)و اسپَه  (ارج، ارزش)ىِ اَرِجَه یى اوستاشهیداراى اسبانِ ارزشمند، از ر (پارسی b)اَرْجاسپ  

 .[تور، شاه توران

 ى مردم.آزاد کننده (عبرى b Erhobum)ارِحوبوم  

ژن یفرزند ب] (پادشاهى)ه یَ و خْشَثْ (مقدس)ى پارسى باستانِ اَرْتَه شهیپادشاه مقدس، از ر (پارسی b)ر یاَردش 

 .[انگذار دودمان ساسانىیدر شاهنامه، بن

 خوب.ا هنرِ یلت، کار یفض (ترکى b)اَردَم  

رسان، ارىی)و پان  (پاکى، تقدس)ى پهلوى اَرْتَه شهیگرِ راستى و پاکى، از ریاری (پارسی b) آرتابانوس /اَردَوان 

 .[از شاهان اشکانى] (نگهدار

ی اوستایی اَرتَه )راستی، پارسایی( و وَهیشْتَه )بهترین( پارسی( بهترین پارسایی، برساخته از ریشه bاردیبهشت )

 ]نام یکی از فرشتگان زرتشتی[
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، که خود احتماال از (پر ارج)اَرْثَنْگ  پارتیى شهیارزشمند، پرارج، از ر (پارسی b)اَرژَنگ/ اَرجَنگ، اَرتَنْگ  

 .[امبرینام کتاب مانىِ پ]ى اَرْجَنامَه مشتق شده شهیر

باستان  یونانی ىشهیاز ر ن اهداف،یترداراى عالى (یونانی b Aristotelos) اسطاطالیس /ارسطو 

 (اشرافى، بلند مرتبه) و  (ت، هدفیغا) [یونانی لسوف بزرگیف].

 .[از شاهان سلجوقى]ر یش (ترکى b)ارساَلن  

 .[ن زرتشتىیزدبانوى راستى و درستى در دینام ا]ى یى اوستاشهیراستى و درستى، از ر (پارسی r)اَرشْتاد  

و  (استاد، شاه) arxiباستان  یونانی ىشهیشه، از ریاستادِ اند (یونانی b Archimedes)دس یارشم 

medhs (شهیاند) [یونانی دان و مهندس بزرگیاضیر]. 

 رها کننده.  (عبرى b Arfakhshad)ارفَخشَد  

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

 جدى.  (آلمانى b Ernest)ارنست  

و  (ستهیسزاوار، شا) aneraىِ اَرِنَه یى اوستاشهیآورد، از رآنکه سخنش رحمت مى (پارسی r)اَرنَواز  

 .[دیدختر جمش] (واژه، سخن) acAw چَهوا

 ( نیرومند و تیزرو ]شهربان ارمنستان در دوران اردشیر اول[bاروند/ اورونتِس )

که با انداختن  کسی] (نه، انتقامیک)  باستان یونانی ىشهیزه، انتقام، از ریست (یونانی b Eris)س یاِر 

 .[شان شدباعث مشاجره سه ایزدبانون ین زن، بیباتریى براى زیب طالیس

 شه حاکم. یهم (آلمانى b Eric)ک یاِر 
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 .Er ىسلت ىشهیرلندى، از ریا (آنگلوساکسون b Erin)ن یاِر 

 (روان، روح) و  (نه، انتقامیک) ی از ریشهروح انتقامجو،  (یونانی b Erinyes)س ینیاِر 

 .[هاى انتقامالهه]

  .استفانی شکل تغییر یافته (باسک b Eztebe)اِزْتِب  

 . (کمک کردن) rzaزر ع عبرى ىشهی، از رو یاری کمک (عبرى r Ezra)اِزرا  

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

ى نگهبان ز، نام فرشتهیدالورى در سپاه خسروپرو]ى پهلوىِ اَشتاد شهیراهبر، راهنما، از ر (پارسی b)اُستاد 

 .[ست و ششمِ ماهیروز ب

 .[کتاتور شوروىید] (فوالد) stal آنگلوساکسون ىشهیاز روامی ن، یپوالد (اسالو b Stalin)ن یاستال 

 leyو  (سنگ) stanسى باستان یى انگلشهیدشت سنگ، از ر (آنگلوساکسون b Stanley)استانْلى  

 .(دشت)

صلح، ) mirو  (دوستدار) stanى بلغارى شهیدوستدار صلح، از ر (بلغارىb Stanimir)ر یمیاستان 

 .(آرامش

 .[ارشایخشاعبرانیِ زنِ ]ستاره  پارسیى شهیستاره، از ر (عبرى r Ester)استر  

، خدا) bogو  (وزنده) striباستان  اسالو ىشهیدن، از ریخداى وز (اسالو b Stribog)بوگ یاستر 

 .[خداى بادها] (بغ

 .تاج (یونانیb Stephan)استفان  
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 wardو  (داریپا) steى ساکسونىِ شهیاز ر نگهدارنده، محافظ، (آلمانى b Stewart)اسْتوارت  

 .(نگهبان)

 سرگردان.  (آلمانى b Stigandr)گانْدْر یاست 

 .[میفرزند حضرت ابراه] عبری ی، یا خندان از ریشه(بلندى)ى عربى سحق شهیبلند، از ر (عربى b)اسحاق  

 .[میابراهپسر ] (دنیخند) khq سحق عبرى ىشهیخندان، از ر (عبرى b Isaac)اسحاق  

 .[لقب حضرت على]ر خدا یش عربى( b)اسداهلل  

 (کشتى گرفتن) rqyسر یا عبرى ىشهیکسى که با خدا کشتى گرفت، از ر (عبرى b Israel)ل یاسرائ 

 .[عقوبیلقب ] (خدا) lyل یو ا

 (عطا کرد)ن یدیو ا (تاج)، اپلى (آشور)ى آشورى آشِر شهیآشور تاج را عطا کرد، از ر (آشورى b)اَسَرَحْدون  

 .[پ.م668-680 شاه آشور در]

 .(خوشبختى)ى سعد شهین، صفت برتر از ریترن، مباركیندتریخوشا (عربى b)اسعد  

پهلوان ] (ده، داده شدهیآفر)و داتَه  (مقدس)ىِ سْپَنتَه یى اوستاشهیى مقدس، از ردهیآفر (پارسی b)ار یاسفند 

 .[رانى و پسر گشتاسپین تن اییرو

 .(زهین) garو  (خدا) as ى ساکسونىِشهیاز ر ى خدا،زهین (آنگلوساکسون b Oscar)اُسکار 

و  (بانینگهبان، پشت) باستان  یونانی ىشهیحافظِ مردم، از ر (یونانی b Alexander)اسکندر  

 (مردان) [ مشهورجهانگشاى]. 

 .(کى، ظلمتیتار)  باستان یونانی ىشهیکى، از ریتار (یونانی b Scutia)ا یاسکوت 
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  باستان یونانی ىشهیخته از بلوط بلند، از ریآو (یونانی b Aesculapius)وس یاِسکوالپ 

 .[خداى پزشکى و درمان] (ختنیوآ) و  طبلو)

 (خدا) lyل یو ا (دنیشن) asqسمع  عبرى ىشهیشنود، از رخدا مى (عبرى b Ismael)ل یاسماع 

 .[میابراهپسر ]

، خدا) bogو  (دیخورش) svaباستان  اسالو ىشهید، از ریخداى خورش (اسالو b Svabog)اسوابوگ  

 .[دیخداى خورش] (بغ

 .(نور) svet ى بلغارىشهینور، از ر (بلغارىb Svetlana)اسوِتْالنا  

درخت ) ashسى باستانِ یى انگلشهیشهرِ درخت زبان گنجشک، از ر (آنگلوساکسون b Ashton)اَشْتون  

 .(شهر) tonو  (زبان گنجشک

 .[رانیى از افغانستان و فاتح ایل غلزایس اییر]ى شرف شهیلى از رین، صفت تفضیترفیشر عربى( b)اشرف  

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

 .[پسر گومر]آتش گسترده  (عبرى b Ashkenaz)اشکناز  

 اشمون لطف کرد. (قىیفن b Ashmunhanu)اَشمون هانو  

ون عاطو  (ىیاسم خدا)قى اشمون یى فنشهیى اشمون، از رهیهد (قىیفنb Ashmuniaton)اتون یاَشمون 

 .(عطا کرد)

 ى صغر.شهین، صفت عالى از ریکوچکتر عربى( b)اصغر  

 ر.ید، صفت شیموى سرخ و سف عربى( b)اصهب  
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 ، و (نه/نا) باستان  یونانی ىشهیاز ریا نستوه، ر، یناپذتحمل (یونانی b Atlas)اطلس  

 [داشتنگه میپشتش بر را غولى که جهان ] (تحمل کردن)

برادر ] (ارابه)و رَثَه  (ش روندهیپ)ىِ اَغْرَه یى اوستاشهیى تندرو، از رى ارابهدارنده (پارسی b)رَث یاَغْر 

 .[ابیافراس

 ار بارور. یبس (عبرى b Ephraim)م یافرائ 

ملى  یشاه توران، نام خدا] (ترسناك؟)ن یىِ فْرَنْگْرَسیى اوستاشهیآور، از رهراس (پارسی b)اب یافراس 

 .[هاتورانى

ى لهینام قب] (چابک)ا چار یو شار  (شکار)ا آف یى ترکى آو شهیشکارچىِ چابک، از ر (ترکى b)افشار  

 .[نادرشاه

ن را شکست یرانى که بابک خرمدیسردارى ا]ی سغد و خوارزم لقب امیران منطقهجنگجو،  (پارسی b)ن یافش 

 .[داد

)پهن و درشت و زمخت(  Πλάτωνیونانی ی ( درشت، تنومند، از ریشهیونانی b Plato)افالطون 

 ]فیلسوف بزرگ یونانی[

 ى کبر.شهین، صفت عالى از ریبزرگتر (عربى b)اکبر  

 .[لقب حضرت محمد]ى کرم شهین، صفت عالى از ریبزرگوارتر عربى( b)اکرم  

 .[شاه اور] (خوب)و دوگ  (شرق)، کلِمد (پسر)ى سومرى اِ شهیپسر خوب شرق، از ر (سومرى b)دوگ اِکلم 

وى که ید] (شهیمنش، اند)و مَنَه  (دیپل)ى پهلوىِ اَك شهیش، دشمن، از ریبد اند (پارسی b)اَکْوان/ اکومَن  

 .[است -از امشاسپندان-هماورد بهمن 
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همسر ] (افعى ماده) باستان  یونانی ىشهیافعىِ ماده، از ر (یونانی r Echidne)دْنه یدْنِه/ اِخیاک 

.[بیوهاى مهیى دندهیفون و زایت

اى افسانهجد ] (بز) باستان  یونانی ىشهیهمچون بز، از ر (یونانی b Aegaeon) ناِژِئو اِگِئون/ 

 .[او مشتق شده اى اژه از اسمیاى، نام درمردم اژه

 .(گوزن) باستان  یونانی ىشهیه به گوزن، از ریشب (یونانی r Elaphios)وس یاِالف 

ى باستانى و کوهى در شمال ینام خدا)ى پهلوى هَرا شهیهَراى بزرگ، هَراى سربلند، از ر (پارسی b)البرز  

 .[ران استین رشته کوه اینام بزرگتر] (بلند، ستبر)تى یو بُرْزَئ (تهران

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

 ى لحن.شهیآوازها، اسم جمع از ر (عربى r)الحان  

 .[شاهان گورکانىاز ] (ارباب، سرور)ک یو ب (بزرگ)ى ترکى الغ شهیرِ بزرگ، از ریام (ترکى b)ک یاُلُغ ب 

 odiaو  (گر، همهید) elى گوتىِ شهیى ثروت، از رگر، همهیثروتِ د (اسپانیایی r Elodia)ا یاِلود 

 .(ثروت)

 قوى.  (عبرى b Elon)اِلون  

 viraو  (گر، همهید) elى گوتىِ شهیگر، از ریقتى دیقتِ محض، حقیحق (اسپانیایی r Elvira)را یاِلو 

 .(قتیحق)

 ام الهى.یسروش، پ (عربى r)الهام  



49 
 

 .(مال من)و پسوند ملکىِ ى  (خدا)ل یا عبرى ىشهیخداى من، از ر (عبرى b Eli)اِلى  

یعنی یهوه خدای من  אליהו اِلیاهو عبری از نام( Ἠλίας)شکلی یونانی شده  (یونانی b Elias)اس یاِل 

 .است

، همان (هوهی) یاه /و جاه (خدا)ل یا عبرى ىشهیهوه است، از ریخداى من  (عبرى b Elijah)جاه یال 

 .الیاس است

سوگند )و صابات  (خدا)ل یا عبرى ىشهیخدا سوگند من است، از ر (عبرى r Elizabeth)زابت یال 

 .(خوردن

 (نجات دادن)شا یو ا (خدا)ل یا عبرى ىشهیخداوند نجات بخش است، از ر (عبرى b Elisha)شا یال 

 .[اوانیپسر ]

کمک )زر عو  (خدا)ل یا عبرى ىشهیگر من است، از رارىیخداوند  (عبرى b Eliezer)عازار یاِل 

 .[ح زنده اش کردیاى که مسمرده] (کردن

 .(آزاد)و فلت  (خدا)ل یا عبرى ىشهیخدا آزاد است، از ر (عبرى b Eliphelet)فِلِت یال 

 .(انتخاب کردن) eligere التین ىشهیده، از ریبرگز (اسپانیایی b Eligio)و یگیاِل 

ن ی، ناد(انیخداى بزرگ سومر)ل یانلتشکیل شده از کند، ل برادرى عطا مىیانل (بابلى b)ن آخِه یل نادیلنِا 

 .[ن شاهِ کاسىِ حاکم بر بابلیآخر] (برادر)، و آخه (کندعطا مى)

 .(هوهی)هو یو ا (خدا)ل یا عبرى ىشهیهوه خداست، از ری (عبرى b Elihu)هو یاِل 

 .(خدمتگزار)قى امات یى فنشهیخدمتگزار بعل، از ر (قىیفنb Amatbaal)اَمات بعل  



50 
 

  .شوایپ عربى( b)امام  

 .(خدا)ل یو ا (همراه ما)مانو یا عبرى ىشهیخدا با ماست، از ر (عبرى b Emmanuel)امانوئل  

 .(عیسر) eimhىِ سلت ىشهیچابک، فِرز، از ر (سلت r Emer)اِمِر  

 .[شاه اور] (خداى ماه)ن یگوساله و س)ى اکدى اَمَر شهین، از ریى سگوساله (اکدى b)ن یاَمَرس 

 .(لیف)و کلثوم  (مادر)ى اُم شهیى فربه، از رصاحب صورت گوشتالو، داراى چهره (عربى r)کلثوم ام 

مرگ، برساخته از اَ )نه( و مورگَه )مرگ( ]سردار سکایی که متحد کوروش پارسی( جاویدان، بی bاَمورگَه )

 بزرگ بود[

 ده شده.یباى آمرزیز (ژاپنی r Emi)اِمى  

ن یى پهلوىِ اَمِت به همشهیا از ریگو] (انتظار داشتن)ى ترکى اومماق شهیچشمداشت، از ر (ترکى b)د یام 

 .[رى شده باشدیمعنا وامگ

 ى امر.شهیحاکم، فرمانروا، اسم فاعل از ر (عربى b)ر یام 

 کار.  (آلمانى b Emile)ل یاِم 

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

 .[ى ائاناتومشاه الگاش، برادرزاده]سومرى  یشهیفرمانرواى سکوى معبد، از ر (سومرى b)تَمنَه اِن 

 . [خداى باران] (آب)و کى  (سرور)ى سومرى اِن شهیسرور آبها، از ر (سومرى b Enki)اِنْکى  

 .[خداى آسمان] (آسمان)ل یو ل (سرور)ى سومرى اِن شهیسرور آسمان، از ر (سومرى b Enlil)ل یاِنْل 
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 .[لیپسر قاب]ى سامى باستان شهیمعلم، از ر (عبرى b Enoch)انوخ  

 .[س جمهور مصریانور سادات: رئ]ى نور شهیعالى از رن، صفت یترنورانى عربى( b)انور  

 .[ثیپسر ش]ى سامى باستان شهیمردِ خانواده، از ر (عبرى b Enos)اِنوس  

و  (مرگ)، اوش (شوند نفىینه، پ)پهلوىِ اَنا برساخته از پیشوند دان، یداراى روان جاو (پارسی b)روان یانوش 

 .[پادشاه بزرگ ساسانى] (روح)رَوان 

 .(ستودن) باستان  یونانی ىشهیستودنى، از ر (یونانی r Aeneid)د یااِنِه 

 .(اتیح) enaidى ولشىِ شهیروح، زندگى، از ر (سلت r Enid)د یاِن 

 ى انس.شهیدوست، صفت از ر عربى( b)س یان 

 ى انس.شهیهمدم، اسم فاعل از ر (عربى r)سه یاَن 

 خوشنود، راضى. (اسپانیایی r Evarista)ستا یاِوار 

 هوه. یى پرستنده (عبرى b Ubarian)ان یاوبار 

 bernو  (بینج) adalباستان  آلمانى ىشهیب، از ریخرس نج (آلمانى b Auberon)اوبِرون  

 .(خرس)

و  (پرى) albباستانِ  آلمانى ىشهیها، از رروى جنیقدرت پرى، ن (آلمانى b Aubery)اوبِرى  

rey/ric (قدرت). 
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ی وَهوبَرزَه در پارسی باستان ]از اشراف پارسی ( شکل یونانی شدهپارسی b Oborzosاوبورزوس/ وهوبرز )

 دوران اسکندر[

 یونانی ىشهیند، از ریود، خوشاداند چگونه مورد پسند واقع شکسى که مى (یونانی r Euterpe)اوتِرپِه  

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

 پسرِ اوت.  (آلمانى b Otes)اوتس  

 .(خدا)ل یو ا (ریصفت ش)ن یاوت عبرى ىشهیر خدا، از ریش (عبرى b Othniel)ل یاوتن 

و  (شتنیخود، خو) باستان  یونانی ىشهیحاکم مستقل، از ر (یونانی b Automedon)اوتومِدون  

 (دن، حکم راندنیشیاند) [ادیلیلوس در ایران آخگردونه]. 

 قدرت اشرافى.  (آلمانى b Audry)اودْرى  

 و  (نیراستخوب، )  باستان یونانی ىشهیک، از ریى نبخشنده (یونانی r Eudora)اودورا  

 .[ادیلیها در امدونیرهبر م] (بخشش)

 δοξος)نیک، خوب( و  Εὔیونانی  یاندیش، از ریشهنی( پندار نیک، یونانی b Eudoxusاودوکسوس )

 )اندیشه( ]از اخترشناسان قدیم یونانی[

و  (متورم) oedosباستان  یونانی ىشهیپاى ورم کرده، از ردارای  (یونانی b Oedipus)پوس یاود 

pus (پا) [وس پادشاه تبس که ندانسته پدر خود را کشت و با مادر خود ازدواج کردیپسر الئ]. 
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زدبانوى یا] (آسمان) uraniaباستان  یونانی ىشهیبانوى آسمان، از ر (یونانی r Urania)ا یاوران 

 .[اخترشناسى، از موزها

 ula و پسوند (خرس) ursus التین ىشهیخرس کوچک، از ر (التین r Ursulla)اورْسوال  

  .(کوچک)

 .[ن امپراتور بزرگ رومیآخر] (طال) aureus التین ىشهین، از ریزر (التین b Aurelius)وس یاورِل 

انگذار یبن] (ى سومرىیزدبانویا)و نَمو  (جنگجو)ى سومرى اور شهیجنگجوى نَمو، از ر (سومرى b)اورْنَمو  

 .[امپراتورى اور

 ی اوستایی اورْوَه )زور و قدرت( ]نام پسر زرتشت[پارسی( نیرومند، زورمند، از ریشه bنَر )اوروتَت

ی اوستایی اورْوَه )زور و قدرت( ]در اوستا احتماال لقب پارسی( نیرومند، زورمند، از ریشه b) اوروَسار

 افراسیاب است[

 نور. (عبرى b Uri)اورى  

 .(هوهی)و اَه  (نور من)اورى  عبرى ىشهیهوه نور من است، از ری (عبرى b Uriah)اه یاور 

 .(خدا)و اِل  (نور)اورى  عبرى ىشهیخدا نور است، از ر (عبرى b Uriel)ل یاور 

 (دور دست)  باستان یونانی ىشهیحاکمِ شهرهاى دوردست، از ر (یونانی r Eurinome)نومِه یاور 

 .[هاتیزن زئوس و مادر کال] (قانون، حکم)  و

 .[پسر آرام]محکم، قوى  (عبرى b Oz)اوز  

 .[ل بزرگ تاتاریکى از قبای] (ارباب، سرور)ک یو ب (خوب)ى ترکى اوز شهیرِ خوب، از ریام (ترکى b)اوزبک  
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 .[کلیساییمورخ بزرگ ]زگار یندار، پرهید (یونانی b Eusebius)وس یاوزِب 

 قدرت. (عبرى b Uzi)اوزى  

اَه  و اِل/ (قدرت)اوزى  عبرى ىشهیقدرت خدا، از ر (عبرى b Uzziah/ Uzziel)ل یاه/ اوّزیاوزّ 

 .(هوهیخدا/)

 خرگوش. (ژاپنی r Usagi)اوساگى  

 قانون برتر. (ژاپنی b Osamu)اوسامو  

لقب ]و رع  (قوى)ز اوسر برساخته ابزرگ و قوى همچون رع،  (باستان مصری b Auserre)اوسِرِّع  

 .[ى دودمان پانزدهمآپِپى اول، از فراعنه

 (روح)، کا (رومندین)از اوسِر برساخته رومند است، یروح رع ن (باستان مصری b Userkare)اوسِرکارِع  

 .[شودزدهم، با نام خِنْجِر هم شناخته مىیى دودمان ساز فراعنه]و رع 

 (روح)و کا  (رومندین)اوسِر برساخته از رومند است، یروحش ن (باستان مصری b Userkaf)اوسِرْکاف  

 .[ن فرعون دودمان پنجمینخست] (ه بهیشب)و ف 

ده یات رع که توسط برگزیتجل (باستان مصری b Userkaure Setepenre)اوسِرکاورع سِتِپِنْرِع  

لقب ستناخته، از ]، و رِع (دنیبرگز)، رع، سِتِپِن (ظهور)، کاو (رومندین)از اوسِر برساخته رومند هستند، یاند نشده

 .[ستمیى دودمان بفراعنه

، (رومندین)اوسِر  برساخته ازرومند است، یعدالت رع ن (باستان مصری b Usermaatre)اوسِرمآت رع  

 .[ستمیى دودمان بلقب رامسس پنجم، از فراعنه] ، و رع(عدالت)مآت 
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 کبوتر (باسک r Usoa)اوسوا  

 ه به فرزند.یغالم بچه، کنا (ترکى b)اوشاق  

 و (، خوبنیراست)  باستان یونانی ىشهیشادى، از ر (یونانی r Euphrosyne)نِه یاوفروس 

 (شادمانى) [هاتینومه، از کاریدختر زئوس و اور]. 

 و (گراز) eofort ى ساکسونىشهیگراز جنگجو، از ر (آنگلوساکسون r Eoforthild)لْد یاوفورت 

hild (جنگ). 

فرزند اورانوس ] (ایدر)  یونانی ىشهیا، از ریانوس، دریاق (یونانی b Oceanus)اوکِئانوس  

 .[ایو گا

 است.یخته و با کیمردِ فره (ترکى b)اوکا  

 rich و (همه) ul باستان آلمانى ىشهیقدرتمند و ثروتمند، از ر (آلمانى b Ulrich)ش یخ/ اولریاولْر 

 .(ثروت)

 )نیک، راستین( و   باستان یونانی ىشهیک، از ریآسمانِ ن (یونانی r Eulimene)مِنِه یاول 

 .()آسمان

 .یتونیز (ى کهنفرانسه -ُگل b Oliver)ور یاول 

 ت.یى سانسکرشهیکتان، از ر (هندى b Uma)اوما  

 ی نیک، برساخته از هو )نیک( و مَتی )اندیشه( در پارسی باستان ]دختر خشایارشاه[پارسی( اندیشه rاومَتی )
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 .(ناف)  باستان یونانی ىشهیداراى ناف کوچک، از ر (یونانی b Omphalion)ون یاومفال 

 .[سین الوزییانگذار آیدون، شاه تراس و بنیپسر پوزئ] دعاخوان (یونانی b Eumolpos)اومولپوس  

 ى آلو.شکوفه (ژاپنی r Ume)اومِه  

 (کمک کردن)ى اونتاش ایالمى شهیبه من کمک کرد، از ر (ىیخدانام )شا یریناپ (ىایالم b)شا یریاونْتاش ناپ 

 .[پ.م75 در ایالمشاه ]

خداى ] (قدرت) gus و (کتایک، ی) oen ىسلت ىشهیگانه، از ریقدرت  (سلت b Aongus)اونْگوس  

 .[عشق و جوانى

 ى شراب.زهیدوش (یونانی r Oeno)اونو  

.(روزىیپ)  و (نیراست)  باستان یونانی ىشهیروزى، از ریپ (یونانی r Eunice)سِه یاون 

شاعر و مورخ رومى در قرن نخست ] (گوسفندovis التین ىشهیگوسفند، از ر (التین b Ovide)د یاوو 

 .[الدىیم

 (کوچک) in و پسوند (خرس) ois ىسلت ىشهیخرس کوچک، از ر (سلت b Oisin)ن یسیاو 

 .[ام عاشقش شدیشاعرى که ن]

 .[خاورىقلمرو اى از زبانهاى اى ترك و شاخهلهینام قب]شاوند یمتفق، خو (ترکى b)غور یاو 

 فعال.  (عبرى b Ibzan)بزان یا 

خداى )ن یو س (فرا خواندن)بى یى اکدى اشهین فراخوانده شده، از ریکسى که به سوى س (اکدى b)ن یسبىیا 

 .[پ.می سوم ی هزارهنیمه شاه اور در] (ماه
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 .(خرما، نخل)و تامار  (رهیجز)اى  عبرى ىشهیى نخل، از ررهیجز (عبرى b Ithamar)تامار یا 

 ى، سنگ کهن معبدىیاسم روستا (باسک r Itziar)ار یتْزیا 

 پسر اول. (ژاپنی b Ichiro)رو یچیا 

 افتخار کجاست؟  (عبرى b Ichabod)خابود یا 

ن، ماه و پزشکى در یزدبانوى زمیا]ا یى ماشهین کمان، از ریبانوى رنگ (سرخپوستى r Ixchel)خْچِل یا 

 .[اهایان مایم

 (خدا)  و (مشابه)  باستان یونانی ىشهیهمچون خدا، از ر (یونانی r Eidothea)دوتِئا یاِ 

.[ایتئوس و از فرشتگان درمدختر پرو]

 برکه (باسک r Idoya)ا یدویا 

 wig و (ثروت) ead سى باستانیى انگلشهیمت جنگى، از ریغن (آنگلوساکسون b Eadwig)گ یدویا 

 .(جنگ)

 .[لیپسر قاب] کهن سامىى شهیاز ر خرِ وحشى، (عبرى b Irad)راد یا 

 .[دونیفرزند فر]شه است یرچِ پهلوى همیریى که با اَیى اِرِجِ اوستاشهیرانى، از ریى، ایایآر (پارسی b)رج یا 

پارسی( روشنایی راستی، درخشش پرهیزگاری، برساخته از اَرتَه )راستی، پرهیزگاری( و  rایرداباما/ آرتابام )

 بامَه )روشنایی، درخشش( در پارسی باستان ]مادرِ داریوش بزرگ[

 .(تمام) Irmen باستان آلمانى ىشهیتمام، کل، از ر (آلمانى r Irma)رْما یا 
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 .[زدبانوى صلحیا]صلح  (التین r Irene)رِنِه یا 

 با.یز (سلت r Isolde)زولْد یا 

)نام ایزدبانویی(  باستان مصری برساخته از ایزیسس، یزیى اهیهد (باستان مصری r Isidor)دور یزیا 

 . هدیه() و پسوند یونانی 

 .[زدبانوى بارورى و خاكیا] (تاج)باستانِ آسِت  مصری ىشهیتاج، از ر (باستان مصری r Isis)س یزیا 

 . [عقوبیبرادر ]پشمالو  (عبرى b Isah)سا یا 

ل یاز قباو بنیانگذار یکی  نهمین پسر یعقوب]مزدور کارگر رنده، یپاداش گ (عبرى b Isakhar)ساخار یا 

 . [هودىیى گانهدوازده

 شجاعانه. (ژاپنی b Isamu)سامو یا

 هندی( حاکم، فرمانروا ]ایزد پساوایی و لذت در وداها[ b Isanaایسانا )

 (هوهی)هو یو  (سعادت)شا ی عبرى ىشهیرستگارى از آنِ خداست، از ر (عبرى b Isaiah)اه یسایا 

 . [المیمیانرودان و امان در یخداى پ]او دعاهاى ما را نازل کرده است  (اکدى b)شْنى کارابیا 

دائدالوس که پسر ] (رودنباله)  باستان یونانی ىشهیرو، از ریپ (یونانی b Icarus)کاروس یا 

 .[ا کشته شدیاد و در اثر سقوط به درش را از دست دید بالهایکى خورشیل پرواز در نزدیبه دل

( مشتق شده که इक्षुاز ایکْش ) इक्ष्वाकुهندی( شکرین، شیرین )؟(، در سانسکریت  b Ikshvakuایکْشواکو )

 ]نیای بودا[یعنی نیشکر 
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 ر.یکمانگ (آلمانى b Igor)گور یا 

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

 و (ریپ) eald سى باستانیى انگلشهیر، از ریجنگجوى پ (آنگلوساکسون r Ealdglyd)د یلدْگلیا 

glyd (نبرد، جنگ). 

  .ى عربىِ امامشهیرهبرِ ما، امام ما، از ر (آفریقایى b Immamu)مامو یا 

آرامش، )باستان حوتپ  مصری ىشهید، از ریآاو در آرامش مى (باستان مصری b Imhotep)مْحوتِپ یا 

 .[ن فرعون دودمان سومیمعمار زوسر، نخست] (تیرضا

 .(جنگ) hild و (همه کامل/) emen باستان آلمانى ىشهیجنگ کامل، از ر (آلمانى r Imelda)مِلدا یا 

 ساکسون.ى شهیباکره، از ر (آنگلوساکسون r Imogen)موگِن یا 

از پهلوانان جنگ ] (ستوده)  باستان یونانی ىشهیستودنى، از ر (یونانی b Aeneas)نِئاس یاِ 

 .[هاو نیای رومی تروا

 .وسیگناسیای شکل تحریف شده (باسک b Inaki)ناکى یا 

 .[باران در وداهاباد و  یخدا]بارانى  (هندى b Indra)ه نْدرَیا 

 .[ر هندیدختر جواهر لعل نهرو و نخست وز]ت یى سانسکرشهیى، از ریبایز (هندى r Indira)را ینْدیا 

 ناك. یا-شوش-نیى سومرى نشهیخداى شهر شوش، از ر (ىایالم b)ناكینْشوشیا 

 .[خداى بارورى] (نیبهتر) ingwaz باستانِ نوردیکى شهین است، از ریآنکه بهتر (آلمانى b Ing)نْگ یا 
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 (باز آمدن)ى أَوّاب شهی، اسم فاعل از رآیدمیباز آن که کند، کسى که در روز سفر مى (عربى b)وب یا 

 .[امبرى در توراتیپ]

 ی جان.تحریف شده (باسک b Ion)ون یا 

د ین ابن ولان ابن عثمان بن عفان، ابااب] (آشکار کردن)ى أبن شهیروشن، آشکار، اسم فاعل از ر (عربى b)أَبان  

 .[بن عقبه

 .[ابى بن کعب] (پدر)ى أب شهیر از ریپدر کوچک، اسم تصغ (عربى b)أُبَى  

  .ایست[]نام قبیلهگرگ  عربى( b)أحوس/ أوس  

 ى أدب.شهیرك و نکته سنج، اسم فاعل از ریز (عربى b)ب یأَد 

 .(دولتمندى)ى رغد شهیثروتمند و خوشبخت، صفت برتر از ر (عربى b)أَرغَد  

 ر.یش عربی( b)أسد  

 .(دىیاهى و سفیختگى سیآم)ى شهب شهی، صفت از ر(ریصفت ش)اهى یخته با سیدىِ آمیسف (عربى b)أَشهَب  

 ه به تاج.یدستارِ شب (عربى b)ل یأکل 

 .[ندگان حضرت محمدیس قرنى: از ستایاو]گرگ کوچک عربى(  b)س یأُوِ 

 .[ادیى بنوالهیجد قب] (دست)د یى شهیبازو، آغوش، از ر عربى( b)اد یأ 

 .(عطا کردن)س یى أشهیه، از ریه، هدیعط (عربى b)اس یأ 

 .[تیهم بن جبله الحارث الغسانى: شاه شام در عصر جاهلیاال] ریگستاخ و دل (عربى b)هَم یأَ 
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 ب

  

  

 .(گرگ) wolf و (زنبور) beo ى ساکسونىِشهیخرس، از ر (آلمانى b Beowolf)بِئووُلف  

ان، از یروح رع، محبوب خدا (باستان مصری b Baenre-Merynetjeru)بائِنْرِع مِرى نِجِرو  

ى دودمان پتاح، از فراعنهلقب مرن] (انیخدا)و نِجِرو  (محبوب)، رِع، مِرى (روح)باستان با  مصری ىشهیر

 .[نوزدهم

 نه، گرانبها.یگنج (چینى r b Bao)بائو  

 د. یسف (چینى b Bai)بائى  

 .[زیى چنگنوه]قوى و سخت  (ترکى b)باتو  

 .(آغاز)ى بدو شهیآشکار، آغازگر، اسم فاعل از ر عربى( b)بادى  

ى شهیى نامى از رشده یونانی زند، شکلپسرِ کسى که شخم مى (عبرى b Bartholomew)و یبارتولوم 

 .(شخم زدن)تولْماى  (پسر، فرزند)ر اب آرامى بن/
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 .(برترى)ى برع شهیصاحب برترى در علم، اسم فاعل از ر عربى( b)بارع  

 .[ىیى مهم جغتالهیکى از چهار قبی]ى ترکى بَرالس شهیر، از ریقهرمان دل (ترکى b)بارالس  

از ] (شه، فکریاند)و مَنَه  (بزرگ، باشکوه)ى پهلوى بار شهیمحترم، داراى روح بزرگ، از ر (پارسی b)بارْمان  

 .[شاهنامهپهلوانان 

 زه. ین (آنگلوساکسون b Barry)بارى  

 .(جنگل) Basa و (ارباب) juan ىشهیسرور جنگل، از ر (باسک b Basajuan)وان یباسا 

 .(تندخو)سل یشى بیر، استوار، از ریدل عربى( b)باسِل  

 .(لبخندزدن)ى بسّم شهیلبخندزننده، از ر عربى( b)باسِم  

 (گرگ خاکسترى)ى بوزقورد ف شدهید شکل تحریا گرگِ خاکسترى، شایله، ین قبیاول (ترکى b)باشْقرد  

 .[هیاى ترك در روسلهینام قب]باشد 

 .[از القاب خداوند] (افتنیبقا )ى عربى بقى شهید، اسم فاعل از ریجاو (عربى b)باقى  

 گوزن نر.  (آنگلوساکسون b Buck)باك  

، و رع (روح)، کا (افتخار)با برساخته از ن است، یافتخار آفرروح رع  (باستان مصری b Bakare)باکارِع  

 .[ست و سومین فرعون دودمان بیلقب تانوتامون، آخر]

 .[خداى شراب] (اد زدنیفر)  باستان یونانی ىشهیزن، از راد، نعرهیفر (یونانی b Baccus)باکوس  

 (حفظ کردن)و تَزَر  (ىینام خدا)ى سامىِ بعل شهیبعل حفظش کند، از ر (قىیفنb Baltazar)بالْتازار  

 [هیهودیشاه ]
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 .[گیو فر -انیخداى خدا-ن یپسرِ اود]باستان  نوردیکى شهیشاهزاده، از ر (آلمانى b Balder)بالْدِر  

برادر بزرگِ ] (خدا) dev و (قوى) bal تِیى سانسکرشهیخداى قوى، از ر (هندى b Baldev)بالْدِوْ  

 .[شنایکر

 و (جسور) bald باستانِ آلمانى ىشهیشجاعِ مشهور، از ر (آلمانى b Baldomero)بالْدومِرو  

meros (مشهور). 

  باستان یونانی ىشهین، از ریزه و زوبیى نسازنده (یونانی b Balerophon)لِروفون اب 

 .[مرایکى پهلوانِ کشنده] (آورنده)  و پسوند (زهین)

 .(ىیروشنا)ى بهر شهیروشن و درخشان، اسم فاعل از ر عربى( b)باهِر  

 رم.یى ترکى بشهید، جشن، از ریع (ترکى b)رام یبا 

 اصطبل گاو.  (آنگلوساکسون b Byron)رون یبا 

 .[مورىیپسر شاهرخ ت] (نیشاه)و سنقر  (بزرگ)ى ترکى باى شهین بزرگ، از ریشاه (ترکى b)سُنقُر یبا 

 .[مورىیحاکم همدان در عصر ت] (اهیس)را و قَ (ر، بزرگیام)ى ترکى باى شهیاه، از ریر سیام (ترکى b)قرا یبا 

 .[ى اوغوز خانِ مغولپسر کوك خان و نوه]پرنعمت  (ترکى b)ندُر یبا 

 .(دختر)قى بَت یى فنشهیدختر بعل، از ر (قىیفنb Batbaal)بَت بعل  

 .(سوگند خوردن)و صابات  (دختر)بَت  عبرى ىشهیدخترِ سوگند، از ر (عبرى r Bathsheba)بَتْشِبا  

 .(خدا)ل یو ا (خانه)ت یب عبرى ىشهیى خدا، از رخانه (عبرى r Bethel)بِتِل  

 .(خدا)ل یو ا (مرد)بِتو  عبرى ىشهیمرد خدا، از ر (عبرى b Bethuel)بتوئِل  
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 بتل.ى شهیکند، اسم از را، زنى که ازدواج نمىیتارك دن (عربى r)بتول  

 همان پتروس است. (ارمنی b Bedros)بِدروس  

مورخ و ] (دعا خواندن) baede سى باستانِ یى انگلشهیدعاخوان، از ر (آنگلوساکسون b Bede)بِدِه  

 .[الدىیسىِ قرن هشتم میسِ انگلیقد

 .[الزمان فروزانفرعیبد] (نوآورى)ى بدع شهینو، شگفت، صفت از ر عربى( b)ع یبد 

ان، ییحاجبِ قراختا] (سگِ تندرو)ا باراق ی (پشمالو)ى ترکى پاراق شهیپشمالو، سگِ تازى، از ر (ترکى b)براق  

 .[از سرداران خوارزمشاهى

 کالغ، در زبان وِلش. (سلت b Bran)بْران  

  .وِرد، دعا (یونانی b Branchus)برانْخوس  

 mir و (حفاظت کردن) bron بلغارىى شهینگهبان صلح، از ر (بلغارىb Branimir)ر یمیبران 

 . (صلح، آرامش)

 مشهور، درخشان.  (آنگلوساکسون r Bertha)بِرتا  

 .(کالغ) ram و (درخشان) bert آلمانى ىشهیکالغ درخشان، از ر (آلمانى b Bertram)بِرترام  

 .[لقب بهرام گور در هندوستانفرزند سهراب، ] (رومندیبلند و ن)ى پهلوىِ بُرز شهیتنومند، از ر (پارسی b)بُرزو  

از سرداران ] (پسوند نسبت)ن یو  (رومندیبلند و ن)ى پهلوىِ بُرز شهید، از ریبالنده و رش (پارسی b)ن یبُرز 

 .[قبادکى
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ی برزَیَه در پارسی باستان ]پسر کهتر کوروش بلندقامت و زورمند و تناور، شکل بابلی شده پارسی( b)بردیا 

 بزرگ[

 شکوفه، غنچه. عربى( b)بُرعُم  

 رعد و برق.  (عبرى b Barak)بَرَك  

 جنگید[فنیقی( رعد و برق، آذرخش ]سردار مشهور فنیقی که با رومیان میb Barka) بَرکَه/ بارکا

اروق یو  (ا دشوارىیکاله، )ى ترکى بورکى شهیر، از ریا شکست ناپذیکاله شکسته،  (ترکى b)ارق یبرک 

 .[ملکشاه سلجوقىپسر سلطان ] (زخمى شدن)

 ی پَرَموکْهَه ]بنیانگذار خاندان برمکی[تغییر یافتهپارسی( کاهن، راهب بودایی،  bبرمک )

از ] (امبریپ)و نَبى/نَبا  (فرزند، پسر)ى آرامىِ بَر شهیغمبر، از ریپسر پ (عبرى b Barnabas)بَرنابا  

 .[لیسندگان انجینو

 .(بینج) nald و (خرس) ber آلمانى ىشهیر خرس شجاع، از (آلمانى b Bernard)برنارد  

 شاهزاده.  (آنگلوساکسون b Bredan)برِندان  

 .[سلت از شاه/پهلوانان] شاهزاده، کالغ (سلت b Brennus)بْرِنّوس  

 (روزىیپ)  و (آورنده)  ى مقدونىشهیروزى، از ریى پآورنده (یونانی r Bernike)کِه یبِرن 

.[مقدونی ى مشهورنام ملکه]

 . (تخم مرغ)  و (آورنده)  باستان یونانی ىشهیمرغ، از رى تخمآورنده (یونانی b Beroe)بِروئِه  

 رستگار.  (عبرى b Bruch)بروخ  
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 .(ر خالداریپن) breueuse ى گلِشهیر، از ریپن (ى کهنفرانسه -گُل b Bruce)بروس  

است « وشوئرِبعل»ی نامِ شدهاحتماالً شکل یونانیکسی که خداوند چوپان اوست،  بابلی( bبروز ) /بروسوس

ی بعل )خدا( و رِئو )چوپان( ساخته شده ]مورخ بزرگ بابلی و کاهن اعظم معبد مردوك بین از دو کلمهکه 

 [پ.م 253تا  258سالهای 

 .(رعد)  باستان یونانی ىشهیرعد، از ر (یونانی b Brontes)برونْتِس  

 باستان. آلمانى ىشهیاى، از رقهوه (آلمانى b Bruno)برونو  

 و (سالحbrun(باستانِ آلمانى ىشهیافزار، از رسالح جنگى، جنگ (آلمانى r Brunhild)لد یبرونْه 

hild(جنگ) [هابلونگیى نى حلقهاى در اسطورهملکه]. 

 ى برهة.شهیل، از ریدل عربى( b)برهان  

 .[خداى بزرگ هندوان]ت یى سانسکرشهیدعاخوان، از ر (هندى b Brahma)برَهما  

هندی( بخشش برهما، خداداد، برساخته از نام برهما و داتَه )بخشش( ]شاهِ  b Brahmadattaداتَّه )برَهمَه

 اردوگاه آنگا در هند باستان[

 اشرافى.  (آنگلوساکسون b Brian)ان یان/ برایبر 

 hid و (زدبانویا) brig ى ولشىِشهین، متعالى، از ریبرتر (سلت r Btidget)ت یژیت/ بریجیبر 

 .[هازدبانوى بزرگ ولشینام ا] (عالى)

 خال، لکه.  (ى کهنفرانسه -گُل r Brice)سِه یبر 
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 .[ى که معشوق هرمس بودیزبانویا]آور رومند، خشمین (یونانی r Brimus)موس یبر 

 با.یبانوى ز (ارمنی r Berjouni)ونى یبِر 

 .(لبخندزدن)ى بسّم شهیلبخندزننده، از ر عربى( b)بسّام  

 .[زیى خسروپرویدا]همان گستهم است  (پارسی b)بسطام  

 .(لبخندزدن)ى بسّم شهیلبخندزننده، از ر عربى( b)بسمان  

 .[بشار بن برد: شاعرى مشهور] (بشارت دادن)ى بشر شهیمژده دهنده، از ر عربى( b)بشار  

 .(بشارت دادن)ى بشر شهیمژده دهنده، از ر عربى( b)ر یبش 

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

 .[از القاب خداوند] (دنید)ى عربى بصر شهیننده، صفت از ریب (عربى b)ر یبص 

 (جنگ، تهاجم) باستان یونانی ىشهیجنگجو، مهاجم، از ر (یونانی b Ptolemy)وس یبطلم 

 .[شاه مقدونىِ مصر]

 ت کرد.یبعل حما (قىیفنb Baalshamar)بعل شمر  

 .(مردم)و آمو  (خدا)قى بعل یى فنشهیخداى مردم، از ر (عبرى b Baelam)بَعلم  

پارسی( بخشش خداوند، برساخته از بغ )خدا( و داد )بخشش، هدیه( ]حاکم شهر استخر در  bداد)بغداد/ بَی

 دوران سلوکی[

 .[از شاهان خوارزمشاهى]خوك نر  (ترکى b)بغرا  
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 383)ل قراخان و فاتح بخارا یس ایرئ] (شتر نر)ى ترکى بوغرا شهیشتر نر قوى، از ر (ترکى b)بغراخان  

 .([ه.ق

 (اسبیونانی  ىشهیرقدرت اسبها، از  (یونانی b Hippocrates)پوکرات یبقراط/ ه 

 .[یونانی پزشک مشهور] (قدرتو

 .(لهیل، قبیا)و تاش  (سرور، ارباب)ک یى ترکى بشهیل، مهترِ قوم، از ریبزرگِ ا (ترکى b)بَکتاش  

 .[ى اسالمفهین خلیابوبکر: نخست]بچه شتر عربی(  r b)بَکر  

د ] (کوچک) nat و (گل) blath ىسلت ىشهیگل کوچک، از ر (سلت r Blathnat)بالتْنات  

 .[ده شدیى که توسط کوروى دزدیرلندى بانویر ایراساط

 ى پهلوىِ وَلَخْش، در زبانهاى گوناگون وارد شده است، برابر است باشهیاز ر (پارسی b)بَالش  

Vologeses پارتى و، وَلْگاش ارمنی ، واالرْشالتین  [از شاهان ساسانى] یونانی. 

 .[ن مؤذن اسالمیاول] (س کردن گلویخ)ى بلل شهیآب، از ر عربى( b)باِلل  

 د. یسف (ى کهنفرانسه -گُل r Blanche)بالنْش  

( به معنای نیزه و پرتابه و βελόνηی بِلونِه )انداز، از ریشهیونانی( نیزه b Bellerophonبلروفون )

( آمده که همین Βελλεροφόντης( گاه به صورت بلروفونتِس )Βελλεροφῶνزوبین، در یونانی بلروفون )

در کنار پرسئوس و  های باستانی معموالًت که در متنترین پهلوانان یونانی اسدهد ]یکی از کهنمعنی را می

 شود[ هراکلس از نامش یاد می

 .[آبشاه مو]هرز دهنده  (عبرى b Balak)بَلَک  
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 .[دیخداى خورش]ى سلت ىشهیدرخشان، از ر (سلت b Belenus)بِلِنوس  

 دشت، جلگه.  (آنگلوساکسون b Blair)ر یبلِ 

 .(بالغت)ى بلغ شهیوا، سفت از ریسخن، شخوش عربى( b)غ یبل 

 .(مردم من)و آمى  (فرزند)بن  عبرى ىشهیفرزند مردمِ من، از ر (عبرى b Binami)آمى بن 

 .[رانىیدان ایقیموس] انگشت عربى( b)بنان  

 .(هوهی)اه یو  (بنا کردن)بنى  عبرى ىشهیهوه ساخته است، از ری (عبرى b Benaiah)اه یبِنا 

حکم، ) dict و (کیخوب، ن) bene التین ىشهیرستگار، از ر (التین b Benedict)کت یبِنِد 

 .[حى، نام چند پاپیاز مقدسان مس] (فرمان

ن یامیو  (فرزند)بن  عبرى ىشهیا پسر جنوب، از ریم، یپسر غمها (عبرى b Benjamin)ن یامیبن 

 .[هودىیى گانهل دوازدهیاز قبا] (جنوب/ غم)

 .(انیزمهربان، بى) benignus التین ىشهیان، بى آزار، از ریزبى (اسپانیایی b Benigno)گْنو یبِن 

 موج.  (چینى b Bo)بو  

 ی سانسکریت بودْهی )بیدار شدن( ]پیامبر مشهور هندی[هندی( بیدار شده، از ریشه bبودا )

به همین  boudسلتىِ  ىاز ریشه ،روزىیپ (سلت r Boudicca/ Boudiccea)چِه یکا/ بودیبود 

 .[دیان جنگیکه با روم سلت اى درانگلستانِنام ملکه] معنا

 .(روزىیپ) boud ىِسلت ىشهیروزى، از ریپ (سلت r Boudicca)کا یبود 
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 و (سگ آبى) bever سى باستانِیى انگلشهیرودِ سگ آبى، از ر (آنگلوساکسون b Beverly)بِورلى  

lay (رودخانه). 

 نبرد.  (اسالو b Boris)س یبور 

 (گاو)  باستان یونانی ىشهیرداراى سرى همچون گاو، از یونانی(  b Bucephalus) بوسِفالوس 

.[اسم اسب اسکندر] (سر)  و

و ینام د]سْتا آمده است یا بوشینْستا یش آمدنى است، در اوستا به صورت بوشْیآنچه پ (پارسی b)بوشاسپ  

 .[ن زرتشتىیتنبلى و خوابِ نابه هنگام در د

 همان پائول است. (ارمنی b Boghos)بوغوس  

 . [ان لهستانیاز خدا]ى باستان اسالو ىشهیخداى صلحجو، از ر (اسالو b Bogomierz)رْز یبوگوم 

کنار ) libar و (ابیآس) bo باسک ىشهیابِ کنار رودخانه، از ریآس (اسپانیایی b Bolivar)وار یبول 

 .(رودخانه

 .[باقى مانده است (اوالن باتور)تخت مغولستان یدر نام پا]ر، پهلوان یدل (ترکى b)بهادر  

نگهداشتن، حفظ ) bhara تِیى سانسکرشهیامن، از رنگهداشته شده،  (هندى b Bharat)بْهارات  

 .[گِ کشور هندیلقب آگنى، نام د] (کردن

اژدهاى خشکى، در اصل ابرى که )ىِ وِرَثْرَه یى اوستاشهیو، از ریى داژدهاکُش، نابود کننده (پارسی b)بهرام  

شه یرت همیدر سانسکر تْرَه هَنَهیواژه با وْرن ی، ا(کشتن، زدن)و اَغْنَه  (باردکند و نمىباران را در خود محبوس مى

 wltro-gwhen*پیشاهندواروپایی اش در اصل ی معنایی، ریشهاست (زدى جنگجویا)ندرا یاست که از القاب ا

 .[انیرانیخداى جنگِ ا] ی سد و حصارو در هم شکننده کُشندهبوده به معنای 
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 شاوند.ین خویکترینزد عربى( b)بَهران 

ن یاز فرشتگان بزرگ د] (شهیاند)و مَنَه  (خوب)ى پهلوىِ وُهو شهیش، از ریک اندین (پارسی b)بهمن  

 .[زرتشتى

 .(شادمانى)ى بهج شهیشادمان، از ر عربى( b)ج یبَه 

 .(عدالت)  باستان یونانی ىشهیعدالتِ ناشى از قدرت، از ر (یونانی r Biadike)کِه یادیب 

درخت )د یى پهلوىِ وشهینى در جنوب باخترى، از ریا سرزمید، یداراى نقش بپرچمِ  (پارسی b)دْرَفش یب 

مربوط  (ران باستانیرىِ اینِ اساطیم جنوب غربى از هفت سرزمیاقل)دَدَفْش ید هم با وی، شا(پرچم)و درفش  (دیب

 .[جادوگرى تورانى]باشد 

نگَه یىِ اَئِرَه وَجیبخش دومِ عبارتِ اوستا ص دهنده، برگرفته ازیران، تشخین ایمربوط به سرزم (پارسی b)ژن یب 

و، از پهلوانان یپسر گ] (ص دهندهیخوب تشخ)چَنَه یى پهلوىِ وَ شهید از ریا شای، (هاىیاین آریج، سرزمیرانویا)

 .[شاهنامه

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

 .(پسوند جمع)و لر  (ارباب)گ یى ترکى بشهیاربابان، از رران، یام (ترکى b)گلر یب 

 د.یدرختى با گلهاى سپ (عربى r)لسان یب 

خداى ] (خدا) bog و (دیسف) byel ىِاسالو ىشهید، از ریخورش (اسالو b Byelobog)لوبوگ یب 

 .[اسالو ان اقوامید در میباستانى خورش
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در سانسکریت که در اصل به معنای نقطه است. شکلِ  द िंिुهندی( نذری، خالِ نذر، برگرفته از  rبیندو )

ی این کلمه )بینْدی( همان است که برای نامیدن خالِ نذریِ نهاده بر میان پیشانی هندوان مورد استفاده مادینه

 گیرد.قرار می

 ی ده هزار اسب ]لقب ضحاك[دارنده (پارسی b) بیوراسپ

 .[رىیپهلوانى اساط]درخشان، همان بلنوس است  (سلت b Bile)لِه یب 

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

 

 .[مصری انیاز خدا]باستان  مصری ىشهید، از ریخورش (باستان مصری b Pa)پا    

  و (پدر)  باستان یونانی ىشهیافتخار پدران، از ر (یونانی b Patrocles)پاتروکلس  

 .[لسیآخى و دوست یاز پهلوانان آخا] (افتخار)

از ] (پدر) patra التین ىشهیاشرافى، از ر (التین b Patrick/ Patris)س یک/ پاتریپاتر 

 .[حىیمقدسان مس

 .[ل مادیکى از قباینام ]شروى کنندگان یشروها، پیپ (پارسیb Partaknian )ان یپارْتاکْن 

ی پارسی باستان ]دختر یای ایالمی و اوپَرمَهپارسی( کمال نیک )؟(، تحریفی یونانی شده از اوپَرم rپارمیس )

 ی کوروش بزرگ[ بردیا و نوه

 .[وایزنِ ش]ت یى سانسکرشهیدختر کوهستان، از ر (هندى r Parvati)پارْواتى  
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شود، از دار مىیشهر پداى که در ستاره (باستان مصری b Pasebakhaenniut)وت یپاسِباخائِنّ 

ى دودمان لقب پسوسِنِس اول، از فراعنه] (شهر)وت ی، و نّ(داریپد)، خا (اىستاره)باستان پاسِبا  مصری ىشهیر

 .[کمیست و یب

 شرقى.  (ى کهنفرانسه -گُل b Pascal)پاسکال  

 .[عثمانىمنصبى ارتشى در دولت ] پارسی« پادشاهِ »ی ، ترکی شدهسپهساالر (ترکى b)پاشا  

 .[لقب آتنه] (زهیدوش) pallas باستان یونانی ىشهیزه، از ریدوش (یونانی r Pallas)پاالس  

ار ] (گربه)باستان پام  مصری ىشهیکسى که به گربه تعلق دارد، از ر (باستان مصری b Pami)پامى  

 .[ست و دومیى دودمان بفراعنه

شفا )  و (همه)  باستان یونانی ىشهیهمگان، از رى شفا دهنده (یونانی r Panacea)پاناسِه  

 .[وسیدختر اسکوالپ] (دادن

 (هیهدـ)  و (همه)  باستان یونانی ىشهیها، از رهیى هدهمه (یونانی r Pandora)پاندورا  

 .[ها را به جهان هموار کردیتمام بدى راه ورود یاى جادوزنى که با گشودن جعبه]

 و (همه)  باستان یونانی ىشهیى چشمها، از رهمه (یونانی b Panoptes)پانوپْتِس  

(چشم).

 .[ح، نام چند پاپیون مسیاز حوار] التین ىشهیفروتن، از ر (التین b Paul)پاول  

 . [حیون مسیاز حوار]کوچک  (عبرى b Paulus)پاول/ پل/ پائولو/ پولس  

 .[سیخداى شهر ممف]باستان  مصری ىشهینده، از ریگشا (باستان مصری b Ptah)پتاح  
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 .ىیروستا (اسپانیایی r Petronia)ا یپِترون 

 .خواسته (التین r Petula)پِتوال  

باستان پِدى  مصری ىشهیمرد خردمندِ شهر باستِت، از ر (باستان مصری b Pedibastet)باسْتِت یپِد 

 .[ست و سومین فرعون دودمان بینخست] (خردمند)

از دو بخش  प्रजापदिها، بابای مخلوقات، در سانسکریت هندی( پدر آفریده b Prajapatiپرَجاپَتی )

 ها( و پَتی )پدر( تشکیل یافته ]خدای بزرگ در وداها[پْرَجا )آفریده

)نابودگر( و  باستان  یونانی ىشهیى نور، از رنابود کننده (یونانی r Persephone)پِرسِفونِه  

 [زدبانوى دوزخیا]( )نور. 

 (دنید)  و (شیپ) باستان یونانی ىشهیش، از ریدوراند (یونانی b Prometheus)پرومِتِه  

 .[مردمان به ارمغان آوردها، کسى که آتش را براى تانیاز ت]

شاه ] (روزیپ)ج یو پهلوىِ اَپَّرْو (روزیفاتح، پ)جَه یوَىِ اوپَرىیى اوستاشهیروزمند، از ریپ (پارسی b)ز یپرو 

 .[ساسانى

گ، یک، تُرفانىِ پَریکَه، پهلوىِ پَریریى پَیى اوستاشهیوِ شهوت، از ریگانه، ماده دیبه و بیزن غر (پارسی r)پرى  

 ومرث در نبردیاور کی] (و شهوتید)ىِ پِلِه یى هند و اروپاشهیا از ریبه، یک همگى به معناى زنِ غریو سُغدىِ پْر

 .[وان در شاهنامهیبا د

 .[ى که ژاپن را شکست دادیکایاساالر آمریدر]مسافر  (التین b Perry)پِرى  

 ]ایزدبانوی زمین در ریگ ودا[  पथृ्वीی سانسکریت برگرفته از ریشههندی( زمین، خاك  rپریتیوی )
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 .(سا-)پرى و پسوند شباهت  پارسیى شهیه به پرى، از ریهمچون پرى، شب (پارسی r)سا یپَر 

 .[معشوق اروس] (روح)  یونانی ىشهیروان، روح، از ر (یونانی r Psuche)پسوخه  

 .[اب و شاه تورانیپدر افراس] (برنده)ى پهلوىِ پِشَنَه شهیفاتحِ جنگ، از ر (پارسی b)پَشَنْگ  

شکش یپ)ئو یشیىِ پیى اوستاشهیر شکش کرده است، ازیکسى که تنِ خود را به خدا پ (پارسی b)پَشوتن  

 .[دانان زرتشتى و حاکم گنگ دژیاز جاو] (تن)و ثْنَه  (کردن

 .آرام، ساکت (اسپانیایی b Placido)دو یپالس

 همان بالش است. (پارسی b)پَالشان  

 .(آتش) plam ى بلغارىشهیشعله، از ر (بلغارىb Plamen)پالمِن  

)افالطون( ]فیلسوف و متأله  ( همچون افالطون، برگرفته از نام یونانی التین b Pletonپلتون )

 اهل قسطنتنیه و فعال در ایتالیا در قرن چهاردهم و پانزدهم که در اصل گریگوریوس کِمیستوس نام داشت.[

 .[پسر ارفخشد]ى یدو شاخه شدن، واگرا (عبرى b Peleg)پِلِگ  

  و (ثروت)  یونانی ىشهیسرورِ ثروت، از ر (یونانی b plutarchus)پلوتارك  

.[یونانی مورخ بزرگ] (شاه، سرور)

 ران.یکشت (یونانی b Ploto)پلوتو  

خداى دوزخ و برادر ] (ثروت)  باستان یونانی ىشهیثروت، از ر (یونانی b Pluto)پلوتو  

 .[زئوس

 .[خداى باران]باران  (التین b Pluvius)وس یپلوو 
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 .[س و مادر تلماكیهمسر اول]اردك  (یونانی r Penelope)پِنِلوپِه  

 توسعه.  (عبرى b Put)پوت  

( به معنای پوسیدن و πύθεινی یونانی پوتِئین )( گندیده، پوسیده، از ریشهیونانی r Puthiaپوتیا )

 ی بزرگ معبد دلفی[گندیدن ]لقب کاهنه

 ت.یى سانسکرشهیلوفر، از رین (هندى r Pudma)پودْما  

 .[دیالرشهارونهمسر ] (پسوند نسبت)و ان  (سرخ)بور  پارسیى شهیرو، از رسرخ (پارسی r)پوران  

 ارغوانى. (یونانی b Porfirio)و یریپورف 

ی اوستایی پور )پُر، زیاد( و چیستا: پارسی کهن( پرخرد، بسیار دانا، برساخته از ریشه rپوروچیستا )

AtsIc  )دختر کوچک زرتشت و همسر جاماسپ[)خرد، دانش[ 

س یدختر رئ]ن یى آلْگونْکشهیگوش است، از ریاو باز (سرخپوستى r Pocahontas)پوکاهونْتاس  

 .[دپوست ازدواج کردیک سفیاى که با لهیقب

 . (شهر)  باستان یونانی ىشهیشهروند، از ر (یونانی b Polias)اس یپول 

.(هیهد(ادیز)  باستان یونانی ىشهیسخاوتمند، از ر (یونانی r Polidora)دورا یپول 

  باستان یونانی ىشهیاز رچند دهانى، کسى که چند دهان دارد،  (یونانی b Polypheme)فِمِه یپول 

 .[ادیلیپهلوانان ااز ] (دهان)  و (اریچند، بس)
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 (سرود)  و (اریبس)  یونانی ىشهیر سرودِ فراوان، از (یونانی r Plymnia)ا یمْنیپول 

.[زدبانوى سرود، از موزهایا]

 Pontus ىِالتین ای (ایدر)  یونانی ىشهیا، از ریا دریپل  (التین b Pontius)وس یپونت 

 .[حین در زمان مصلوب شدن مسیحاکم رومى فلسط] (پل)

 اجبار. (یونانی b Peitho)تو یپِ 

 .التین ىشهیرحم، دلسوزى، از ر (اسپانیایی b Piedad)داد یپ 

 .[ابیر افراسیپهلوان تورانى و وز] (سالخورده، محترم)ر یپ پارسیى شهیشرو، از ریرهبر، پ (پارسی b)ران یپ 

ون و مادر یدختر پرومته، زن دکال] (آتش)  یونانی ىشهی، از رینآتش (یونانی r Pyrrha)ا یریپ 

 .[نسل انسان

قانون گذاشتن، قاعده )داتَه  (ش، نخستیپ)ىِ پَرَ یى اوستاشهین قانونگذار، از رینخست (پارسی b)شداد یپ 

 .[ابد.یومرث تا گرشاسپ ادامه مىیانى، نام دودمانى از شاهان که از کیلقب هوشنگ ک] (وضع کردن

باستان پى  مصری ىشهیند تعلق دارد، از ریکسى که به آن خوشا (باستان مصری b Pinedjem)نِجِم یپ 

 .[ى دودمان کاهنان تِبدو تن از فراعنه] (ا پتاح استیند، اشاره به هوروس یفردِ خوشا)و نِجِم  (تعلق داشتن به)

 هندی( مهربان با همه ]لقب آشوکا[ b Piyadasīپیَدَسی )

 صلحجو. (چینى r b Ping)نگ یپ 
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 ت

  

  

 ter/der آلمانى ىشهیحاکم مردم، از ر (آلمانى b Theodorice/ Derek)ک/ دِرِك یتئودور 

 .(شاه/ حاکم) ric/reg و (مردم)

 ار بزرگ.یبس (چینى r b Tai)تائى  

 ى آرامى.شهیغزال، از ر (عبرى r Tabitha)تا یتاب 

 نه.یس (عبرى b Thaddaueus)تادائوس  

 .[سپاتىیزنِ براه]ت یى سانسکرشهیستاره، از ر (هندى r Tara)تارا  

 .تندر (سلت b Taranis)س یتاران 

 .[خداى آسمان]فاتح  (تىیه b)تارْحونت  

 ن پسر.ینخست (ژاپنی b Taro)تارو  

 .[ى دعاهازدبانوى شنوندهیا]شنوا  (بابلى r)تاشمَتو  
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 جالل. (ژاپنی b Takashi)تاکاشى  

 فرزند بلند مرتبه. (ژاپنی r Tkakako)تاکاکو  

 نىِ بامبو. (ژاپنی b Takeshi)تاکِشى  

 صنعتگر. (ژاپنی b Takumi)تاکومى  

 ملکه.  (ارمنی r Takouhi)تاکوهى  

 فرزند شجاع دانا. (ژاپنی r Takehiko)کو یتاکِه 

زدبانوى کمدى، از یا] (شکفتن)  یونانی ىشهیگل دادن، شکفتن، از ر (یونانی r Thalei)تالى  

 .[موزها

از فرشتگان ] (شتاب، عجله)  باستان یونانی ىشهیشتابزده، از رعجول،  (یونانی r Thalia)ا یتال 

 .[زدبانوى کمدى، از موزهایا، ایدر

 ست. یااسم صومعه (ارمنی r Taline)نه یتال 

 فرزند فراوانى و ثروت. (ژاپنی r Tamiko)کو یتام 

 دره. (ژاپنی r Tani)تانى  

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

 )تبع( به همین معنا ]لقب شاهان باستانی یمن[ [tbی حبشی ، از ریشهمردانه و نیرومندعربی(  bتبع )
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ثبت شده است،  laEbTو  hlaEbTمرد نیرومندِ خداوند، به خط ثمودی به صورت عربی(  b)اله تبع

 )مرد نیرومند( در زبان حبشی و اله )خدا( ]شاه باستانی یمن[ [tbبرساخته از 

 .[زدبانوى حامى زنان بارداریا] ى بزرگگانهی (باستان مصری r Thoris)س یتحور

 کینیدوم (باسک b Txomin)ن یتْخوم 

  یونانی ىشهیرکسى که دوست دارد برقصد، از  (یونانی r Terpsichore)کورِه یتِرپْس 

 .[رقص، از موزهازدبانوى یا] (رقص)  و (داشتندوست )

 .[ن پسرینامى مرسوم براى سوم] (سومى) tri التین ىشهیسومى، از ر (اسپانیایی b Tercero)تِرسِرو  

 .[هااسپانیایی اوان، جدیپسر ]سخت، محکم  (عبرى b Tarshish)ش یترش 

 ى شکارى.شهباز، پرنده (ترکى b)طرالن  ترالن/ 

 .[ب رومىیشاعر و اد]ف یلط (التین b Terrence)تِرِنس  

 ى بزرگ. دهکده (آنگلوساکسون b Trevor)تْرِوور  

از ] (ملکه)  و (سه)  باستان یونانی ىشهین ملکه، از ریسوم (یونانی r Tritone)تونِه یتر 

 .[ایزدبانوان دریا

ی پارسی باستان تری )سه( و توخمَه ی سه تخم، بسیار مردانه، برساخته از ریشهپارسی( دارنده bتوخمَه )تری

  )تخم( ]از اشراف پارسی دوران هخامنشی[
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، گاه براى (غوغا، آشوب) drest ىِسلت ىشهیآشوبگر، غوغاگر، از ر (سلت b Tristan)سْتان یتر

کنند که درست اش مىترجمه «نیغمگ»کنند و را ذکر مى (غم و غصه) tristus التین ىشهین نام ریا

 .[زولدیستان و ایقهرمانِ داستان تر]ست ین

 راه.  (ى کهنفرانسه -گُل b Tracey)سى یترِ 

 .(سومى) tri التین ىشهیث، از ریتثل (اسپانیایی b Trinidad)داد ینیتر 

لقب پسر ] (جانور)  باستان یونانی ىشهیجانور، وحش، از ر (یونانی b Therion)ون یتِر 

 .[وحنایل یدجال در انج طان/یش

جمع کردن و نظم )  باستان یونانی ىشهیمنسجم، منظم، از ر (یونانی b Theseus)تزئوس  

 .[پسر اژه، از پهلوانان آخائى] (دادن

 .(ز کردنیپره)ى تقى شهیزگار، از ریپره عربى( b)تقى  

 .[از شاهان خوارزمشاهى]ان یت، پایغا (ترکى b)تَکِش  

ى لهیرهبر قب]ى شاونى شهیگذرد، از رپلنگى که از کنارى مى (سرخپوستى b Tecumesh)تِکومِش  

 .[ان در انتهاى قرن نوزدهمیشا

 بارو، پهلوان.یز (ترکى b)ن یتَک 

.(ستادنیا)  و (انیت، پایغا)  باستان یونانی ىشهیت، از ریموفق (یونانی b Telesto)تِلِستو  

  باستان یونانی ىشهیردرخشد، از آن کسى که از دور مى (یونانی r Telephasa)تِلِفاسا  

 .[وپه استیآگرهمان ] (دنیدرخش)  و (دوردست)
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 .[زدبانوى انجمنهایا] (قانون)  باستان یونانی ىشهیقانون، از ر (یونانی r Themis)س یتِم 

 و (قانون)  باستان یونانی ىشهیافتخار قانون، از ر (یونانی b Themistocles)سْتوکْلِس یتم 

(افتخار) [سردار آتنى].

 .[ى جاهلىلهینام دو جد قب] (کمال)ى تمم شهینش، از ریکامل در آفر عربى( b)م یتم 

ها در قرن انیامبر شایپ]ى شاونى شهیدرِ گشوده، از ر (سرخپوستى b Tenskwatawa)تِنْسْکواتاوا  

 .[نوزدهم

 ن، خاك.یزم (چینى Tu( r b)تو  

 سرعت. (یونانی r Thoe)توئِه  

 .[هیدولتشهرى در شمال سور]ر یجهانى، فراگ (عبرى b Tobal)توبال  

 .(هوهی)و اَه  (خوب)توبى  عبرى ىشهیهوه خوب است، از ری (عبرى b Tobiah)اه یتوب 

شده از نامی مصری توت شکلی یونانیی تعادل، یا دارنده، لکهمانند لک (باستان مصری b Thot)توت  

شده است. ( خوانده میḏiḥautī« )خاوتیدی»( نوشته شده و احتماالً ḏḥwty)« دخوتی»است که در اصل 

« ḏḥw»ی دخو ریشهاز است و یا به روایتی از  (متعادل ساختن)ا تِهوتى ی (امبریپ)دوت این اسم  مصری ىشهیر

 .[خداى نوشتار و خط و جادو]لک گرفته شده است لکه معنای ب

باستان توت  مصری ىشهیى آمون، از رر زندهیتصو (باستان مصری b Tutankhamun)توتانخامون  

 .[ى دودمان هژدهماز فراعنه] (ى استینام خدا)و آمون  (اتیح)، آنخ (ریتصو)
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 طخداى خ)باستان توت  مصری ىشهیفرزند توت، از ر (باستان مصری b Tuthmosis)س یتوتْموز 

 .[ى دودمان هژدهم نام چند تن از فراعنه] (فرزند)و موسِه  و نویسایی(

 ، «ای»محبوب  (باستان مصری r Tudia)ا یتود 

 .[خداى توفان] (صاعقه) dorr باستان نوردیکى شهیتندر، از ر (آلمانى b Thor)تور  

 تپه.  (آنگلوساکسون b Tora)تورا  

و اورسِت  (بانو)باستان تو  مصری ىشهیرومند، از ریبانوى ن (باستان مصری b Tworset)تورْسِت  

 .[ن فرعون دودمان نوزدهمیى مصر، آخرملکه] (رومندین)

 quil و (نام خداى رعد) Tor باستان آلمانى ىشهیکالهخودِ تور، از ر (آلمانى b Torquil)ل یتورْک 

 .(کالهخود)

  و (گاو نر)  باستان یونانی ىشهیکردار گاو، از ر (یونانی b Tauropole)توروپولِه  

 .(کردار، رفتار)

 .[از پهلوانان شاهنامه]ى تَئوسَه یى اوستاشهیاز رتناور و نیرومند،  (پارسی b)توس  

به معنای نجار و تراشنده هم هست ]ایزدِ فضا و مکان در  त्वषृ्टهندی( فضا، مکان، در سانسکریت  bتْوَشتری )

 وداها[

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

 (کنمتوکل مى)ى آشورى توکولتى شهیکنم، از رتوکل مى (خداى جنگ)نورتا یبه ن (آشورى b)نورتا یتوکولْتى ن 

 .[شاه آشور]
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 .[پسر گومر]قوى  (عبرى b Togarma)توگرمَه  

 سرخ جامه.  (عبرى b Tula)توال  

 .[حیون مسیاز حوار] (همزاد، دوقلو)ا یى آرامىِ تِه اومشهیدو قلو، از ر (عبرى b Thomas)توماس  

رَییش بوده که در یونانی به تومیریس تحریف تهماش نیرومند بالیده، احتماال شکل اصلی (پارسی rتومیریس )

 ها در دوران کوروش بزرگ[ی ماساگت]نام ملکه شده است

 فرزند ثروت. (ژاپنی r Tomiko)کو یتوم 

همسر رستم و ] (پسوند نسبت)ن یو ا (رومندین)ى تَخْمَه یى اوستاشهیرومند، از ریتناور، ن (پارسی r)نه یتَهْم 

 .[مادر سهراب

 باکره( و پسوند تی که روی هم رفته تیامت)دوشیزه و   اَمتو ى اکدىشهیا، از ریدر (اکدى r)امَت یت 

 .[ن در بابل باستانیخداى آشوبِ آغاز]شود خوانده می 

 .[ا و اورانوس بودندینام نژادى از غولها که فرزندان گا] ویغول، د (یونانی b Titan)تان یت 

ت یباستان ت مصری ىشهیسىِ رع، از ریر دگردیتصو (باستان مصری b Titkheperure)تْخِپِرورِع یت 

 .[کمیست و یى دودمان بلقب پسوسنس دوم، از فراعنه]و رع  (سىیدگرد)، خپرو (ریتصو)

 .[همتاى زئوس] (نبرد) tiwas باستان نوردیکى شهیجنگ، نبرد، از ر (آلمانى b Tyr)ر یت 

 ن. یآرزوى والد (عبرى b Tiras)راس یت 

 سرگردان.  (عبرى b Tirah)راه یت 
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 بانوى بزرگ. (ترکى r)رم یت 

 .(بخت، شانس)  باستان یونانی ىشهیبخت، از ر (یونانی r Tyche)کِه یت 

و نام ببر در زبانهاى (گرَهیت)نام اصلى دجله ] (زیت)گْرَه یى پهلوى تشهیز، تند، از ریت (ارمنی /پارسی b)گْران یت 

 .[شه استین ریاز هم( tiger) ژرمنى

و اَشرَه  (کنم بهتوکل مى)ر یى آشورى توکولتى اپشهیمن به آشور متکى هستم، از ر (آشورى b)لْسَر یگلَت پیت 

 .[نام چند شاه بزرگ آشورى] (انیآشور، خداى بزرگ آشور)

 .[نام چند جد جاهلى]تباهى عقل در اثر عشق  عربى( b)م یتَ 

 .(خدا)  و (احترام)  یونانی ىشهیخداى محترم، از ر (یونانی /عبرى b Timothy)موتى یت 

 .[جهانگشاى تاتار]فوالد  (ترکى b)مور یت 

 .[از دولتمردان عصر رضا شاه] (سنگ)و تاش  (آهن)مور یى ترکى تشهیسنگ آهن، از ر (ترکى b)مورتاش یت 

 .(احترام)  یونانی ىشهیاحترام، از ر (عبرى b Timon)مون یت 
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 ث

 

 .(قصاص کردن)ى ثأر شهیکشنده، خونخواه، اسم فاعل از ر عربى( b)ثائِر  

 ى ثبت.شهیدار، اسم فاعل از ریپا عربى( b)ثابت  

 .(وهیم)ى ثمر شهیوه دهنده، از ریم عربى( b)ثامِر  

 ]نام دختر زرتشت[ )سه( irqی اوستایی تْری ( سومی، برگرفته از ریشهپارسی کهن rثریتا/ ثریتی )

 روباه. عربی( b)ثعلب  

 .(ارزش)ى ثمن شهیگرانبها، صفت از ر عربى( b)ن یثم 

به همین معنا، همتای توَشتری  ehAwqی اوستایی جا و مکان، فضا، از ریشه پارسی کهن( b) ثواشه

« تْوَر/ ثْوَر»ی هند و اروپایی ریشهکه خود از جا و فضا به معنی ی هند و ایرانی ثوارتَهمشتق از متون ودایی. در 

 . ]ایزد فضا و گاه زمان در متون اوستایی[شده استساخته به معنای شتافتن و حرکت کردن 
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 ج

 

  

  

 غم.  (عبرى b Jabez)جابِز  

 نده.یکو، بخشاین (عربى b)جاد  

 سپاسگذار. (عبرى b Jedon)جادون  

 .[ثیفرزند ش]نازل شده  (عبرى b Jared)جارِد  

 .(جسارت)ى جسر شهیباك، اسم فاعل از رگستاخ، بى (عربى b)جاسِر  

 ى جسم.شهیتنومند، اسم فاعل از ر (عربى b)جاسم  

 .[پهلوان کنعانى] انیآشکار، نما (عبرى b Goliath)ات یجالوت/ گول 

 (رهبر)ا ژَم ی (داشتن، مهار کردن)ى جام یى اوستاشهیى اسب، راهبرِ اسب، از ردارنده (پارسی b)جاماسپ  

 .[ر و موبد گشتاسپیوز] (اسب)و اَسپَه 

 ى جمع.شهیر، کامل، اسم فاعل از ریفراگ عربى( b)جامع  

 .(هوهی)و اَه  (پر افتخار)ون ی عبرى ىشهین است، از ریهوه افتخارآفری (عبرى b John)جان  
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 ى جهد.شهیتشالگر، اسم فاعل از ر عربى( b)جاهد  

 .[از القاب خداوند] (رگىیچ)ى جبر شهیره، اسم فاعل از ریغلبه کننده، چ (عربى b)جبار  

 .[نین چادرنشینخست]ى سامى شهیاز ر رودخانه، (عبرى b Jabal)جَبَل  

 .[ى دودمان نخستاز فراعنه]باستان  مصری ىشهیهوروسِ مار کبرا، از ر (باستان مصری b Djet)جِت  

 فراوانى.  (عبرى b Jethro)جِترو  

ر یح را در آن دستگیان مسیباغى که روم]ظرف روغن، روغندان  (عبرى r Getsemane)جِتْسِمانى  

 .[کردند

و حور  (گفتن)باستان جِد  مصری ىشهیهوروس گفت، از ر (باستان مصری b Djedhor)جِدْحور  

 .[امى دودمان سىاز فراعنه] (دیهوروس، خداى خورش)

تحمل )باستان جِدِف  مصری ىشهیبردبار همچون رع، از ر (باستان مصری b Djedefre)جِدِفْرِه  

 .[ى دودمان چهارماز فراعنه] (دیخداى خورش)و رع  (کردن

تحمل )باستان جِد  مصری ىشهیکند، از رروح رع تحمل مى (باستان مصری b Djedkare)جِدکارِع  

 .[پنجمى دودمان از فراعنه]و رع  (روح)، کا (کردن

 .[لخمشاه بنى] (عیسر)ى جذم شهیع و چابک، اسم مصغر از ریسر عربى( b)مه یجُذَ 

ى دودمان از فراعنه]باستان  مصری ىشهیکند، از رارى مىیهوروس که  (باستان مصری b Djer)جِر  

 .[نخست

 .(شاه) wald و (زهین) ger آلمانى ىشهیزه، از ریشاهِ ن (آلمانى b Gerald)جرالْد  
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 دهقان، کشاورز.یونانی(  b Georgeجرج/ ژرژ/ گئورك/ گئورگیوس )

 .(ن جارى شدنییبه پا)رَد یى آرامى شهی، از راردن جارى، نام رود (عبرى b Jordan)جردن  

 مشترى ملقارت. (قىیفنb DjerMelquart)جِرملقارت  

هاى از نبى] (هوهی)و اَه  (رفتنباال )جرم  عبرى ىشهیتعالى خدا، از ر (عبرى b Jermiah)اه یجِرم 

 .[هودىی

 .[منیاى در لهیجرهم بن قحطان: جد جاهلى قب] کیجدى در کار ن عربى( b)جُرهُم  

 .[ر بن بدر: شاعرى جاهلىیجر] افسار شتر عربى( b)ر یجر 

ات رع که یتجل (باستان مصری b Djeserkheperure Setepenre)جِسِرخِپِرورِع سِتِپِنْرِع  

)ایزد و رِع  (دنیبرگز)، سِتِپِن (ظهور)، خِپِر (مقدس)ى جِِسر شهیاند مقدس هستند، از رده شدهیوى برگزتوسط 

 .[ن فرعون دودمان هژدهمیلقب حورم حب، آخر]خورشید( 

باستان جِسِر  مصری ىشهیروح رع مقدس است، از ر (باستان مصری b Djeserkare)جِسِرکارع  

 .[ى دودمان هژدهملقب آمِن حوتپِ اول از فراعنه]و رع  (روح)، کا (مقدس)

 .(جسارت)ى جسر شهیشجاع، از ر عربى( b)جسور  

 رده.یرودخانه، ماده شتر ش عربی( r b)جعفر  

 ند. ینشاو آزاد مى (عبرى b Jephtan)جِفتان  

 .[از القاب خداوند] (شکوه)ى جلل شهیپرشکوه، از ر عربى( b)جالل  

 .ی جلی )آشکار ساختن(، از ریشهقتیکاشف حق عربى( b)جَلوان  
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 .[از القاب خداوند] (شکوه)ى عربى جلل شهیشکوهمند، بلندمرتبه، صفت از ر (عربى b)ل یجل

 .[جمالزاده] (ىیبایز)ى جمل شهیبارو، صفت از ریز عربى( b)جمال  

و خْشَئِتَه  (تیمَه در سانسکریبرابر با )مَه ییى شهیا جمِ درخشان، از ریشاه جم،  (پارسی b)د یجمش 

 .[انگذار نوروزیرى، بنیپادشاه بزرگ اساط] (شاه)ا خْشوى ی (درخشان)

 .(ىیبایز)ى جمل شهیبارو، صفت از ریز عربى( b)ل یجم 

 ى جمال.شهیربارو، صفت همیز (عربى r)له یجم 

 .[نام برج خرداد] التین ىشهیدوقلو، از ر (التین b Gemini)نى یجِم 

 .[محمد على جناح] بال عربى( b)جناح  

 .[نام کوچک ابوذر غفارى]نوعى ملخ عربی(  r b)جَنْدُب  

 .(سپاه)ى جند شهیر از ریسپاهِ کوچک، اسم تصغ عربى( b)د یجُنَ 

 خوب و نرم.  (آنگلوساکسون r Jennifer/ Jenny)فِر/ جِنى یجِن 

 نا.یگل م (چینى r Ju)جو  

 .(خدا)ل یو ا (هوهی)جوه  عبرى ىشهیهوه خداست، از ری (عبرى b Joel)جوئِل  

 .(بخشش)ى جود شهیبخشنده، صفت از ر عربى( b)جواد  

 ى جود.شهیبخشنده، اسب تندرو، اسم فاعل از رعربی(  r b)جواد  

 ان. یگر (عبرى b Jub)جوب  
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 .[دانیقین موسینخست]ى سامى شهیپور، از ریش (عبرى b Jobal)جوبال  

 پسر دهم. (ژاپنی b Juro)جورو  

نجات )و شوا  (هوهی)جوه  عبرى ىشهیهوه نجات بخش است، از ری (عبرى b Jushua)وشع یجوشوا/  

 .[هودىیهاى از نبى] (دادن

 .(آتش)ه یو ش (هوهی)جوه  عبرى ىشهیآتش خداوند، از ر (عبرى b Joshia)ا یجوش 

 فرزند خالص. (ژاپنی r Junko)جونْکو  

و شافِت  (هوهی)جوه  عبرى ىشهیکند، از رهوه داورى مىی (عبرى b Johushapheth)جوهوشافت  

 .(داورى کردن)

 لذتبخش.  (ى کهنفرانسه -گُل b Joy)جوى  

 ارباب.  (ى کهنفرانسه -گُل b Joyce)س یجو 

 .[اى از معتزلهه، فرقهیجهم بن صفوان: رهبر جهم] ترشرو و عبوس عربى( b)جَهْم  

 .[از پهلوانان شاهنامه] (رانگریکوبنده و و)شْتَه یى ژَنْجْنیى اوستاشهیکشنده و کوبنده، از ر (پارسی b)جَهْن  

 .(بانگ بلند)ى جهر شهیداراى صداى رسا، از ر عربى( b)ر یجَه 

 با.یز (چینى r Jia)ا یج 

 رودخانه. (چینى Jiang( r b)انگ یج 

 آهو، غزال. (ترکى r)ران یج 
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 پسر دوم. (ژاپنی b Jiro)رو یج 

 .(م شدنیترم)  یونانی ىشهیافته، از ریم شده، شفا یترم (عبرى b Jason)سون یج 

 ار.یانتخاب، اخت (عربى r)الن یج 

 فلز، طال، پول.  (چینى r b Jin)ن یج 

 تخت.یجوهر، پا (چینى r b Jing)نگ یج 
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 گذر کردن. (چینى b Chao)چائو  

 آزاده. (آلمانى b Charles)چارلز  

 ت.یى سانسکرشهیماه، از ر (هندى b Chandra)چانْدْرا  

 ثروت، نرمى، قدرت. (چینى b Chang)چانگ  

 .(خدا) bog و (اهیس) chern ىاسالو ىشهیاه، از ریخداى س (اسالو b Chernobog)چِرنوبوگ  

برادر طغرل، شاهِ ] (ارباب)گ یو ب (شکارىمرغى )ى ترکى چرغ شهیرِ عقاب، از ریام (ترکى b)ک یچغرى ب 

 .[سلجوقى

 اب.یکام (چینى b Cheng)چِنگ  

 .[لقب بهرام، شاهِ ساسانى] (ى کوتاهزهین)ن یباستانِ ژوب پارسیى شهین، از ریژوب (پارسی b)نه یچوب 

 بهار. (چینى b Chun)چون  
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 کان، یى آفرشهیخدا، رهبر، از ر (آفریقایى b Chibuzo)بوزو یچ 

 .کانیى آفرشهیاز ر خدا ما را حفظ کند، (آفریقایى b Chizoba)زوبا یچ 

ی ایالمی پیش )از نو ساختن( نوسازنده، احیاگر )؟( از ریشهپارسی(  b) پسپیش/ تئیششیش /پیشچیش

 ]جد کوروش بزرگ[

 دانش. (ژاپنی r Chika)کا یچ 

 فرزند دانش. (ژاپنی r Chikako)کاکو یچ 

 فلز، طال. (چینى Chin( r b)ن یچ 
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 .[ى طىلهیشاعرى از قب] (داورى کردن)ى حتم شهیقاضى، اسم فاعل از ر عربى( b)حاتم  

آواز خواندن براى )ى حدى شهیراند، اسم فاعل از رکسى که شتران را با خواندن آواز مى عربى( b)حادى  

 .(شتر

ر یحارث ابن جبله: ام] (شکافتن)ى حرث شهیدرنده، اسم فاعل از رر یشخم زننده، ش عربى( b)حارث  

 .[حفنة در شامبنى

 .(پاسبانى کردن)ى حرس شهینگهبان، از ر عربى( b)حارس  

باستان حار  مصری ىشهیس است، از ریزیهوروس پسر ا (باستان مصری b Harsiese)سِه یحارْس 

 . [ست و دومین فرعون دودمان بیآخر] (زدان مهمیس، از ایزیا)سه یو ا (پسر)، سى (دیهوروس، خداى خورش)

 ى حزم.شهیمحتاط، اسم فاعل از رعربى( b)حازم  

 .(دنیبر)ى حسم شهیقاطع، از ر عربى( b)حاسِم  

 .[لقب حفظ کنندگان قرآن]ى حفظ شهیادآور، اسم فاعل از ریحفظ کننده،  عربى( b)حافظ  
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 .[نوحپسر ]کى یتار (عبرى b Ham)حام  

 ى حمد.شهیشگر، اسمفاعل از ریستا عربى( b)حامد  

 ى حبّ.شهیمعشوقه، اسم فاعل از ر (عربى r)حَباب  

 .(دوست داشتن)ى حبب شهیدوست داشتنى، از ر عربى( b)حُباب  

 آغوش عشق.  (عبرى b Habakuck) حبقوق /حَباکوك 

 .[دان عربیابن حبان: مورخ و جغراف] (دوست داشتن)ى حبب شهیمحبوب، از ر عربى( b)حِبّان  

 .(دوست داشتن)ى حبب شهیدوست، از ر عربى( b)ب یحب 

 زد. یخخدا بر مى (عبرى b Habir)ر یحَب 

 .[هاتىیپسر کنعان، جد ه]وحشتناك  (عبرى b Heth)حِت  

باستان حَت  مصری ىشهینِ بانوان، از ریتربینج (باستان مصری r Hatshepsut)حَت شپ سوت  

 .[ى مشهور مصر در دودمان هژدهمملکه] (زادهبینج)و شِپسو  (نیبرتر)

باستان  مصری ىشهیآور است، از رعدالت شادى (باستان مصری b Hetephermaat)حِتِفِرمآت  

 .[ى دودمان نوزدهمپتاح، از فراعنهلقب مرن] (عدالت)و مآت  (نیآفرشادى)حِتِفِر 

ران یحاکم خونخوار ا]ى حج شهیرود، صاحب حجت قوى، از راد به حج مىیکسى که ز عربى( b)حجاج  

 .[در قرن اول هجرى

 .[لقب آهن] (شدت، تندى)ى حدد شهیقاطع و تندخو، صفت از ر عربى( b)د یحد 
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 ىشهیى آهوى ماده، استعاره است براى آزادگى، از راسب آزاد شده، جوجه کبوتر، بچه عربی( r b)حُّر  

 حرر.

 روشن، نورانى.  (عبرى b Harran)حران  

 ن.یخشمگ عربى( b)حردان  

باستان  مصری ىشهیکند، از رد مرا حفاظت مىیخداى خورش (باستان مصری b Herihor)حور حِرى

 .[انگذار دودمان کاهنان تِبیبن] (دیهوروس، خداى خورش)و حور  (کندمرا حفاظت مى)حِرى 

 .(خدا)ل یو ا (دنید)حزا  عبرى ىشهیى خدا، از رنندهیب (عبرى b Hazael)ل یحزائ 

هاى از نبى] (خدا)ل یو ا (توانستن)حزقى  عبرى ىشهیهوه تواناست، از ری (عبرى b Azkiel)ال یحزق 

 .[هودىی

 .[رى در اندلسیحسام ابن ضرار الکلبى: ام] (دنیبر)ى حسم شهیر برنده، از ریشمش عربى( b)حُسام  

 .[حسان بن ثابت: مداح حضرت محمد] ن کنندهیمز عربى( b)حَسّان  

 ى عربى حُسن.شهیکو، از ریبا، نیز (عربى b)ن/ محسن/ احسان یحسن/ حس 

 .[از القاب خداوند] (حساب کردن)ى عربى حسب شهیگر و بزرگوار، صفت از رمحاسبه (عربى b)ب یحس 

 ى حصف.شهیکو رأى، مدبر، صفت از رین عربى( b)ف یحِص 

 ى حصن.شهیر از ریجاى محکم و استوار، اسم تصغ عربى( b)ن یحُصَ 

 .[حطان بن المعلّى: شاعر مشهور عرب]بز نر  عربی( r b)حطّان  
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 شادى من در اوست.  (عبرى r Hephzibah)باه یحِفْز 

 .[ر حکومتهاى اسالمىین وزیمان الهمدانى: اولیحفص بن السل]ر یبچه ش (عربى r)حَفص  

 .[نام دختر عُمر بن خطاب]ر ماده یبچه ش (عربى r)حَفصه  

 ى حفظ.شهیدارنده، کسى که حفظ کرده، صفت از ر عربى( b)ظ یحف 

 تنبل.  (عبرى b Haghai)حقائى  

باستان حقا  مصری ىشهیعدالت رع حاکم است، از ر (باستان مصری b Heqamaatre)رع حقامآت 

 .[ستمیى دودمان بچهارم، از فراعنهلقب رامسس ]، و رع (عدالت)، مآت (حاکم)

و وَسِت  (حاکم)باستان حقا  مصری ىشهیسلطان تِب، از ر (باستان مصری b Heqawaset)حِقاواسِت  

 .[ى دودمان نوزدهم لقب آمن مسس، از فراعنه] (تِب، شهرى در مصر)

ونو یو  (حاکم)باستان حقا  مصری ىشهیحاکم شهر آفتاب، از ر (باستان مصری b Heqaiunu)ونو یحِقا 

 .[ستمیى دودمان بلقب رامسس سوم از فراعنه] (س، شهرِ آفتابیوپولیهل)

 .[از القاب خداوند] (داورى کردن)ى عربى حکم شهیخردمند، پزشک، صفت از ر (عربى b)م یحک 

 .[از القاب خداوند] (بردبارى)ى حلم شهیبردبار، صفت از ر (عربى b)م یحل 

 .[ى حضرت محمدهیدا]ى حلم شهیبا، صفت از ریبخشنده، شک (عربى r)مه یحل 

 .[لقب گروهى از محدثان]ى حمد شهیار سپاسگذار، اسم فاعل از ریبس عربى( b)حمّاد  

 کبوتر. عربی( r b)حمام  
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 ى حمد.شهیشگر، اسمفاعل از ریستا عربى( b)حمدان  

 .[نام عموى حضرت محمد]ر درنده یش عربی( r b)حمزه  

خداى من )و رابى  (ان سامىِ غربىیاز خدا)بابلىِ حَمو  کلماتحَمو خداى من است، از  (بابلى b)حَمورابى  

 .[انگذار امپراتورى بابلیبن] (است

 .[از القاب خداوند] (شیستا)ى حمد شهیستوده، ارجمند، اسم فاعل از ر (عربى b)د یحم 

 حنّ.ى شهیمهربان، اسم فاعل از ر (عربى r)حنانه  

 .(هوهی)اه یو  (باشکوه)حنان  عبرى ىشهیهوه باشکوه است، از ری (عبرى b HAnaniah)اه یحنان 

 .[میروان حضرت ابراهیلقب پ] (ىیپارسا)ى حنف شهین، صفت از ریدار در دیپا عربى( b)ف یحن 

 .[زن حضرت آدم]ى سامى شهیزندگى، از ر (عبرى r Eve)حوا  

باستان  مصری ىشهیخوشنود از قدرت، از ر (باستان مصری b Hotepsekhemwy)حوتِپ سِخِمْوى  

 .[ن فرعون دودمان دومینخست] (قدرتِ دوگانه)، سِخِموى (راضى)حوتِپ 

باستان  مصری ىشهیکوبى است، از ریهوروس در حال پا (باستان مصری b Horemheb)حِب حورِم 

 .[ن فرعون از دودمان هژدهمیآخر] (کوبىیشن، پا)و حِب  (دیهوروس، خداى خورش)حور 

 رستگارى.  (عبرى b Hosea /Hossiah)ا/ هوشع یحوس 

 .[پسر کوش]ره یدا (عبرى b Havila)لَه یحو 

 .[لقب حضرت على]ر کوتاه قد یش عربی( r b)در یح 
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 .[لقب حضرت على]ر یصفت ش (عربى b)در یح 

ه در عصر یقیشاه فن] (بلندى)و رام  (برادر)قى اَحى یى فنشهیبرادر متعالى، از ر (عبرى b Hiram)رام یح 

 .[مانیسل
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 خ

  

  

 b Khaemwaset merenamun)ونو یواسِت مِرِن آمون نِجِر حقاخائِم 

Netjerheqaiunu ىشهیبرآمده از تِب، محبوب آمون، حاکم الهى شهر آفتاب، از ر (باستان مصری 

و  (حاکم)، حقا (الهى)، آمون، نِجِر (محبوب)، مِرِن (شهرِ تِب)، واسِت (دار شده دریپد)باستان خائِم  مصری

 .[ستمیى دودمان بازدم، از فراعنهیلقب رامسس ] (سیوپولیهل)ونو ی

و با  (دار شدنیپد)باستان خا  مصری ىشهیشود، از رروح آشکار مى (باستان مصری b Khaba)خابا  

 .[ى دودمان سوماز فراعنه] (روح)

 .(نیزاده، لقبِ زنِ خاقانِ چاشراف)ن یى ترکىِ کادشهیواالتبار، از ر (ترکى r)خاتون  

باستان خا  مصری ىشهیآشکار همچون روح رع، از ر (باستان مصری b Khakhaure)خاخاوْرِع  

 .[ى دودمان دوازدهم لقب سنوسرت سوم، از فراعنه]و رع  (روح)، کا (داریپد)

باستان  مصری ىشهیشود، از ردار مىیرع در هستى پد (باستان مصری b Khakheperre)خاخِپِرِّع  

 .[ى دودمان دوازدهملقب سنوسرت دوم، از فراعنه]و رع  (افتنیهستى )و خپر  (داریپد)خا 
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 ى خدمت.شهیخدمت کننده، اسم فاعل از ر عربى( b)خادم  

 .شکوه (یونانی b Charis)س یخار 

 د در رشته.یى مروارمرتب کننده عربى( b)خازم  

 .(انباشتن)ى خزن شهیره کننده، اسم فاعل از ریگرد آورنده، ذخ عربى( b)خازن  

باستان کا  مصری ىشهیرومند است، از ریروح رع ن (باستان مصری b Khasekhemre)خاسِخِمرِع  

 .[زدهمیس ى دودمانلقب نفرحوتپ اول، از فراعنه]، و رِع (رومندین)، سِخِم (روح)

 مصری ىشهیشوند، از ررومند آشکار مىیآن دو ن (باستان مصری b Khasekhemwy)خاسِخِمْوى  

 .[ن فرعون دودمان دومیآخر] (رومندیدو ن)و سِخِموى  (آشکار شدن)باستان خا 

 .(فروتنى)ى خشع شهیفروتن، اسم فاعل از ر عربى( b)خاشع  

 چشم آبى.  (ارمنی b Khalag)خاالگ  

 .[د: سردار مسلمانیخالد بن ول] (جاودانگى)ى خلد شهیدار، اسم فاعل از ریدان، پایجاو عربى( b)خالد  

 .فکربى (یونانی b Chalion)ون یخال 

 .[اسم مغولىِ پکن] (ا بالغیشهر، )و بالغ  (ریام)ى ترکى خان شهی، از ر(ا ماهىی)رِ شهر یام (ترکى b)خان بالغ  

 .[از القاب خداوند]ى خبر شهیآگاه، صفت از ر دانا، (عربى b)ر یخب 

باستان خِپِر  مصری ىشهیابد، از ریروح رع هستى مى (باستان مصری b Kheperkare)خِپِرکارع  

 .[ى دودمان دوازدهملقب سنوسرت اول، از فراعنه]و رع  (روح)، کا (افتنیظهور کردن، هستى )
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باستان  مصری ىشهیدار است، از ریعدالت رع پا (باستان مصری b Khepermaatre)خِپِرمآت رع  

 .[ستمیى دودمان بلقب رامسس دهم، از فراعنه] ، و رع(عدالت)، مآت (دار بودنیپا)خِپِر 

 .[زن حضرت محمد]ا آمده است یکه زودتر از موعد به دندختری  (عربى r)جه یخد 

 ز.ین حاصلخیزم عربى( b)ب یخص 

 .[امبرى استینام پ]سبز  عربى(  b)خضر  

ن یعمر بن خطاب: دوم] (سخن گفتن)ى خطب شهیلى از ریخوان، صفت تفضار خطبهیبس عربى( b)خطّاب  

 .[ى اسالمفهیخل

ه یشب)، ف (داریپد)باستان خا  مصری ىشهیآشکار همچون رع، از ر (باستان مصری b Khafre)خَفْرِه  

 .[کى از هرمهاى سه گانهیى ى دودمان چهارم و سازندهاز فراعنه]و رع  (به

 .[میلقب حضرت ابراه] (در دل نفوذ کردن)ى خلل شهیکدل، صفت از ریدوست  عربى( b)ل یخل 

 .[لیخداى آبشار ن] دنیآفر (باستان مصری b Khnenum)خنوم  

 برف. (چینى Xue( r b)خوئِه  

باستان  مصری ىشهین را حفظ کند، از ریرع دو سرزم (باستان مصری b Khutawwyre)رِع یخوتاو 

شتر با نام وِگاف شناخته یزدهم، بین فرعون دودمان سینخست]و رع  (نیدو سرزم)، تاوى (حفظ کردن)خو 

 .[شودمى

ک یاسم )باستان خنوم  مصری ىشهیحفاظت شده توسط خنوم، از ر (باستان مصری b Khufu)خوفو  

 .[اهرام سه گانهنِ یى بزرگترى دودمان چهارم، سازندهاز فراعنه] (خدا
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 ع.یسر (چینى b Xun)خون  

 .[م و پزشکىیخداى ماه، تقو] گذر کرده (باستان مصری b Khonsu)خونسو  

 خوشبو. (چینى Xiang( rb)انگ یخ 

سنتورى در تسالى که ] (دست)  باستان یونانی ىشهیدست، از ر (یونانی b Chiron)رون یخ 

 .[دست بودرهیپزشکى چ

 واره.لیالبى، سیس (یونانی b Cheimarrhus)ماروس یخِ 

  .مونیسی شمعون/ شکل تغییر یافته (باسک b Ximun)مون یخ 

 .ى برفملکه (یونانی r Chione)ونِه یخ 
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 د

  

  

 غارتگر. (یونانی b Deion)ون یدِئ 

 شرق. (چینى b Da)دا  

 .[تسیتراش و مهندسى از مردم اکرسنگ]اد یداراى پوستِ ز (یونانی b Daedalus)دائِدالوس  

 وروبا، یى شهیموى مجعد، از ر (آفریقایى b Dada)دادا  

 داشتن. پارسیى شهیدارنده، از ر (پارسی b)دارا/ داراب  

 .[پسر زئوس]آتش زننده  (یونانی b Dardanus)دارْدانوس  

اسم ) Arcy و (مربوط به) D’ ى گلِشهیاهِل آرسى، از ر (ى کهنفرانسه -گُل b D'Arcy)دارْسى  

 [ران بستین قرارداد استخراج نفت را با ایسى که اولیتاجرى انگل] (اىمنطقه

 ز. یعز (آنگلوساکسون r Darleen)ن یدارْل 

اسم ) Airelle (مربوط به) D’ى گلِشهیرِل، از ریاهِل آ (ى کهنفرانسه -ُگل b Darryl)ل یدار 

 .(اىمنطقه
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 .[از شاهان هخامنشى]کى یى ندارنده (پارسی b)وش یدار 

 و (ه کردنیهد) dazhd ىِاسالو ىشهیى خداوند، خداداد، از رهیهد (اسالو b Dazhdbog)داژبوگ  

bog (خداوند). 

 و (تور، خداى توفان) Dur/Du باستان نوردیکى شهیسنگِ تور، از ر (آلمانى b Dustin)ن یداسْت 

stin (سنگ). 

 آراسته با برگ غار.  (یونانی r Daphne)دافْنِه  

ن، جادو، یخداى زم] (خدا) gda و (خوب) da ىسلت ىشهیخداى خوب، از ر (سلت b Dagda)داگْدا  

 .[خرد و ثروت

 daugh سى باستانِیى انگلشهیره، از ریرود ت (آنگلوساکسون b Douglas/ Doug)داگالس/ دوج  

 .(رود) las و (رهیت)

 .(بانو) mar و (روز) dag باستان نوردیکى شهیبانوى روز، از ر (آلمانى r Brenda)داگْمار  

 .[ى الما باقى مانده استیدر نام داال]انوس، عالى، جهانى یاق (ترکى b)داالى  

 فاتح.  (یونانی b Damysus)سوس یدام 

 . [هودىیى گانهل دوازدهیاز قبا]داور  (عبرى b Dan)دان  

 . (قاضى)  باستان یونانی ىشهیداور، قاضى، از ر (یونانی b Danaus)دانائوس 

همسر زئوس و مادر ] (قاضى)  باستان یونانیاسم مادینه در قاضىِ زن،  (یونانی r Danae)دانائِه  

 .[پرسئوس
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از ] (خدا)ل یو ا (داورِ من)دانى  عبرى ىشهیخداوند داور من است، از ر (عبرى b Daniel)ال یدان 

 .[هودىیهاى نبى

 ى بامدادى.ستاره (اسالو r Danika)کا یدان 

 .خفته (یونانی b Daunus)داونوس  

 .(دوست داشتن)دود  عبرى ىشهیمحبوب، از ر (عبرى b David)داوود  

 ى بزرگتر.نوه (ژاپنی b Daichi)چى یدا 

 زنبور.  (عبرى r Debrah)دبوراه/ دِبْرا  

انى: شاعر یدراج ابن زرعة الغب] (زى گشتنیدور چ)ى درج شهیطواف کننده، از رار یبس عربى(  b)درّاج  

 .[عصر اموى

 ى درس.شهیخواند، از راد درس مىیکسى که ز عربى( b)درّاس  

 .(صلح، آرامش) mir و (حفاظت کردن) bron ى بلغارىشهیاز ر (بلغارىb Dragomir)ر یدراگوم 

 حسد. بى (آنگلوساکسون b Dermot)دِرموت  

 دخترِ شاعر.  (آنگلوساکسون r Dervla)دِروْال  

 .خوابدکسى که با چشم باز مى (یونانی b Derychus)خوس یدِر 

د بن الصمّه: شاعرى یدر] (خشم)ى دِرَد شهیغر از رصن، اسم میدندان، کوچکِ خشمگبى عربى( b )د یدُرَ 

 .[جاهلى
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  باستان یونانی ىشهیره چرده، از یه بلوط، سیشبى داراى چهره (یونانی b Dryops)وپْس یدر 

 .[ادیلیدر اى یاز دالوران آخا] (چهره)  و (طبلو)

 گوزن جنوبى.  (آنگلوساکسون b Desmond)دزموند  

 slav و (دهکده) desi ى بلغارىشهیافتخار دهکده، از ر (بلغارىb Desislav)سالو یدِس 

 .(افتخار)

 .(لگدکوب کردن)ى دعس شهیدار، از رزهیسخت لگدمال کننده، ن عربى( b)دعّاس  

  التین ىشهیراست دست، از ر (التین b Dexter)دِکستر  

 .(هوهی)اه یو  (دنیکش)دِالى  عبرى ىشهیهوه نقش کرده، از ری (عبرى r Delaiah)اه یدِال 

 .رَحِم (یونانی r Delphyne)نِه یدِلف 

 ل.یى دلشهیتگر، صفت از ریهداراهنما،  (عربى r)له یدل 

 ف. یظر (عبرى r Delilah)له یدل 

زدبانوى یا] (مادر)  باستان یونانی ىشهی، از ر(؟)مادرِ آبجو  (یونانی r Demeter)دِمِتِر  

 .[کشاورزى و درو

 و (مردمباستان یونانی ىشهیقدرت مردم، از ر (یونانی b Demosthenes)دموستِنِس  

 (قدرت) [استمدار آتنىیب و سیخط]. 

. (صداو (مردم)  باستان یونانی ىشهیصداى مردم، از ر (یونانی b Demophon)دِموفون  
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 و (مردم)  باستان یونانی ىشهیقاضى مردم، از ر (یونانی b Democritus)توس یدموکر 

 (داور، قاضى) [یونانی لسوفیف].

ى دودمان از فراعنه]باستان  مصری ىشهیکند، از رحمله مى )هوروس که( (باستان مصری b Den)دِن  

 .[نخست

هندی( محبوب و مورد توجه خدایان، برساخته از دْوانام )ایزدان( و پریا  b Devānāmpriyaپْریا )دِوانام

 )محبوب( ]لقب آشوکا شاه هند[

 درختى بزرگ، تناور. (عربى r)دَوحَه  

 .[اوانیپسر ]رهبر  (عبرى b Dodanim)م یدودان 

 .[وایزنِ ش]ت یى سانسکرشهیافتنى، از ریدست ن (هندى r Durga)دورْگا  

 .(شکشیه، پیهد)  باستان یونانی ىشهیه، از ریهد (یونانی b Dorus)دوروس  

 .(شکشیه، پیهد)  باستان یونانی ىشهیبخشنده، از ر (یونانی b Doris)س یدور 

 .دارکوب (یونانی r Doryope)وپِه یدور 

 .نیخون (یونانی r Dophoene)دوفونه  

پسر پرومته، همتاى نوح، و پدر ] کندملوانى که شراب خام حمل مى (یونانی b Deucalion)ون یدوکال 

 .[سهیدومنه در اودیا



111 
 

سى یانگلى شهیچرده، از رهیى سگانهیب (آنگلوساکسون b Dougal/ Doyle)ل یدوگال/ دو 

 .(گانهیب) al و (رهیتdaugh(باستانِ

 .اسپانیایی اىغمها، واژه (اسپانیایی r Dolores)دولورِس  

  .ركیمار ز (یونانی b Doulophon)دولوفون  

 حاکم جهان.  (آنگلوساکسون b Donald)دونالد  

 و (رهیت) daugh سى باستانِیى انگلشهیاه، از ریجنگجوى س (آنگلوساکسون b Duncan)دونکان  

nkan (جنگجو). 

 زمستان. (چینى b Dong)دونگ  

 daugh سى باستانِیى انگلشهیه چردهِ کوچک اندام، از ریس (آنگلوساکسون b Donovan)دونووان  

 .(کوچک) nov و (رهیت)

 ت.یى سانسکرشهیزبانو، از ریا (هندى r Devi)دِوى  

 .[رلندىیپهلوانى ا]ى سلت ىشهیآزادمرد، از ر (سلت b Diarmaid)د یارمِید 

]در اساطیر )آسمان(  द्यौदपपिृهندی( آسمان، روشن، برگرفته از نام سانسکریت  b Diausدیائوس/ دایوس )

 هندی پدر ایندره و آگنی است و در ایران نامش بر ماه دی باقی مانده[

 .درخشان (یونانی b Dias)اس ید 

 ت.یزبان سانسکرآسمانى، در  (هندى r Diana)انا ید 

 .(خدا) diaus ىِالتین ىشهیهى، از رآسمانى، اال (اسپانیایی b Diano)انو ید 
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 .چراغ کوچک (هندى b Dipak)پاك ید 

 .با تجربه (یونانی b Didaeon)ون یداید 

 زن.  (آنگلوساکسون r Deirdre)رْدْر یدِ 

 .شکاف، ترك (یونانی r Dirce)رسِه ید 

 .(چشم) sy و (روز) dai سى باستانِیى انگلشهیچشم روز، از ر (آنگلوساکسون r Daisy)سى یدِ 

  و (غارت)  باستان یونانی ىشهیدوستدار غارت، از ر (یونانی b Deiphilus)لوس یفیدِ 

.(دوستدار)

 .شبکه (یونانی b Dyctis)س یکْتید 

 .(عدالت)  باستان یونانی ىشهیقانون، عدالت، از ر (یونانی r Dike)کِه ید 

 .(ریش)  و (غارت)  باستان یونانی ىشهیرِ غارتگر، از ریش (یونانی b Deileon)لِئون یدِ 

 ا، به زبان ولش.یدر (سلت b Dylan)الن ید 

 ى. یایدر (آنگلوساکسون b Dylan)الن ید 

  و (غارت)  باستان یونانی ىشهیمت جنگى، از ریغن (یونانی b Deimachus) ماخوسیدِ 

 .(جنگ)

  .(ترس)  باستان یونانی ىشهیترسو، از ر (یونانی b Deimas)ماس یدِ 
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پسر آرس، ] (ترس)  باستان یونانی ىشهیوحشت، هراس، از ر (یونانی b Deimos)موس ید 

 .[ى بهرامارهیهاى ساز ماه

 .(هوهی)اه یو  (داورى)دانى  عبرى ىشهیاز ر توسط خدا داورى شده، (عبرى r Dinah)ناه ید 

 و (خداوند)  باستان یونانی ىشهیى خداوند، از رهیهد (یونانی b Diodorus)ودوروس ید 

(هیهد). 

 و (خداوند) dios باستان یونانی ىشهیفرزند خدا، از ر (یونانی b Diogenes)وجانوس یوژن/دید 

genh (دنیزائ) [یونانی لسوفیف]. 

  و (خداوند)  باستان یونانی ىشهیپسران خداوند، از ر (یونانی b Dioscui)وسکورى ید 

 رود[]نام جمعی که برای کاستور و پولوکس به کار می (انپسر)

 (افتخار)  و (خدا)  باستان یونانی ىشهیافتخار خدا، از ر (یونانی b Diocles)وکْلِس ید 

 .[ادیلیلوك و شاه فرها در ایپسر اورت]

 و (خدا)  باستان یونانی ىشهیرك، از ریان زیهمچون خدا (یونانی b Diomedes)ومِدِس ید 

 (شهیرکى، اندیز) [ادیلیاى در یپهلوان آخا]. 

 .[تهیمادر آفرود] (خدا)  باستان یونانی ىشهیى الهى، از رملکه (یونانی r Dione)ونِه ید 

  و (خداوند)  باستان یونانی ىشهیى خداوند، از ربره (یونانی b Dionysus)سوس یونید 

.[زدِ شراب و تاكیا] (بره)
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 ى ذکر.شهیحافظه، اسم فاعل از ررك، خوشیزعربى( b)ذاکر  

 .(ذکاوت)ى ذکى شهیباهوش، از ر عربى( b)ذکّى  

 .[ر حضرت علىیاسم شمش]ى فقره شهیدار، از ردندانهصاحب برجستگى،  (عربى b)ذوالفقار  

طاهر ] (دست راست)ن یمیى شهیزند، از رر مىیکسى که با هر دو دست به خوبى شمش (عربى b)ن ینیمیذوال 

 .[رانىین: سردار اینیمیذوال
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 معنای جنبیدن و جریان یافتن ( بهی یونانیِ رِئِیِن )ریشهبسترِ زمین، جریان از  یونانی( r Rhea) رِئا

 [زن کرونوس، مادر زئوس و هرا]

 تشکر، لطف. (ژاپنی r Rei)رِئى  

افتنِ ی)ى رأد شهیشتاز، از ریکند، پد را جست و جو مىیله مکانهاى جدیکسى که هنگام کوچ قب عربى( b)رائد 

 [ست معادل سرگردىیادرجهعراق و مصر در ارتش ] (مکان

 .[انیى ارتش عباسفرمانده] (صاف)ى رأق شهیبا، اسم فاعل از ریار زیصاف، بس عربى( b)رائق  

 .(خدا)ل یو ا (دوست)راى  عبرى ىشهیدوست خدا، از ر (عبرى b Reuel)رائول  

 .[ن اسالمىیاز عرفاى قرون نخست] (بهار)ع یى ربشهیسبزه، پربرکت، از ر (عربى r)رابعه  

 .(مرتب بودن)ى رتب شهیثابت و پابرجا، صفت از رى رهیداراى ج عربى( b)راتب  

 ت.یى سانسکرشهیآرامش، از ر (هندى r Rati)راتى  
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 .(زهین) ger و (مشهور) ru آلمانى ىشهیى مشهور، از رزهین (آلمانى b Roger)راجر  

 .(د داشتنیام)ى رجى شهیدوار، اسم فاعل از ریام عربى( b)راجى  

 .(گردىکوچ)ى رحل شهیکوچ کننده، اسم فاعل از ر عربى( r)راحله  

 .(رى کردنیجلوگ)ى ردع شهیمهار کننده، اسم فاعل از ر عربى( b)رادع  

مِهیشت پارسی باستان ( بزرگترین رادی، بخشندگی بزرگ، احتماال تحریفی یونانی از رادَهپارسی bرادمیست )

 است ]شاه گرجستان در دوران اشکانی[ 

دوست ) mil و (شادى) rad ى بلغارىشهیدوستدار شادمانى، از ر (بلغارىb Radomil)ل یرادوم 

 .(داشتن

 .(نفوذ کردن)ى رسخ شهیبا نفوذ، با استقامت، اسم فاعل از ر عربى( b)راسخ  

 سرخ.  (ى کهنفرانسه -گُل b Russell)راسِل  

 ى رشد.شهیبرومند و تناور، اسم فاعل از ر عربى( b)راشد  

 ى رشد.شهیرشد کرده، کامل، اسم فاعل از ر عربى( b)راشد  

 د. یجشن، ع (عبرى r Rachel)راشِل  

 .(بانى کردنگله)ى رعى شهیچوپان، اسم فاعل از ر عربى( b)راعى  

 .(رغبت)ى رغب شهیعالقمند، دوستدار، اسم فاعل از ر عربى( b)راغب  

 .(کمک کردن)ى رفد شهیاز ر گر، اسم فاعلیاریعطا کننده،  عربى( b)رافد  

 .(بلندى)ى رفع شهیبلند، باال، اسم فاعل از ر عربى( b)رافع  
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 س.یزخم، دعانوى چشمسندهیباال رونده، نو عربى( b)راقى  

 [رىیى اساطیپهلوان/خدا]ت یى سانسکرشهیخوشبخت، از ر (هندى b Rama)راما  

 .[پسر کوش]لرزان  (عبرى b Ramah)رامَح  

ساختن، )باستان رع و مِسِه  مصری ىشهیجاد کرده، از ریرع او را ا (باستان مصری b Ramses)رامسس  

 .[ن فرعون دودمان نوزدهمینخست] (دنییزا

 mari و (پند) ragin ى گوتىِشهیپندِ زبانزد، اندرز مشهور، از ر (اسپانیایی b Ramiro)رو یرام 

 .(مشهور)

 سوسن آبى. (ژاپنی r Ran)ران  

و  (دیرع، خداى خورش)باستان را  مصری ىشهیرع سرور است، از ر (باستان مصری b Raneb)رانِب  

 .[ى دودمان دوماز فراعنه] (سرور)نِب 

 .(گرگ) wulf و (سپر) rand آلمانى ىشهیسپر گرگ، از ر (آلمانى b Randulf)راندولف  

 .ملکه (هندى r Rani)رانى  

 د.یخورش (هندى r Rawi)راوى  

 م. یپهناور، عظ (عبرى b Rahab)راهاب  

 ley و (چمن، علف) rai سى باستانیى انگلشهیچمنزار، از ر (آنگلوساکسون b Riley)لى یرا 

 .(دشت)
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 .[نینام همسر امام حس]د یقى، ابر سفینوعى آلت موس عربى( r)رَباب  

 اسارت.  (عبرى r Rebecca)رِبِکا  

 بهار. عربى( b)ع یرب 

 ن ماه قمرى.یهفتم عربى( b)رجب  

 .[از القاب خداوند] (بخشش)ى رحم شهیمهربان، بخشنده، صفت از ر (عربى b)رحمان  

 .(گردىکوچ)ى رحل شهیکوچ، از ر عربى( b)ل یرح 

 .[از القاب خداوند] (بخشش)ى رحم شهیبخشنده، صفت از ر (عربى b)م یرح 

 .[اسب رستم] (درخشان)باستانِ رَئوخْشْنَه  پارسیى شهیل، درخشان، از ریاسب اص رَخْش 

 .[از القاب خداوند] (روزى)ى رزق شهیى روزى، اسم فاعل از رآورنده (عربى b)رزاق  

و  (رستن، رشد کردن)ىِ رُس یى اوستاشهیرومند شده، از ریتناور، کسى که رشد کرده و ن (پارسی b)رُستَم  

 .[ابرپهلوان شاهنامه] (رومندین)تَهْمَه 

 .[لقب حضرت محمد] (امیپ)ى رسل شهیامبر، از ریپ عربى( b)رسول  

 و پسوندِ واد. (راستى)ى پهلوى رَشْن شهیراستگو، از ر (پارسی b)رَشْنَواد  

 ى رشد.شهیرومند، صفت از ریبرومند، ن (عربى b)د یرش 

 .(لطافت)ى رشق شهیف و سبک، صفت از ریلط عربى( b)ق یرش 

 ت.یى رضاشهیراضى، از ر (عربى b)رضا  

 .(رطوبت)ى رطب شهینرم، نازك و تازه، صفت از ر عربى( b)ب یرط 
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 .[ى مشهوراز صحابه] (بلندى)ى رفع شهیى صداى بلند، از ردارنده عربى( b)رِفاعَة  

 .[از القاب خداوند] (نگهدارى کردن)ى عربى رقب شهیپاسدار، نگهبان، صفت از ر (عربى b)ب یرق 

 ت.یى رقشهیبنده، برده، از ر (عربى r)ه یرق 

 .[نام دختر حضرت محمد و همسر عثمان] (بندگى)ى رقى شهیز، از ریبنده، کن (عربى r)ه یرُق 

 .[ه شافعى مشهورینام دو فق] (گرامى داشتن)ى رمض شهین ماه قمرى، از رینهم عربى( b)رمضان  

 .(خلوص)سوسن آبى  (ژاپنی r Ren)رِن  

 دانشمند. (چینى b Ru)رو  

 .(درخشان) bert و (مشهور) ru آلمانى ىشهیاز ر شهرت درخشان، (آلمانى b Robert)روبرت  

]پسر مهتر یعقوب  (فرزند)و بن  (دنید)ى أر عبرى ىشهین! از ریپسرم را بب (عبرى b Reuben)روبن  

  .از لیه[

 دوست.  (عبرى r Ruth)روت 

و  (ش، نمو، رشدیزا)ى پهلوىِ روت شهینده، داراى ظاهرِ بالنده، از ریزاى داراى جلوه (پارسی r)رودابه  

 .[نام زنِ زال و مادر رستم] (جلوه، تابش)آپَک 

 و (مشهور) ru آلمانى ىشهیگرگ مشهور، از ر (آلمانى b Rudolf/Ralph)رودولف/ رالف  

wolf (گرگ). 

 ت.یى سانسکرشهیت، از ریموفق (هندى r Rodha)رودْها  
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 شاهِ سرخ.  (آنگلوساکسون b Rory)رورى  

 .التین ىشهیشبنم، از ر (اسپانیایی b Rocio)و یروس 

 . (روشن، نورانى)ى رَئوخْشْنَه یى اوستاشهینورانى، از ر (پارسی r)روشنک  

 .[سردارى رومى] التین ىشهیسرخ، از ر (التین b Rufus)روفوس  

 ى روشنک است.شده یونانی نورانى، شکل (پارسی r)روکْسانا  

 پسر ششم. (ژاپنی b Rokuro)روکورو  

 .[الیزنِ ن]ى سلت ىشهیملکه، از ر (سلت r Rioghnach)روگناخ  

 و (شاه) regi آلمانى ىشهیاندرز شاه، از ر (آلمانى b Ronald/ Reginald)نالد یرونالد، رژ 

nald (اندرز). 

 ى خوب. زهین (آنگلوساکسون b Rhonda)روندا  

 جنگى، رزمى. (چینى Rong( r b)رونگ  

 سرخ.  (آنگلوساکسون b Rowan)رووان  

 سرخ.  (آنگلوساکسون b Roy)روى  

 (مراقبت کردن)ى ثَمْنَه شهیثَمَه، که بخش دوم آن از رى رَثَهیى اوستاشهیپاسدار، نگهبان، از ر (پارسی b)رُهام  

 .[اىاز پهلوانان شاهنامه]است 

 .[میتمها و بنىجد عدنانى] (باد)ح یى رشهیبادها، اسم جمع از ر عربى( b)اح یر 
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 نهاى سرسبز، جمع روضه.یسرزم عربى( b)اض یر 

 شاه کوچک.  (آنگلوساکسون b Ryan)ان یر 

 ى بزرگ. ملکه (آنگلوساکسون r Rhianron)انْرون یر 

 .[پسر گومر]دشمنان  (عبرى b Ripath)پاث یر 

 .(ر، عادلیسختگ) kard و (شاه) ri آلمانى ىشهیر، از ریشاهِ سختگ (آلمانى b Richard)چارد یر 

 .[ىِ الرساایالمشاه ] (خداى ماه)ن یو س (شیگاو م)م یى اکدى رشهین، از ریشِ سیگاو م (اکدى b)ن یم سیر 

 خردمند.  (آلمانى b Raymond)موند یر 

 عالى. (ژاپنی b Ryo)و یر 

 ار تنومند.یبس (ژاپنی b Ryota)وتا یر 

 .[از القاب خداوند] (مهربانى کردن)ى عربى رأف شهیمهربان، صفت از ر (عربى b)رَؤوف  

 .(دنید)ى رأى شهینند، از ریآنچه که به خواب ب (عربى r)ا یرؤ 
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 زابل است.یهمان ا (ارمنی r Zabel)زابِل  

 .[نکاهایزدبانوى بذرِ ایا]ى کوئِنچالن شهیمادرِ بذر، از ر (سرخپوستى r Zaramama)زاراماما  

 .(هیتزک)ى زکى شهیزه، از ریپاک عربى( b)زاکى  

شاوند ین معنا خویت به همیر سانسکریار و یکه با  (ر شدنیپ)ىِ زَر یى اوستاشهیر، از ریپ (پارسی b)زال  

 .[پدر رستم]است 

 ش.یبانى، ستایپشت (چینى r Zan)زان  

 ى زهد.شهیعبادت کننده، اسم فاعل از ر عربى( b)زاهد  

 . [هودىیى گانهل دوازدهیاز قبا] ساکنمحترم یا  (عبرى b Zabulun)زبولون  

 .[د و دختر جعفر برمکىیزن هارون الرش]کو، شکلِ مصغرِ زُبده یزِ نین چیکوچکتر (عربى r)ده یزب 
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 ى زبده.شهیر از رینخبه، برجسته، اسم تصغ (عربى r)ده یزُب 

 آورد. اد مىیهوه به ی (عبرى b Zekhariah)اه یزِخار 

 .[از شاهان باستانى سومر]ى اکدى شهیعقرب، از ر (اکدى b)ب یزِدْکاک 

امبر یپ] (شتر)و اوشْتْرَه  (نیزر)ى زَرَ یى اوستاشهین، از ریى شتر زردارنده (پارسی b)زرتشت/ زردشت  

 .[رانىیا

زر بابلی، یا زاده شده در بابل ]از احیاگران دین یهود در عصر  (عبرى b Zerobabel)زِروبابل  

 هخامنشی[ 

برادر گشتاسپ ] (نه، جوشنیس)ک یریو بَ (نیزر)رى یى زَیى اوستاشهیى، از ریداراى زره طال (پارسی b)ر یزَر 

 .[ن زرتشتىید دین شهیو اول

 .(رگى، برترىیچ)ى زعم شهیسرور، از ر عربى( b)م یزع 

 ه از آدم چاالك است.یجوجه کبوتر، کنا عربی( r b)زُغلول  

 سبک و چابک. عربى( b)زُغلول  

 .(هوهی)اه یو  (پنهان)زفانى  عبرى ىشهیشود، از رخدا پنهان مى (عبرى b Zaphaniah)اه یزفان 

 .[استمدار عربیمانى: سیزکى ] (هیتزک)ى زکى شهیزه، از ریپاک عربى( b)زکى  

  .کوشا (یونانی b Zelos)زِلوس  

 .[امبریوسفِ پیزن ]( ؟)شگام یشرو، پیپ (عربى r)خا یزل 
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 .[اىاز پهلوانان شاهنامه] (ارى کنندهی)ى اوزَوَه یى اوستاشهیگر، از ریاری (پارسی b)زو/ زاب  

 .[برادر رستم] (جاندار)ى پهلوى اوزْوارَگ شهیزنده، جاندار، از ر (پارسی b)زَواره  

ل دشمنى یبه دل عبرى که در (شاهزاده)ى آرامىِ زِبول شهیشاهزاده، مگس، از ر (عبرى b Zevur)زِوور  

 .[طان در تورات استیاز اسامى ش (هاخداى مگس)بعلِ زبوب ]ل شده یتبد (مگس)ان به زِوور یبا آرام

 .(گل)ى زهر شهیگلها، از ر (عربى b)زهرا  

 .[از اجداد عصر جاهلى ] (گل)ى زهر شهیصاف، درخشان، صفت از ر عربى( b)زَهران  

 .[لقب دختر حضرت محمد]درخشان  (عربى r)زَهراء  

 .[ر بن ابى سُلمى: نام چند شاعریزه] (گل)ى زهر شهیر از ریگل کوچک، اسم تصغ عربى( b)ر یزُهَ 

 .[مسلماناد: جهانگشاى یطارق ابن ز] (اد شدنیز)دَ یى زَشهیرشد، فزونى، از ر عربى( b)اد یز 

 .[نام زن موسى]پُرَه به معنى پرنده یتس عبرى ىشهیپرنده، از ر (عبرى r Zipporah)پّوراه یز 

 .[ى مشهورد بن ثابت: از صحابهیز] (اد شدنیز)دَ یى زَشهیرشد، فزونى، از ر عربى( b)د یز 

 .(اد شدنیز)دَ یى زَشهیرشد، فزونى، از ر عربى( b)دون یز 

 . (شیاین)مر یز عبرى ىشهیش من، از ریاین (عبرى b Zimri)مرى یز 

 .[لقب امام چهارم] (نتیز)ن یى زشهینتِ پرستشگران، از ریز (عربى b)ن یالعابدنیز 

 طلب.آسا، راحتتن (عربى r)نب یز 

 ن.ییشه با تزیرآراستگى، هم (عربى r)نت یز 
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 .[ىى با دو چهرهیخدا] (دارگذرگاه تاق) ianus التین ىشهیدروازه، از ر (التین b Janus)ژانوس  

 معصوم، گرانبها. (چینى r Zhen)ژِن  

 .[اىاز پهلوانان شاهنامه] (م و ترسانندهیعظ)ژَنْدِه  پارسیى شهیم، از ریب، بزرگ، عظیمه (پارسی b)ژِنده  

 .[انىیاز عرفاى نامدار قرون م] لِ بزرگیپ (پارسی b)ل یپژنده 

 ارى.یکمک،  (چینى b Zhou)ژو  

 فعال، قوى.  (ارمنی b Jirair)ر یرایژ 
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 ى سبق.شهیشرو، مقدم، اسم فاعل از ریپ عربى( b)سابق  

 پسر سوم. (ژاپنی b Saburo)سابورو  

 .[م آب در کشتزارهایزدبانوى تقسیا] بذر افشاندن (قىیفن) (باستان مصری r Satis)س یسات 

 ى سجده.شهیسجده کننده، اسم فاعل از ر عربى( b)ساجد  

 فرزند سعادت. (ژاپنی r Sachiko)کو یساچ 

ساحو  باستان مصری ىشهیک است، از ریکسى که به رع نزد (باستان مصری b Sahure)ساحورِع  

 .[ى دودمان پنجماز فراعنه]و رع  (کینزد)

 ی مربوط به سومَه[]از ایزدان فروپایه ناگهان زاده شدههندی(  b) ساتیوجاتا

 . [میزن ابراه]ملکه  (عبرى r Sarah)سارا  

 .[اهانیزدبانوى بذر گیا]ى سومرى شهیدرخشان، از ر (سومرى b)نو یسارْپات
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ار بکر در عصر یحاکم د] (پلنگ)و قپالن  (زرد)ى ترکى سارو شهیپلنگ زرد، از ر (ترکى b)سارْقَپالن  

 .[مورىیت

 .[میزن حضرت ابراه]دنى در ظرف، ته مانده یى آشامماندهباقى (عربى r)ه سارِ 

نتف یباستان ا مصری ىشهینتِف پسر رع است، از ریا (باستان مصری b Sare-Intef)نْتِف یسارِه ا 

 .[ازدهمِ فراعنهیانگذار دودمان یبن]و رع  (پسر)، سا (ستىینام خدا)

 .(دنیتاب)ى سطع شهیدرخشان، اسم فاعل از ر عربى( b)ساطع  

 .[لمىیساعدالدوله، شاه د] (خوشبختى)ى سعد شهیخوشبخت، اسم فاعل از ر (عربى b)ساعد  

 .(آب دادن)ى سقى شهیراب کننده، اسم فاعل از ریس عربى( b)ساقى  

 الس.یى گشکوفه (ژاپنی r Sakura)ساکورا  

 دماغه. (ژاپنی r Saki)ساکى  

 .(سالمت)ى سلم شهیتندرست، اسم فاعل از ر عربى( b)سالم  

 .التین ىشهیصحت و سالمت، از ر (اسپانیایی b Salut)سالوت  

 .[اى رستمیپدر زال و ن] پارسیى شهیاه، از ریس (پارسی b)سام/ سامان  

 .[پسر نوح، جد اعراب] ، اسمنام (عبرى b Sam/Shem)سام/ شِم  

 .(افسانه)ى سمر شهیگو، اسم فاعل از رافسانه عربى( b)سامر  
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خواندن، )سامو  عبرى ىشهیکسى که از خدا خواسته شده، از ر (عبرى b Samuel) شموئیل /ساموئل 

 .(خدا)ل یو ا (کردن اصد

 بلند مرتبه. عربى( b)سامى  

، (دادن)باستان سا  مصری ىشهیقلب رع زنده است، از ر (باستان مصری b San Khibre)بْرِع یسان خ 

 .[زدهمیى دودمان ساز فراعنه]و رع  (قلب)ب ی، ا(اتیح)آنخ 

 ن نفر، سه.یسوم (چینى San( r b)سان  

باستان ساناخْتِه  مصری ىشهیمشهور همچون رع، از ر (باستان مصری b Sanakhtenre)رِع خْتِنْآسان 

 .[هفدهمى دودمان لقب تائوى اول، از فراعنه]و رِع  (مشهور)

ن فرعون ینخست] باستان مصری ىشهیرومند، از ریحفاظتِ ن (باستان مصری b Sanakhte)ساناخْتِه  

 .[دودمان سوم

 .(نه)و آز  (شمردن)ى ترکى سان شهیر، از رینظکم (ترکى r)ساناز  

 .saint Jamesى افتهیر ییمز مقدس، شکل تغیج (اسپانیایی b Santiago)اگو یسانت 

 شود.ک گرفته مىید، اشاره به آن است که حضور فرد به فال نیآکسى که از سمت راست مى عربى( b)ح سانِ  

باستان سا  مصری ىشهیزندگى بخش به روح رع، از ر (باستان مصری b Sankhkare)کارع سانْخ 

 .[دوم استازدهم، لقب مشهورترش منتوحوتپ یى دودمان از فراعنه]و رع  (روح)، کا (اتیح)، آنْخ (دادن)

 (پادشاه)و خْشَتْرَه  (ان بومى آناتولىیاز خدا)ساندا  پارسی-کیمریى شهیشاهِ ساندا، از ر (ایرانی b)سانْداکِشَتْرَه  

 .[ریاى صغیها و فاتح آسمرىیشاه ک]
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 که خود از (گرگ) sandalius التین ىشهیل، از ریگرگ اص (اسپانیایی b Sandalio)و یساندال 

sandulf (ُگرفته شده. (لیعنى گرگ اصی)تى گ 

به گرفته شده ی سَوَنگْهَه از ریشه  پارسی( سودمند، بافایده، در اوستایی b)ساوَنگهی 

 [نگهبان چهارپایان بزرگی ]فرشتهمعنای سود و بهره 

  در وداها[ خورشید هنگام طلوع و غروب ی]ایزد نمایندهبخش هندی( زندگی bساویتْر )

 .(دار ماندنیشب ب)ى سهر شهیشب زنده دار، از ر عربى( b)ساهر  

 ى کوچک.الله (ژاپنی r Sayuri)ورى یسا 

 .[پسر کوش]رمرد یپ (عبرى b Saba)سبا  

 شراب. عربى( b)سبأ  

موسس دودمان ] (بایز)ن یو تک (پىِ پا، جاى پا)ى ترکى سوبوك شهیخوش قدم، از ر (ترکى b)ن یسَبُکتَک 

 .[غزنوى

 .[ل قاجاریاى از ارهیت] (پسوند ملکى)و لو  (فالخن)ى ترکى ساپاند شهیفالخن انداز، از ر (ترکى b)سِپانلو  

ای( و سْپَنتَه )مقدس، نام فرشته ی سپندارمذ یا عدلِ مقدس برساخته ازپارسی( هدیه bسپنددات/ سپندات )

 نام اسفندیار چنین بوده است[ی داتَه )بخشش، یا دادگری( در اوستایی ]احتماال شکل اولیه

 پارسی( بخشش آسمانی bسپهرداد )

ابانها، برادر و قاتل یخداى خشکسالى و ب]باستان  مصری ىشهیستون، از ر (باستان مصری b Seth)سِت  

 .[سیریاوز
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 .[از القاب خداوند] (پنهان کردن)ى ستر شهیلى از ریار پنهان کننده، صفت تفضیبس عربى( b)ستّار  

باستان سِث  مصری ىشهید تمام قلبها، از ریام (باستان مصری b Seth-Peribsen)بْسِن یپِر-سِت 

 .[ى دودمان دوماز فراعنه] (دیام)و سِن  (قلب)ب ی، ا(همه)، پِر (اسم خداى مصر باال)

باستان سِتِپ  مصری ىشهیى پتاح، از ردهیبرگز (باستان مصری b Setepenptah)پتاح سِتِپِن 

 .[ستمیى دودمان بازدم، از فراعنهیلقب رامسس ] (ى استینام خدا)و پتاح  (دنیبرگز)

باستان سِتِپِن  مصری ىشهیظهور رع درخشان است، از ر (باستان مصری b Setepenre)سِتِپِنْرِع  

 .[ست و دومیانگذار دودمان بیلقب ششونک نخست، بن]و رع  (درخشان بودن)

باستان سِتِپ  مصری ىشهیى موت، از ردهیبرگز (باستان مصری b Setepenmut)سِتِپِنْموت  

 .[ن فرعون دودمان نوزدهم یلقب ملکه تورست، آخر] (ى استینام خدا)و موت  (دنیبرگز)

ى ینام خدا)باستان سِت  مصری ىشهیروز است، از ریسِت پ (باستان مصری b Setnakhte)سِتْناخْتِه  

 .[ستمیى دودمان باز فراعنه] (روزیپ)و ناخْتِه  (است

لقب ] (مشابه)باستان سِتوت  مصری ىشهیهمچون رع، از ر (باستان مصری b Setutre)سِتوترِع  

 .[ست و هفتمین فرعون دودمان بیوش، دومیدار

 .[لقب امام چهارم]ى سجده شهیلى از ریار سجده کننده، صفت تفضیبس عربى( b)سجّاد  

 .(آسانى)ى سجح شهینرم و آسان، از ر عربى( b)ح یسج 

 ابر. عربى( b)سحاب  

باستان سِحِتِپ  مصری ىشهیقلب رع راضى است، از ر (باستان مصری b Sehetepibre)بْرِع یسِحِتِپ 

 .[انگذار دودمان دوازدهمیحت اول، بنلقب آمنم]و رع  (قلب)ب ی، ا(خوشنود شده)
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باستان  مصری ىشهین، از ریى صلح در دو سرزمگسترنده (باستان مصری b Sehertawy)سِحِرتاوى  

 .([نتفیساره ا)نتفِ اول یلقب ا] (نیدو سرزم)و تاوى  (برقرار کردنِ صلح)سِحِر 

باستان سخم  مصری ىشهیرومند، از ریداراى بدن ن (باستان مصری b Sekhem khet)سِخِم خِت  

 .[ى دودمان سوماز فراعنه] (بدن)و خت  (قدرتمند)

رومند است، ین، نیرع، نگهبان دو سرزم (باستان مصری b Sekhemrekhutawy)سِخِم رع خوتاوى  

لقب سوبک حوتپِ ] (نیدو سرزم)و تاوى  (حفظ کردن)، رع، خو (رومندین)باستان سِخِم  مصری ىشهیاز ر

 .[زدهمیى دودمان سدوم، از فراعنه

ن یات را به دو سرزمیرع که ح (باستان مصری b Sekhemresankhtawy)سِخِم رع سانْخْتاوى  

دو )و تاوى  (اتیح)، آنْخ (دادن)، رع، سا (رومندین)باستان سِخِم  مصری ىشهیرومند است، از ریارزانى کرده ن

 .[زدهمین فرعون دودمان سیلقب نفرحوتپ دوم، آخر] (نیسرزم

ن یرومند است که دو سرزمیرع ن (باستان مصری b Sekhemresewadjtawy)سِخِم رع سِواجْتاوى  

 (نیدو سرزم)و تاوى  (شکوفه دادن)، رع، سِواج (رومندین)باستان سِخِم  مصری ىشهیکند، از ررا شکوفا مى

 .[زدهمیى دودمان سلقب سوبک حوتپ سوم، از فراعنه]

رومند ین، نیى بخش دو سرزمیرع، رها (باستان مصری b Sekhemreshedtawy)سِخِم رع شِدْتاوى  

لقب سوبکم ] (نیدو سرزم)و تاوى  (نجات دادن)، رع، شِد (رومندین)باستان سِخِم  مصری ىشهیاست، از ر

 .[ساف، از دودمان هفدهم

 .[ردار، زنِ پتاحیهاى واگیماریزدبانوى جنگ و بیا] رومندین (قىیفن) (باستان مصری r Sekhmet)سِخمِت  
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ب یو ا (قدرتمند)باستان سِخِم  مصری ىشهیرومند، از ریقلبِ ن (باستان مصری b Sekhemib)ب یسِخِم 

 .[بسنیپر-نام دوران جوانىِ ست] (قلب)

  .س ملوانانیرئ (یونانی b Cedalion)ون یسِدال 

ال در شکل این نام احتمابانوی آبها،  ى(و ایرانهند r Saraswati)تی یسراسوتی/ هراهوَ

]نام تبدیل شده « ایه-ونت-سَرَس»بوده است که در پیشاهند و ایرانی به « ایه-ونت-لِسسِ»اش پیشاهندواروپایی

 دیگر آناهیتا[

 ا گرگ، جانور درنده.یر یشعربی(  r b)سِرحان  

 رو ]پسر افراسیاب[تن، سرخپارسی( سرخ b)سرخه 

 gwen و (شاعر) cerd ى ساکسونىِشهیشاعر رستگار، از ر (آنگلوساکسون r Cerdiwen)وِن یسِرد 

 .(دیسپ رستگار،)

 .[زدبانوى کشتزارهایا] (رشد کردن) ker التین ىشهیشکوفا، تناور، از ر (التین r Ceres)سِرِس  

  .دُمِ گراز (یونانی b Cercyon)ون یسِرس 

 و (دمkerkos باستان یونانی ىشهیداراى دُم بر چهره، از ر (یونانی b Cercopes)سِرکوپِس  

opsچهره). 

 .(شاخ) cernus ىِسلت ىشهیشاخدار، از ر (سلت b Cernunnos)سِرنونوس  

 .[زگارىیرانى، نماد پرهیزدان بزرگ ایاز ا] (دنیشن)ى سْرو شهیشنونده و فرمابردار، از ر (پارسی b)سُِِروش  
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 سختى.  (عبرى b Serug)سروگ  

 .[ش دمتریپسر اومولپوس و رهبر ک] جارچى، منادى (یونانی b Ceryx)کس یسِر 

 . التین ىشهیآرام، از ر (التین r Serina)نا یسِر 

 شهیا از ری (؟) (پشمالوcaesaries التین ىشهیانى، از ری، ک(؟)پشمالو  (التین b Caesar)سزار  

 .[امپراتور بزرگ روم و فاتح کشور گل] (انى بر سر داردیعنى کسى که تاج کیلقب پادشاهان، )سَر کِى پارسی

 caecus و (بن بست) caecilius التین ىشهیکور، از ر (اسپانیایی r Cecilia)ا یلیسِس 

 .(کور)

 .[زدبانوى حامى کاتبان، زن توتیا] ستادهیآن که در پشت بام کتابخانه ا (باستان مصری r Sshat)سْشات  

 .(زیت)ى سطم شهیر، از ریزىِ شمشیت عربى( b)سطام  

 .(خوشبختى)ى سعد شهیاز ر صفت منت،یخوشبختى، م (عربى b)سعد  

شده ک، در اصل نام صورتى فلکى با ده ستاره بوده که سعد پنداشته مىیاقبال بلند، فالِ ن عربى( b)سُعود  

 .[جد حاکمان فعلى عربستان]

 .باغبان (یونانی b Cepheus)سِفِئوس  

 ى آرامى. شهیصخره، از ر (عبرى b Cephas)سِفاس  

 .[ان: جد دودمان اموىیابوسف] (دن باد شرقیوز)ى سُفن شهیباد شرق، از ر عربى( b)ان یسُف 

باستان  مصری ىشهیکند، از رکسى که همچون رع جمله مى (باستان مصری b Seqenenre)سِکِنِنرِع  

 .[ى دودمان هفدهملقب تائوى دوم، از فراعنه]و رع  (حمله کردن)سِکِن 
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 ى سکن.شهیر از ریتصغآرام، ساکن، اسم  (عربى r)نه یسک 

 .[نینام دختر امام حس]ى سکن شهیسکون، وقار و نرمى، از ر (عربى r)نه یسک 

 .صدا زننده، بانگ زن (یونانی b Celeus)سِلِئوس  

 کچل، تاس.  (عبرى b Seleb)سِلِب  

 .[موسس دودمان سلجوقى] (کوچک)و جوق  (قیقا)ى ترکى سل شهیق کوچک، از ریقا (ترکى b)سلجوق  

 ى سلطه.شهیفرمانروا، از ر (عربى b)سلطان  

دون و شاهِ توران یفرزند فر] (سارمات؟)امَه یریى سَیى اوستاشهیاز قوم سارمات؟، از ر (پارسی b)سَلْم  

 .[نیزم

 سالم، تندرست. عربى( b)سلم  

 .[مشهور ى: از صحابهپارسیسلمان ] (سالمت)ى سلم شهیسالمت، تندرستى، از ر عربى( b)سلمان  

 .[ام سلمه ] (سالمت)ى سلم شهیسالمت، تندرستى، از ر عربى( r)سَلَمه  

 .[از القاب خداوند] (سالمتى)ى عربى سلم شهینقص، صفت از رسالم و بى (عربى b)م یسل 

 . [امبر و شاه عبرانىیپ] (صلح)شلم  عبرى ىشهیصلحجو، از ر (عبرى b Solomon)مان یسل 

 ى سلم.شهیف، شاداب، از ریظر (عربى r)مه یسل 

 .(آسمان) caelius التین ىشهیآسمان، از ر (اسپانیایی b Celio)و یسِل 
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ى از فراعنه]باستان  مصری ىشهیشمند، از ریدوستِ اند (باستان مصری b Semerkhet)سِمِرخِت  

 .[دودمان نخست

باستان سْمِنْخ  مصری ىشهیاز ر روح رع پرافتخار است، (باستان مصری b Smenkhkare)کارِع سْمِنْخ 

 .[ى دودمان هژدهماز فراعنه]، و رِع (روح)، کا (نیافتخار آفر)

 .(قصه گفتن)ى سمر شهیمصاحب شب، از ر عربى( b)ر یسم 

 (معشوقه)و اَمَت  (قصر)ى اکدى سَمور شهی، از ری نیکیا اندیشهبانوى قصر،  (اکدى r)را یس/ سَمیرامیسَم 

همسر شمشى ]ی هومَیتی در اوستایی است که از هو )نیک( و مَیتی )اندیشه( تشکیل یافته است یا تحریف شده

 .[ى آشورعداد پنجم و ملکه

 .[از القاب خداوند] (دنیشن)ى عربى سمع شهیشنونده، صفت از ر (عربى b)ع یسم 

 .[ن زنان مسلمانینخست از] (هیزن بلند پا)ه یه، مصغرِ سامیزن بلند پا (عربى r)ه یسُم 

 (برادر)، آخه (خداى ماه)ن یى آشورى سشهین مرگ برادرش را جبران کرد، از ریس (آشورى b)ب یسَناخَر 

 .[شاه آشور در آخر قرن هشتم پ.م] (جبران کرد)با یو اَر

  باستان یونانی ىشهیررومند، از یى صد مرد نبه اندازه (یونانی b Centaurus)سِنتوروس  

 .[ى اسب داشتندن تنهییى انسان و پارى که باالتنهیموجوداتى اساط] (صد)

 .[از شاهان سلجوقى]اى شکارى پرنده (ترکى b)سنجر  

ن ینخست] (بایز)و نِفِر  (آن مرد)باستان سِن  مصری ىشهیبا، از ریآن ز (باستان مصری b Snefru)سْنِفْرو  

 .[فرعون دودمان چهارم
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 ن.یشاه (ترکى b)سُنقُر  

و  (آن مرد)باستان سِن  مصری ىشهیمردِ وورْسِت، از ر (باستان مصری b Senusret)سِنوسْرِت  

 .[ى دودمان دوازدهمنام چند تن از فراعنه] (ى استیزدبانوینام ا)وورسِت 

 ست. یااچهیاسم در (ارمنی r Sevan)سِوان  

باستان سوبِک  مصری ىشهیراضى است، از رسوبک  (باستان مصری b Sobekhotep)سوبِک حوتِپ  

 .[زدهمیى دودمان ساز فراعنه] (راضى است)و حوتِپ  (ى استیاسم خدا)

باستان سوبِک  مصری ىشهیسوبِک روح رع است، از ر (باستان مصری r Sobekkare)سوبِک کارِع  

 .[دودمان دوازدهمنفرو از ى مصر، لقب سوبکملکه]و رع  (روح)، کا (ى با سرِ تمساحیخدا)

نام )باستان سوبک  مصری ىشهیباست، از ریسوبک ز (باستان مصری r Sobeknefru)سوبِک نِفْرو  

 .[ن فرعون دودمان دوازدهمیى مصر، آخرملکه] (بایز)و نفر  (ى استیخدا

باستان سوبِک  مصری ىشهیسوبِک حافظ اوست، از ر (باستان مصری b Sobekemsaf)سوبِکِم ساف  

 .[ن فرعون از دودمان هفدهمینخست] (حفاظت کردن)و ساف  (ى استینام خدا)

دختر شاه هاماوران و همسر ]ى نام عربىِ سَعدى شده پارسیبخت، شکلِ کیسعد، ن (پارسی r)سودابه  

 .[کاووس

 آسمان. (ژاپنی r Sora)سورا  

 .التین ىشهیسخت، از ر (اسپانیایی b Severo)سِوِرو  
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به معنای خورشید که با هور و خور ( सरू्य) سوریَه /ی سانسکریت سورَههندی( خورشید، از ریشه bسوریَه )

 ریشه است ]ایزد خورشید در وداها[ایرانی هم

 .، منسوب به شهر شوش(الله)شوشانّا  عبرى ىشهیالله، از ر (عبرى r Susanna)سوزان/ سوسانا  

 زنگ. (ژاپنی r Suzu)سوزو  

 گنجشک. (ژاپنی r Suzume)سوزومِه  

باستان سِه  مصری ىشهیرومند همچون رع، از رین (باستان مصری b Seuserenre)سوسِرِنرِع  

 .[ى دودمان پانزدهمان، از فراعنهیلقب خ]و رِع  (رومندین)، اوسِر (همچون)

 ها.ى زنبقگلى از ردهمنسوب به شهر شوش،  (عربى r)سوسن  

 شرفت.یپ (ژاپنی b Sususmu)سوسومو  

 .(تنها) solen التین ىشهیتنها، از ر (اسپانیایی b Soledad)سولِداد 

 .(نه)و پسوند ما  (پژمردن)ى سول شهیناپژمردنى، از ر (ترکى b)سولماز  

ی سانسکریت سو )خرد کردن، کوبیدن( ]ایزدی گیاهی در هند باستان و هندی( از ریشه bسومَه/ سوما )

 همتای هوم ایرانی[

 شگى.یفرزند هم (ژاپنی r Sumiko)کو یسوم 

فرزند ] (بدن، تن)و آب  (سرخ)سوهْر  پارسیى شهیرو، داراى بدن سرخ، از رسرخ (پارسی b)سُهراب  

 .[رستم
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 .(گل)و وَرْد  (سرخ)سوهْر  پارسیى شهیسرخ، از رگل (پارسی b)سُهروَرد  

وان یومرث که به دست دیفرزند ک] (مو)و مَک  (اهیس)ا یى سیى اوستاشهیاه مو، از ریس (پارسی b)امک یس 

 .[کشته شد

ى از فراعنه]و آمون  (پسر)باستان سى  مصری ىشهیپسر آمون، از ر (باستان مصری b Siamun)امون یس 

 .[کمیست و یدودمان ب

 کهنسال. (ى کهنفرانسه -گُل b Cian)ان یس 

)پهلوان( یا و اَرْشَن  (اهیس)اوَه یى سیى اوستاشهیاز ریا پهلوان سیاه، اه، یداراى اسب س (پارسی b)اوش یس 

 .[فرزند کاووس] (گُشن، اسب نر)وُخش 

 .[نیزدبانوى زمیا] ا زنِ داراى تبریسو، یزنِ داراى گ (یونانی r Cybele)بِل یس 

ى ینام خدا)و پتاح  (پسر)باستان سى  مصری ىشهیپسر پتاح، از ر (باستان مصری b Siptah)پْتاح یس 

 .[ى دودمان نوزدهماز فراعنه] (است

 ت به معناى شخم.یى سانسکرشهیدروگر، خرمن، از ر (هندى r Sita)تا یس 

 ستاره، به زبان ناهواتْالن.سرخپوستی(  r b Citali)تالى یس 

 مصری ىشهیدختر رع، محبوب آمون، از ر (باستان مصری b Sitre-Meryamun)امون یتْرِع مِریس 

 .[ن فرعون دودمان نوزدهم یلقب ملکه تورست، آخر]و آمون  (محبوب)، رِع، مِرى (دختر)ت یباستان س

 دشت پهناور. (آنگلوساکسون b Sidney)دْنِى یس 

 .افتخار (یونانی b Cydon)دون یس 
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 با. یز (ارمنی r Siran)ران یس 

 .[سهیاز فرشتگان در اود] نیشاه (یونانی r Circe)رسِه یس 

 .(مدور، گِردkirkos باستان یونانی ىشهیگِرد، مدور، از ر (یونانی b Circinus)نوس یرسیس 

 .رومندیى نملکه (یونانی r Cyrene)رِنِه یس 

 گل سرخ.  (ارمنی r Sirvart)رْوارت یس 

  .ارباب، سرور (یونانی b Cyriacus)اکوس یریس 

 .چکیاهِ پیمربوط به گ (یونانی b Cisseus)سِئوس یس

 ر.یشمش عربى( b)ف یس 

 ر خدا.یشمش (عربى b)اهلل فیس 

 .(زىیالغرى و ت)ف یى سشهیالغر و بلندباال، از ر عربى( b)فان یسَ 

  باستان یونانی ىشهیرى گرد و مدور، از داراىِ چشم/چهره (یونانی b Cyclops)کْلوپْس یس 

 .[داشتک چشم یسه که تنها یغولى در اد] (چهره)  و (گرد، مدور)

 .قو (یونانی b Cycnus)کْنوس یس 

 .(روزىیپsig(و (راز) run باستانِ نوردیکى شهیروزى، از ریراز پ (آلمانى b Sigrun)گْرون یس 

 .[اى از دوزخهیناح] ى بدکارملکه (یونانی r Cyllene)لِنِه یس 

 .خر (یونانی b Cillus)لوس یس 
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 .(جنگل) silvestra التین ىشهیر جنگلى، از (التین b Sylvester)لْوِستر یس 

 .موج (یونانی b Cymo)مو یس 

 .[حیون مسیاز حوار] (دنیشن)شمو  عبرى ىشهیشنوا، از ر (عبرى b Simon)مون یس 

، شَر (خداى ماه)ن یى آشورى سشهین شاه را منصوب کرده است، از ریس (آشورى b)شْکون ین شَر ایس 

 .[النىیل ایبابل و برادر آشور اتشاه ] (منصوب کرد)شکون یو ا (شاه)

نام پدر بوعلى ] (آهن)شه با آسِنِ پهلوى یو هم ر (آهن)ى سَئِنَه یى اوستاشهین، از ریآهن (پارسی b)نا یس 

 .[نایس

 burga و (شاه) cyn سى باستانیى انگلشهیدژ شاه، از ر (آنگلوساکسون r Cyneburga)نِبورگا یس 

 (دژ، قلعه)

 .(دختر)و دوخْت  (مرغیس)ىِ سَئِنَه یى اوستاشهیمرغ، از ریدختر س (پارسی r)نْدخت یس 

 .[اى صنعتگرنام کوتوله]باستان  نوردیکى شهیى، از ریکوچک، ابتدا (آلمانى b Sindri)نْدْرى یس 

 .[زنِ تور]باستان  نوردیکى شهیعروس، از ر (آلمانى r Siv)وْ یس 
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 ش

  

  

 . [هیهودیشاه ]خواسته شده، دلخواه  (عبرى b Shaul)شائول  

 .[شاه بزرگ ساسانى] (پسر)ى پهلوىِ شاه و پور شهیشاهزاده، از ر (پارسی b)شاپور  

 دشت.  (عبرى b Sharon)شارون  

 .(گرىیانجیم)ى شفع شهیشفاعت کننده، اسم فاعل از ر عربى( b)شافع  

 .[وایهمسر ش]ت یى سانسکرشهیقدرت، از ر (هندى r Shakti)شاکتى  

 ى شکر.شهیسپاسگذار، اسم فاعل از ر عربى( b)شاکر  

 .(بزرگى)ى شمخ شهیبلندمرتبه، اسم فاعل از ر عربى( b)شامخ  

 آواز.  (ى کهنفرانسه -گُل b Chantal)شانْتال  

 .[شاهنامهاز پهلوانان ] عنى پسر شاپوریى شاپوران است، فرزندِ شاهزاده، شکل ساده شده (پارسی b)شاوَران  

 .[از القاب خداوند] (دن و مشاهده کردنید)ى عربى شهد شهیآگاه، اسم فاعل از ر (عربى b)شاهد  



142 
 

 .(بلندى)ى شهق شهیبلند، مرتفع، اسم فاعل از ر عربى( b)شاهق  

 .[خداى حامى نوزادان] آنچه مقدر است (باستان مصری b Shay)شاى  

 .[پسر کوش]ن یهفتم (عبرى b Sheba)شِبا  

 .[زیاسم اسب خسروپرو] (رنگ)ز یشب و د پارسیى شهیز به رنگِ شب، از ریشَبد 

 .[هان بزرگ سنىیشبلى: از فق]ر یتوله ش عربی( r b)شِبْل  

 .(جوانى)ى شبب شهیجوانمرد، صفت از ر عربى( b)ب یشب 

باستان  مصری ىشهیب است، از ریروحش نج (باستان مصری b Shepseskaf)شِپ سِس کاف  

 .[ن فرعون دودمان چهارمیآخر] (ه بهیشب)و ف  (روح)و کا  (بیاشرافى، نج)شِپسِس 

باستان  مصری ىشهیب است، از ریروح رع نج (باستان مصری b Shepseskare)سِس کارِع شِپ 

 .[ى دودمان پنجماز فراعنه]و رع  (روح)و کا  (بیاشرافى، نج)شِپسِس 

 .(جسارت)ى شجع شهیجسور، اسم فاعل از ر عربى( b)شجاع  

 .[منیاىِ شام افسانه] (تندى)ى شدد شهیرومند، دونده، صفت از رین عربى( b)شدّاد  

زدبانوى ینام ا)و آکو  (حکم، فرمان)ى بابلىِ شَدرا شهیفرمانِ آکو، از ر (عبرى b Shadrach)شَدراخ  

 .(ماه در بابل باستان

 .[از امپراتوران اکد] (سرور)و کَلى  (شاه)ى اکدى شَر شهیشاهِ شاهان، از ر (اکدى b)شَرى شَرکَلى 

 و (درخشانsher سى باستانِیى انگلشهیدشت درخشان، از ر (آنگلوساکسون r Shirley)شِرلى  

leyدشت). 
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 .[امپراتور اکدن ینخست] (ل، بهتریاص)ن یو ک (شاه)ى اکدى شَرو شهین پادشاه، از ریبهتر (اکدى b)ن یشَروک 

ا شکل ی (نیبهتر)ن یو وِه (شاه)ى پهلوى خْشَثْرَه شهی، از ر(؟)ر یه شین پادشاه، شبیبهتر (پارسی b)ن یشِرو 

 .[نانیامبر خرمدیشاه طبرستان، پ] (؟)ه یرویى شف شدهیتحر

 ى شرف.شهیشرافتمند، از ر (عربى b)ف یشر 

ى ماه هشتم آن است هی، وجه تسم(گروه گروه شدن)ى شعب شهین ماه قمرى، از ریهشتم عربى( b)شعبان  

 شوند.ن هنگام در جستجوى آب به اطراف پراکنده مىیکه اعراب در ا

شعبة بن ] (پراکنده و گروه گروه شدن)ى شعب شهیى درخت، شکاف در کوه، از رشاخه عربى( b)شُعبَة  

 .[ره: یمغ

 .[ن یامبر قوم مَدیپ] (لهیشاخه، قب)ى شعب شهیر از ریاسم تصغ ى کوچک،لهیقب (عربى b)ب یشُعَ 

برادر ناتنى و ] (مربوط به مملکتِ سغد در ماوراءالنهر)ى سُغداى شده پارسیسُغدى، شکل  (پارسی b)شُغاد  

 .[قاتل رستم

 (کندشفاعت مى)قى شفات یى فنشهیکند، از رخدا شفاعتش را مى (قىیفنb Shafatbaal)شَفات بعل  

 و بعل.

 .(گرىیانجیم)ى شفع شهیشفاعت کننده، صفت از ر عربى( b)ع یشف 

 ى شُکر.شهیسپاسگذار، اسم فاعل از ر (عربى b)شکور  

 .[زبان پارسیب و شاعر یابوشکور بلخى: اد]ى شکر شهیشکرگذار، از ر عربى( b)شکور  

 .(صبر کردن)ى شکب شهیصبور، صفت از ر عربى( b)ب یشک 
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  [یکی از شهرهای کنعانی]کتف  شانه و عبری( b Shechem)شِکِم  /شکیم

 .(ز شدنیلبر)ى شلل شهیآبشار، از ر عربى( b)شلّال  

 ى ترکى.شهیف، از ریرك و شریز عربى( b)شَلبى  

آشور، )و آشِر دو  (برتر است)ى آشورىِ شولمَنو شهیآشور از همه برتر است، از ر (آشورى b)شَلمَناصِر  

 .[نام چند شاه آشورى] (بزرگخداى 

 .(شرافت)ى شمخ شهیبلند مرتبه، از ر عربى( b)شمّاخ  

خداى )لونا یو ا (دیخداى خورش)ى بابلى شمش شهید خداى ماست، از ریخورش (بابلى b)لونا یشَمشو ا 

 .[ن حمورابىیشاه بابل، جانش] (ماست

 . [هودىیپهلوان ]قوى  (عبرى b Shamshum)شمشون  

 .(دنیشن)شمو  عبرى ىشهیکند، از رشنود و اطاعت مىکسى که مى (عبرى b Shamun)شمعون  

 ى فنجان. آورنده (عبرى b Shamagar)شَمَگار  

( تشکیل 神農چینی( کشاورز آسمانی، نامش در چینی از همین دو کلمه ) b Shen-Nung)نونگ شِن

 ]از امپراتوران اساطیری چین باستان[شده 

 .[سهیران ویاورِ پیپادشاه هند و ]و گل  (ناز)شَن  پارسیى شهیگلِ ناز، از ر (پارسی b) گُل شَن 

 درخشان. (ژاپنی b Sho)شو  

 مصری( هوا یا باد ]ایزد آسمان در مصر باستان[ rشوا )

 آب. (چینى r b Shui)شوئى  
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ى شوتروك ایالمى شهیاز رت شده است، یآن که به راستى توسط ناخونته هدا (ىایالم b)شوتْروك ناخونْتِه  

 .[پ.م 1155-1185 در ایالمشاه ] (دیخداى خورش)و ناخونته  (ت شدنیهدا)

 .[شاه اور]ى سومرى شهین، از ریمتعلق به س (سومرى b)ن یشوس 

 .[پ.م2047-2094 شاه اور در]ى سومرى شهیب، از ریجوان و نج (سومرى b)شولْگى  

 نرم. (چینى r Shun)شون  

 .[رانىیلسوف این سهروردى: عارف و فیشهاب الد]ى شهب شهیسنگ آسمانى، سفت از ر عربى( b)شهاب  

 .(ن، قوشیشاه)و باز  (شاه)شَه  پارسیى شهین، از ریعقاب، شاه (پارسی b)شَهباز  

 .(ع بودنیروى کردن، مطیپ)و رام  (شاه)شَه  پارسیى شهیروِ شاه، از ریعِ شاه، پیمط (پارسی b)شهرام  

 .(خانم)و بانو  (شاه)شَهر  پارسیى شهیشاهزاده خانم، از ر (پارسی r)شهربانو  

اىِ دربار سراى افسانهداستان] (ده شدنییزا)و زاد  (شاه)شَهر  پارسیى شهیشاهزاده، از ر (پارسی r)شهرزاد  

 .[دیهارون الرش

 شى.یزن چشم م (عربى r)شَهالء  

 .[هیبانیله شیاى قبیاز خوارج، ن] (سالخوردگى)ب یى ششهید موى، از ریسپ عربى( b)بان یش 

 .[ن پسر آدمیسوم]ى سامى شهیگماشته، از ر (عبرى b Shith)ث یش 

 پسر هفتم. (ژاپنی b Shichiro)رو یچیش 

 ور.یغ عربى( b)حان یش 
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 .[پسر گشتاسپ]و اسب  (درخشان)د یش پارسیى شهیداراى اسب درخشان، از ر (پارسی b)دَسپ یش 

 (درخشان، سرخ)خشَئِتَه  اصل اوستایی از دیش پارسیى شهیدرخشان، سرخ موى، از ر (پارسی b)دِه یش 

 .[ابیپسر افراس]

 پسر چهارم. (ژاپنی b Shiro)رو یش

 .[زیفرزند خسروپرو]ه یر و رویش پارسیى شهیر، از ریهِ شیشب (پارسی b)ه یرویش 

لهاك یى شایالمى شهیت شده، از ریناك تقوینشوشیروى ایکسى که توسط ن (ىایالم b)ناك ینْشوشیلْهاك ایش 

 .[پ.م1120-1155 در ایالمشاه ] (خداى شوش)ناك ینشوشیو ا (ت شدهیتقو)

 .[نام خواهر رضاعى حضرت محمد]ادى داشته باشد یزنى که خال ز (عربى r)ماء یش 

 .[رانگر هندوانیو خداى]ت یى سانسکرشهیمهربان، از ر (هندى b Shiva)وا یش 
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رانى یزى: شاعر ایصائب تبر] (برخورد کردن به نشانه)ى اصابت شهیدرست، راست، از ر عربى( b)صائب  

 .[هندى سبک

 .(بلندى، برترى)ى صأل شهیره، بلند، اسم فاعل از ریچ عربى( b)صائِل  

 ى صبر.شهیبا، اسم فاعل از ریصبور، شک عربى( b)صابر  

 .[اهپوستیام بردگان سیالزنج: رهبر قصاحب]ى تصاحب شهیدارنده، اسم فاعل از ر عربى( b)صاحب  

 ى صدور.شهیفرستنده، از ر عربى( b)صادر  

 ى صدق.شهیراستگو، از ر عربى( b)صادق  

 .(قدرت)ى صرم شهیر، اسم فاعل از ریقوى، صفت شمش عربى( b)صارِم  

 .[مورخى اندلسى] (صعود)ى صعد شهیمرتفع، مترقى، اسم فاعل از ر عربى( b)صاعد  

 .[امبر قوم ثمودیپ]ى صلح شهیصلحجو، اسم فاعل از ر (عربى b)صالح  

 .[انیلیحسن صباح: رهبر اسماع]ى صبح شهید، از ریآکسى که در صبح مى عربى( b)صبّاح  
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 ى صبر.شهیبا، صفت از ریشک عربى( b)صبور  

 .[از القاب خداوند]ى عربى صبر شهیبا، صفت از ریشک (عربى b)صبور  

 .[س جمهور منفور عراقین: رئیصدام حس]ى صدمه شهیار صدمه زننده، از ریبس عربى( b)صدّام  

 .[لقب ابوبکر]ى صدق شهیار راستگو، از ریبس عربى( b)ق یصدّ 

 ى صراحت.شهیگو، از ررك عربى( b)ح یصر 

 .(خالى شدن مردم از مکه براى سفر)ى اصفار شهیماه دوم سال قمرى، از ر عربى( b)صفر  

 .(صافى)ى صفو شهیسنگ نرم، صاف، از ر عربى( b)صفوان  

 .[خ صفى: جد شاهان صفوىیش] (دنیبرگز)ى صفى شهیده، از ریبرگز (عربى b)صفى  

ى لهیحضرت محمد از دختران قبنام همسر ]ى صفى شهین، از ریدوستِ مخلص و راست (عربى r)ه یصَّف 

 .[خزرج

 .[وبى: سردار مسلمانین ایصالح الد]ى صلح شهیدرستى و بهبود، صفت از ر عربى( b)صالح  

 .[پسر ارفخشد]شاخه  (عبرى b Salah)صَلَح  

 .[از القاب خداوند] (دارى و استوارىیپا)ى عربى صمد شهینده، از ریپا (عربى b)صمد  

 .[صمصمام السلطنه، از اشراف عصر مشروطه]شود رى که خم نمىیشمش عربى( b)صمصام  

 .[از صحابه]ى صهب شهیر از ریر، اسم تصغیدى، لقب شیخته به سپیسرخىِ آم عربى( b)ب یصُهَ 

 .(آواز، بانگ)ح یى صشهیخوان، اسم فاعل از رترانه عربى( b)اح یص 

 .[پسر کنعان]مستحکم  (عبرى b Sidon)دون یص 
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 ک.یالغر و کمر بار عربى( b)ضامر  

 .(نور)اء یى ضشهیدرخشنده، روشن، اسم فاعل از ر عربى( b)ضاوى  

 .[تیاز بزرگان عصر جاهل]ى ضرر شهیب زننده، از ریانمند، آسیز عربى( b)ضِرار  

 ر درنده.یش عربی( r b)ضَرغام  

 ى.یروشنا عربى( b)اء یض 
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 .[ستیله ایاسم قب] (زىیگشتن دور چ)ى طوف شهیطواف کننده، اسم فاعل از ر عربى( b)طائف  

 ل.یى طشهیفضل، ثروت، اسم فاعل از ر عربى( b)طائِل  

از ] (ریمس)ى طرق شهیى سحرگاهى، اسم فاعل از رد، لقب ستارهیآکسى که در شب مى عربى( b)طارق  

 .[ایفاتحان مسلمانِ اسپان

 .[طالب: پدر حضرت علىابى]ى طلب شهیخواستار، اسم فاعل از ر عربى( b)طالب  

 .(بلند پروازى)ى طمح شهیبلند پرواز، اسم فاعل از ر عربى( b)طامح  

 ى طهارت.شهیزه، از ریپاک عربى( b)طاهر  

 .(گرد آمدن و جمع شدن)رمَک یى ترکى تشهیانبوهِ لشکر، از ر (ترکى b)طرغان  

 .[ن مهاجم عربى که به اندلس حمله کردینخست]ى طُرفه شهیب و شگفت، صفت از ریغر عربى( b)ف یطُر 

ران یاز ام] (آهن)مور یو ت (چ و خمیپ)ى ترکى طوغاى شهین، از ریچ و خمِ آهنیپ (ترکى b)مور یطُغاى ت 

 .[مغول
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 .[ران مغولیاز ام]ر رودخانه است یچ و خمى که در مسیپ (ترکى b)طُغاى  

 .[از شاهان سلجوقى]قوش، مرغى شکارى  (ترکى b)طُغرُل  

 .[هیلقب امراى نجد و سور] (تپه)ى طلّ شهیجاى مرتفع، از ر عربى( b)طالل  

 .[از صحابه]درخت موز خاردار  عربى( b)طلحة  

 .(بلند پروازى)ى طمح شهیش، اسم فاعل از ریبلندپرواز، دوراند عربى( b)طمّاح  

 ن.یشاه (ترکى b)طوغان  

 اى مرد!، به زبان حبشى. عربى( b)طه  

از شاهان ] (اسب)و اَسْپَه  (رومندین)ى تَخمَه یى اوستاشهیرومند، از ریداراى اسب ن (پارسی b)طَهماسب  

 .[ن شاه صفوىیشدادى، دومیپ

پادشاهان از ] (روباه)و اوروپَه  (رومندین)ى تَخمَه یى اوستاشهیرومند، از ریروباهِ ن (پارسی b)طَهمورث  

 .[وانیى دشدادى و شکست دهندهیپ

 پاك. عربى( b)ب یطَ 

 .(لیم)ب یى طشهیکو، از ریخوشمزه و ن (عربى r)به یطَ 
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 ى ظرف.شهینازك، شکننده، از ر عربى( b)ف یظر 

 روزى.یپ عربى( b)ظفر  

 .[عصر مشروطه رالدوله: از اشرافیظه] (پشت)ى ظهر شهیبان، از ریپشت عربى( b)ر یظه 
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 ى عود.شهیادت کننده، بازگشته، اسم فاعل از ریع عربى( b)عائد  

 ش.یى عشهیگذران، اسم فاعل از رخوش عربى( b)عائِش  

 ى عبادت.شهیپرستش کننده، از ر عربى( b)عابد  

 ى عدل.شهیدادگر، اسم فاعل از ر عربى( b)عادل  

 ى عرف.شهیشناسنده، اسم فاعل از ر عربى( b)عارف  

 ى عصمت.شهیبازدارنده از بدى، اسم فاعل از ر عربى( b)عاصم  

 ى عطف.شهیدلسوز، اسم فاعل از ر عربى( b)عاطف  

 ى عقل.شهیخردمند، از ر عربى( b)عاقل  

 باالرونده، بلند. (عربى r)ه یعال 

 .[نى در کشور مغربیشاه دولت مر] (آبادانى)ى عمر شهیداراى زن و فرزند، از ر عربى( b)عامر  
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 ى عمر.شهیکند، اسم فاعل از راد عمر مىیکسى که ز عربى( b)عامر  

 .[نام همسر حضرت محمد]ش یى عشهیکو، از ریداراى زندگى ن (عربى r)شه یعا 

 ار ترشرو، عبوس، یبس (عربى b)عباس  

 .[دیخواهر هارون الرش]ى عبوس شهیراخمو و ترشرو، هم (عربى r)عباسه 

 .(ى استینام خدا)ى اَشمون بنده (قىیفنb Abdashmun)عبدَشمون  

 .(ى استیاسم خدا)ى ملقارت بنده (قىیفنb Abdemelquart)عبدمِلقارت  

 . [پسر ارفخشد]انشعاب  (عبرى b Ebar)عِبَر  

 ى عبد.شهیر از ریى کوچک، اسم تصغبنده (عربى b)د یعُبِ 

 مخلوط عطر، زعفران. (عربى r)ر یعب 

 .[اسم جدى جاهلى]کنار دره  عربى( b)عُتْبَة  

  .جوجه هوبره، بچه مار (عربى b)عثمان  

 .[ى سوم اسالمفهینام خل]جوجه هوبره  عربی( r b)عثمان  

 ه به سوارکار ماهر.یگرد و غبار، کنا عربى( b)عجاج  

، و (تاج)، اَپلى (خداى توفان)ى بابلى عداد شهیعداد به من تاج عطا کرد، از ر (آشورى b)نا یدیعَداد اَپْلو ا 

 .[پ.م1046-1067 شاه بابل در] (عطا کرد)نا یدیا

 .[جد مردم حجاز]م یمق عربى( b)عدنان  
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 .(دشمنى)ى عدو شهیى جنگ، از رمردمِ آماده عربى( b)عَدِى  

 .[میلقب حضرت مر]ى عذر شهیى باکره، از رزهیدوش (عربى r)عِذراء  

 ى عرف.شهیخوب شناخته شده، مشهور، از ر عربى( b)عرفان  

ى فرشته] (خدا)ل یو ا (کمک کردن)ازر  عبرى ىشهیکند، از رخدا کمک مى (عبرى b Azrael)ل یعزرائ 

 .[مرگ

 بخشوده.  (عبرى r Azubah)عزوباه  

 ناپذیر. سخت و محکم، شکست  ِزمین (عربى b) معز /زیعز 

 .(ستم کردن)ى عسف شهیار ستمگر، از ریبس عربى( b)عَسّاف  

 کسى که در طلب روزى است. عربى( b)عسّام  

 .[ازدهمیلقب امام ]لشکر  (عربى b)عسکر  

 .[قىیزدبانوى بزرگ فنیا]ى آرامى شهیرود، از رزنى که بر روى آب راه مى (قىیفنr Asherah)عَشِرَه  

 ى عطى.شهیبخشش، از ر عربى( b)عطا  

 .[از القاب خداوند] (بزرگى)ى عظم شهیسترگ، بزرگ، صفت از ر (عربى b)م یعظ 

 ى عقب.شهی، از ر(!)ن فردِ خانواده، دسر یکوچکتر عربى( b)عُقبة  

 .[برادر حضرت على]ى عقل شهیعاقل، از ر عربى( b)ل یعق 

 .[لقب روساى کشور مغرب] (دنینوش)ى علل شهیآشامد، از رکسى که پى در پى مى عربى( b)علّال  
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 جوان.  (عبرى b Elam)عِالم  

 .[ى چهارمفهیامام اول و خل] (باال)ى على شهیبلند مرتبه، واال، از ر (عربى b)على  

 .[از القاب خداوند] (دانش)ى عربى علم شهیداننده، خردمند، صفت از ر (عربى b)م یعل 

 .[از صحابه] (آبادى)ى عمر شهیر کننده، از ریآباد کننده، تعم عربى( b)عمّار  

 .[ى اولفهیخل]ى عمران شهیآبادگر، از ر عربى( b)عُمر  

 ى عمد.شهیسرور، سفت از ر عربى( b)د یعم 

 شرو.یپ عربى( b)عنان  

عوف: از عبدالرحمن بن ]کشد اش زحمت مىر و گرگ، کسى که براى خانوادهیش عربی( r b)عَوف  

 .[صحابى

 ش.یى عشهیخوشگذران، اسم فاعل از ر عربى( b)اش یع 

 ى عوض.شهیکى، اسم فاعل از ریى نجبران کننده عربى( b)اض یع 

نجات )و شوآ  (هوهی)هو ی عبرى ىشهیهوه نجاتش داده، از ریکسى که  (عبرى b Jesus)سى/ جاشوآ یع 

 .(دادن
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 (ا رکابِ پهنیگ ید)ى ترکى غازان شهیا اربابى که رکابش پهن است، از ریگ، یرِ دیام (ترکى b)غازان  

 .[ق مسلمان شد’.ه694لخانى که در ین شاه دودمان ایهفتم]

 ى غزوه.شهیجنگجو، اسم فاعل از ر عربى( b)غازى  

 .(شکوه)ى غمر شهیکوکار، شکوهمند، اسم فاعل از ریار نیبس عربى( b)غامِر  

 ر.یآبگ (عربى r)ر یغد 

 از است.یى که آنقدر بزرگ شده که از مادر بى نیى آهوبره عربی( r b)غزال  

 .(شور)ى غسن شهیزى و تندىِ جوانى، از ریت عربى( b)غسّان  

 هاى بلند دارد.کند، کسى که مژهکسى که خوبزندگى مى عربى( b)غطفان  

 .[از القاب خداوند] (چشم پوشى)ى غفر شهیرنده، چشم پوشنده، اسم فاعل از یبخشا (عربى b)غفار  

 خالِ روى صورت. عربى( b)غِفار  
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 .[از القاب خداوند] (چشم پوشى)ى غفر شهیى گناه، اسم فاعل از رپوشنده (عربى b)غفور  

 نوخط، پسر نوجوان. عربى( b)غالم  

 نشاط جوانى. عربى( b)غلوان 

 مت.یى غنشهیرد، از ریگمت مىیار غنیکسى که بس عربى( b)غنّوم  

 ثروتمند. عربى( b)غنى  

 .[از القاب خداوند]ى غنا شهیثروتمند، صفت از ر (عربى b)غنى  

 ارى.ی عربى( b)غَوث  

 .[رانىیدان ایاضید کاشانى: رین جمشیالداثیغ]ى غوث شهیادرس، از ریفر عربى( b)اث یغ 

 ى غوث.شهیراب از باران، از ریس (عربى r)ثانَه یغ 

 آبى.-سبز (چینى r Qing)نگ یغ 

 ز.یپائ (چینى Qiu( r b)و یغ 
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 ى فوز.شهیروز، رستگار، از ریپ (عربى r)فائزه  

 . [ت اصلى تراژدى مشهور گوتهیشخص] التین ىشهیشانس، از رخوش (التین b Faustus)فائوستوس  

 .[از سرداران بزرگ رومى] التین ىشهیباقال، از ر (التین b Fabius)وس یفاب 

 .(گشودن)ى فتح شهیروز، از ریپ عربى( b)فاتح  

 .[شوهر نِسا]ى سلت ىشهیدشمنانه، از ر (سلت b Fachtna)فاخْتْنا  

 .(افتخار کردن)ى فخر شهیباشکوه، اشرافى، از ر عربى( b)فاخر  

 .[لقب عمر]ى فرق شهیاز رى راستى از ناراستى، اسم فاعل ک کنندهیتفک عربى( b)فاروق  

 ى فضل.شهیدانشمند، اسم فاعل از ر عربى( b)فاضل  

نام دختر حضرت محمد ] (از شر گرفتن)ى فطم شهیر گرفته، از ریاش را از شزنى که بچه (عربى r)فاطمه  

 .[و همسر حضرت على
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 پرى.  (آنگلوساکسون r Fay)فاى  

 .[از القاب خداوند] (گشودن)ى فتح شهیاز رنده، داور، اسم فاعل یگشا (عربى b)فتاح  

 ى فتح.شهینده، قاضى، از ریگشا عربى( b)فتّاح  

 ى فتن.شهیز، اسم فاعلى از ریانگدلربا، فتنه (عربى r)فتانه  

 .(گرى کردنکوزه)ى فخر شهیگر، از رکوزه عربى( b)فخار  

دن، یآمرز)و آمُرز  (ارو، دشمنیش، رویپ)ى پهلوى فَرا شهیى دشمنان، از ربخشنده (پارسی b)فرامرز  

 .[پسر رستم] (دنیبخش

 ى از اندوه و سختى.یرها عربى( b)فرج  

 ى فرح.شهیشادمان، صفت از ر عربى( b)فرحان  

 .پارسیى شهیبارو، خجسته، از ریز (پارسی b)فَرُخ  

 .(معبد)هارَه یتِ ویو سانسکر (بتخانه)ى سغدى بْرْگهر شهیمعبد، از ر (پارسی b)فَرخار  

 و (صلح، آرامش) frey باستان نوردیکى شهیشاه صلحجو، از ر (آلمانى b Fredrick)ک یفردر 

rick (شاه). 

 ى سفر. آماده (آلمانى b Ferdinand)ناند یفرد 

سرداران از ] ىیى اوستاشهیصاحب شتران چابک، از ر (پارسیb Frashaoshthra)فرَشَئوشترَه  

 .[ماد

 رومند. یمرد ن (آنگلوساکسون b Fergus)فِرگوس  
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 .[ابیاوش و دختر افراسیهمسر س]ه یه فْرَیسْپَیى ویى اوستاشهیمبارك، خجسته، از ر (پارسی r)س یفَرَنگ 

 .[زیپهلوانى در عصر خسروپرو] پارسیى شهیتنهاى فرخنده؟، از ر (پارسی b)فرهاد  

 بچه بز کوهى، گوسفند. عربی( r b)فُرهود  

 باستان. نوردیکى شهیبانو، از ر (آلمانى r Freya)ا یفرِ 

ى هی، شکل اول(فرخندگى)و فَرَه  (بلند، باال)ى بورْز یى اوستاشهیى بلند مرتبه، از رفرخنده (پارسی b)برز یفر 

 .[کاووسکیپسر ]ن نام برزفرى بوده است یا

 .[رانىیشابورى: عارف این عطار نیدالدیفر]ى فرد شهیگانه، صفت از ری عربى( b)د یفر 

 و (صلحfrid ى ساکسونشهیدار، از ریصلح پا (آنگلوساکسون b Frideswide)د یدِسویفر 

swideرومند، استوارین) 

ت و فْرِتَه در پهلوى یتَه در سانسکریى ثْرَئِتَئونَه که با تْریى اوستاشهین نفر، از ریسوم (پارسی b)دون یفر 

 .[ى ضحاكشکست دهنده]همتاست 

 باستان. نوردیکى شهیدوست داشتن، از ر (آلمانى r Frigg)گ یفر 

 ى فصاحت.شهیوا، سخنگو، از ریش عربى( b)ح یفص 

 خرد، برترى. عربى( b)فضل  

 ى فالحت.شهیکشاورز، از ر عربى( b)فالح  

 .التین ىشهیى، از ریموطالبور،  (التین b Flavius)وس یفالو 
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 .التین ىشهیاب، از ریموفق، کام (التین b Felix)کس یفِل 

 ثروتمند. (چینى b Fu)فو  

پسر آرس، ] (هراسfohbus باستان یونانی ىشهیهراس، وحشت، از ر (یونانی b Phoebus)فوبوس  

 .[ى بهرامارهیهاى سکى از ماهی

 فوز.ى شهیروز، از ریپ (عربى r)ه یفوز 

 (ارغوانى)  قىِیا فنی یونانی ىشهیره، ارغوانى، از ریقرمز ت (یونانی b Phoenix)کس یفون 

.[هیقیلوس، اسم عامى براى مردم فنیاستاد آخ]

 .[شاه عربستان]وزپلنگ ی عربی( r b)فهد  

 ى فهم.شهیده، خردمند، صفت از ریفهم (عربى r)مه یفه 

ر یکى از چهار پسرِ لی] (کالغ) fiach رلندى باستانیى اشهیکالغ، از ر (سلت b Fiachra)اچْرا یف 

 .[ل شدیک قو تبدیرلندى که پس از نهصد سال به یر ایدر اساط

 ض.یى فشهیبخشنده، از ر عربى( b)اض یف 

 .التین ىشهیوفادار، از ر (اسپانیایی b Fidel)دِل یف 

 .[وخ عربیاز ش] (سرانجام رساندن به)ى فصل شهیحاکم، داور، از ر عربى( b)صل یف 

 .(دوست داشتنى)  یونانی ىشهیمهربان، دوست داشتنى، از ر (عبرى b Philemon)لِمون یف 

 (اهپوستیاى، سنوبه)باستان پانْهْسى  مصری ىشهیاهل نوبه، از ر (باستان مصری b Phineas)نِئاس یف 

 .[ى هاروننوه]
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 .[زدانیچقهرمانى همه]رلندى باستان یى اشهیز، از ریتمد، یسف (سلت b Fionn)ون یف 

 ى.سلت ىشهید، از ریز، سفیتم (آنگلوساکسون r Fionn)ون یف 

 دل، قلب. عربى( b)فؤاد  
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 ق

  

  

 .[نیالى قاآن، شاهِ مغولِ چیقوب]خاقان، شاهنشاه  (ترکى b)قاآن  

 ى علم و هنر.رندهیاد گی عربى( b)قابِس  

 .شکل عربی شده از کاووس پارسی است ]اسم سنتی ملوك اردن[ (عربى b)قابوس  

 .[ن پسر آدمینخست]ى سامى شهیاه، از ریبه دست آمده، س (عبرى b Cane)ل یقاب 

 .[ل تركیاز قبا]ع یتندرو، سر (ترکى b)قاجار  

 ى قدرت.شهیتوانا، اسم فاعل از ر (عربى b)قادر  

نام خاندانى بزرگ در ] (مربوط به جنگ، جنگى)ن یى پهلوى کارشهیاز رجنگجو،  (پارسی b)قارَن/ کارَن  

 .[عصر اشکانى

 .[از ثروتمندان عصر موسى]کبک، شترمرغ، در تورات به صورت قورَح ثبت شده  عربى( b)قارون  

 ى قسم.شهیم کننده، از ریقسم خورنده، تقس عربى( b)قاسم  

 قصد.ى شهیر، از ریک، سفیپ عربى( b)قاصد  
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 (روح)و کا  (رومندین)باستان قا  مصری ىشهیروح رع تواناست، از ر (باستان مصری b Qakare)قاکارِع  

 .[ى دودمان هفتماز فراعنه]و رع 

 قناعت کننده. عربى( b)قانع  

 .[انىین پادشاه کینخست] (محبوب)و واتَه  (کى، شاه)ى کَوا یى اوستاشهیشاهِ محبوب، از ر (پارسی b)قُباد  

 نوعى درخت خاردار. عربى( b)قتادة  

حاکم کرمان ] (ارباب، شاه)و خان  (مبارك، خجسته)ى ترکى قتلغ شهیشاهِ خجسته، از ر (ترکى b)خان قَتْلغ 

 .[انییاز دودمان قراختا

 .[منیجد اعراب ] (ضربه زدن)ى قحط شهیار ضربه زننده، از ریبس عربى( b)قحطان  

 .[از القاب خداوند] (ارجمند و مقدس)ى عربى قدس شهیزه، مقدس، صفت از ریپاک (عربى b)قدوس  

پسوند )و لو  (گوسفند)ون ی، قو(اهیس)ى ترکى قرا شهیاه، از ریصاحب گوسفندان س (ترکى b)ونلو یقَراقو 

 .[کردندران حکومت مىیق بر شمال غربى ا’.ه874 تا780 اى ترك که ازلهینام قب] (تیمالک

 .(تیپسوند مالک)و لو  (چشم)، گوز (اهیس)ى ترکى قرا شهیاه، از ریچشم س (ترکى b)قَراگوزلو  

قرامان بن نوره، موسس دودمان ] (واال، برتر)و مان  (اهیس)ى ترکى قرا شهیاه، از ریبرترِ س (ترکى b)قَرامان  

 .[ق’.ه868-654 ریاى صغیان در آسیقرامان

 .[ران سامانىیاز ام] (شاهزاده، دالور)ن یو تک (اهیس)ى ترکى قرا شهیاه، از ریدالور س (ترکى b)ن یقَرتَک 

 رو.سرخ (ترکى b)ز یقَرق 
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 srqسریانی ی محل جمع شدن از ریشهیا  כרשאی آرامی کرشا کلمهی کوچک، از عربی( کوسه bقریش )

 ی حضرت محمد[]قبیله)قرَش( 

نام دو تن از اتابکان ] (ریش)و ارسالن  (سرخ)ى ترکى قزل شهیر سرخ، از ریش (ترکى b)قزل ارسالن  

 .[جانیآذربا

شانى اسب یه زره که بر پین شبیا آلتى آهنیاى رنگى دارد، اش لکهشانىیاسبى که بر پ (ترکى b)ى یقشقا 

 .[هاى تركلیاز ا]ن معنا یى قاشقه به همیى جغتاشهیبندند، از رمى

 رِ قصا.یده، اسم تصغیبه هدف رسش، یدوراند عربى( b)قُصَّى  

 نوعى مرغ شکارى. عربی( r b)قُطام  

ن فرعون دودمان یآخر]باستان  مصری ىشهیاند، از ردستانش برافراشته (باستان مصری b Qa'a)قَع  

 .[نخست

 بنده، برده. (ترکى b)قُلى  

 ر.یشمش (ترکى b)چ یقِل 

 زودرنج و بداخالق. عربى( b)تَبة یقُ 

 رود، برازنده.ى راه مىیکسى که با خودنما عربى( b)س یق 

 .[ثیپسر ش]ى سامى شهیمالک، از ر (عبرى b Qinan)نان یق 

 .[از القاب خداوند] (بر پا داشتن)م یى عربى قشهیاد، صفت از ریدار، خودبنیپا (عربى b)وم یقَ 
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 ك

  

  

 استحکام. (ژاپنی b Katashi)کاتاشى  

 ر.یشمش (ژاپنی r Katana)کاتانا  

ان در قرن یى شالهیس قبیرئ]اه، به زبان شاونى یسُمِ س (سرخپوستى b Katahecassa)کاتاهِکاسا  

 .[هژدهم

 ى کتب.شهیسنده، اسم فاعل از رینو (عربى b)کاتب  

 روزى.یپ (ژاپنی b Katsu)کاتْسو  

 روزى.یفرزند پ (ژاپنی b Katsuro)کاتْسورو  

 .[جد خاندان شاهىِ بئوسى] خاور، مشرق (یونانی b Cadmus)کادْموس  

 .(شاه) theyrn و (جنگ) cad ىِسلت ىشهیشاه جنگجو، از ر (سلت b Cadeyrn)رْن یکادِ 

ه که از یپسر سور] (گوش)تِ کَرْنَه یى سانسکرشهیبرآمده از گوش، از ر (هندى b Karan)کاران  

 .[اش زاده شدگوش
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 . (انگور)ى کَرمى شهیمو، از ر باغ (عبرى r Carmel)کارمِل  

 .[قران دوزخیقا] انیتند، ژ (یونانی b Charon)کارون  

 .درخت گردو (یونانی r Carya)ا یکار 

 ن پسر.یاول (ژاپنی b Kazuo)کازوئو  

 فرزند دوستانه. (ژاپنی r Kazuko)کازوکو  

 ند.یصلح خوشا (ژاپنی b Kazuki)کازوکى  

 (دام، تلهkassa باستان یونانی ىشهیى مردان، از ردر دام اندازنده (یونانی r Cassandra)کاساندرا  

 .[ام شاه تروایدختر پر] (مرد) Andros و

 .[پسر لدا از پهلوانان تروا] سگ آبى (یونانی b Castor)کاستور  

 .[از امپراتوران روم] التین ىشهیخالى، پوك، از ر (التین b Cassius)وس یکاس 

 ى کظم.شهیى خشم، اسم فاعل از ربا، فروخورندهیشک (عربى b)کاظم  

 ى کفى.شهیفراوان، بس، اسم فاعل از ر (عربى b)کافى  

 سگ.  (عبرى b Caleb)کالِب  

 .بایز (یونانی b Calus)کالوس  

 .[وایزنِ ش]ت یى سانسکرشهیاه، از ریس (هندى r Kali)کالى  

 .دهندهر رنگ ییتغ (یونانی b Calias)اس یکال 
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 .[اش گرفتارکردرهیس را در جزیى که اولیزدبانویا] پنهان (یونانی r Calypso)پْسو یکال 

س که به خاطر از دست دادن بکارتش دست یى آرتممهیند] نیباتریز (یونانی r Calllisto)ستو یکال 

 .[او کشته شد

 و (چکمهcaligus التین ىشهیهاى کوچک، از رچکمه (التین b Calugula)گوال یکال 

ula[ى روموانهیامپراتور د] (پسوند کوچکى. 

 .بایر زیش (یونانی b Callileon)لِئون یکال 

 و (بایز)  باستان یونانی ىشهیبا، از ریى زصاحب چهره (یونانی r Calliope)وپِه یکال 

 (چهره) [زدبانوى حماسهیاز موزها، ا].

 .(ت کردنیهدا)و ران  (بخت، شادمانى)کام  پارسیى شهیسعادتمند، از رخوشبخت،  (پارسی b)کامران  

 ی کمبوجیه ]پسر و جانشین کوروش بزرگ[ی دشمنان، شکل یونانی شدهدرهم کوبنده پارسی( b) کامبیز

ش راه یهاى چهار دست و پاکسى که بر پنجه (سرخپوستى b Kaneonuskatew)کانِئونوسْکاتِوْ  

 .[ى کرى در قرن نوزدهملهیرهبر قب]ى کرى شهیرود، از رمى

 .التین ىشهیشمعدان، از ر (اسپانیایی b Candelaria)ا یکاندِالر 

و نِفِر  (روح)باستان کا  مصری ىشهیباست، از ریروح رع ز (باستان مصری b Kaneferre)کانِفِر رع  

 .[ى دودمان دهماز فراعنه]و رع  (بایز)

ى کرى در لهیرهبر قب]ى کرى شهیر و الغر، از ریمرد فق (سرخپوستى b Kawakatoose)کاواکاتوسِه  

 .[قرن نوزدهم
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خرسند، )و اوسَن  (کى، شاه)ى کَوَه یى اوستاشهیپادشاه ثروتمند، پادشاه خرسند، از ر (پارسی b)کاووس  

 .[انىیاز پادشاهان بزرگ ک] (دولتمند

ى گَئوش دْرَفْشَه یا از بخشِ اول عبارتِ اوستایپهلوى کاوَگ که گوى شهیمانند گاو، از ر (پارسی b)کاوه  

 .[ان کردیآهنگرى که در برابر ضحاك طغ]گرفته شده باشد  (انىیدرفش کاو)

که بخش ، اوستایی ناوسَ-ویکَی شده سارها، یا بااراده و مصمم، شکلِ سادهسرورِ چشمه پارسی( b)کاووس 

 دوم آن به معنای چشمه یا آرزو و خواست است ]شاه نامدار کیانی[ 

 .[از القاب خداوند] (بزرگى)ى عربى کبر شهیبزرگ و پرعظمت، صفت از ر (عربى b)ر یکب

همسر ] (سو، موى بلندیگ)  یونانی ىشهیسوان دراز، از ریمو بلند، داراى گ (پارسی b)ون یکتا 

 .[ى رومار و خواهر تئودورا، ملکهیاسفندگشتاسپ، مادر 

 .[سهیپدر مگاره، از پهلوانان اود] حاکم (یونانی b Creon)کْرِئون  

 .قدرت (یونانی b Kratus)کراتوس  

 .[ونانیر یاز جزا] سنگى، صخره (یونانی b Cranaus)کرانائوس  

حاکم مراغه که نظامى هفت ] (ریش)و ارسالن  (توله)ى ترکى کرپ شهیر، از ریتوله ش (ترکى b)کَرپ ارسالن  

 .[شکش کرده استیکرش را به او پیپ

 .شاه (یونانی b Creteus)کرِتِئوس  

 .[ونانیى بزرگى در جنوب رهیجز] ملکه (یونانی r Crete)کْرِتِه  

 بارگاه، دربار. (ى کهنفرانسه -گُل b Curtis)س یکُرت 
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 .التین ىشهیابنده، از ریرشد  (التین r Crescentia)ا یکرِسِنت 

. (نیزر)  باستان یونانی ىشهین، از ریزر (یونانی r Cressida)دا یکْرِس 

از ] (اسب)و اَسْپَه  (الغر)ى کِرِسَه یى اوستاشهیى اسب الغر، از ردارنده (پارسی b)کَرشاسپ/ گرشاسپ  

 .[رانىیپهلوانان ملى ا

 مرد آزاده.  (آنگلوساکسون b Kermit)ت یکِرم 

 .نیضربِ آهنگ (یونانی b Crotus)کروتوس  

  .ساسِ سگ (یونانی b Croton)کروتون  

 گورى است.یهمان گر (ارمنی b Krokor)کروکور  

 (نیزر)  باستان یونانی ىشهین، از ریقانون زر (یونانی r Chrysothemis)زوتِموس یکر 

.[دختر آگاممنون] (قانون)  و

 .[ونانیاى در منطقه] (نیزر)  باستان یونانی ىشهین، از ریزر (یونانی r Chryse)سِه یکر 

 و (نیزر)  باستان یونانی ىشهین، از ریاسب زر (یونانی b Chryseppus)پوس یسیکر 

' (اسب).

 [ان هندویاز خدا]ت یى سانسکرشهیره، از ریاه، تیس (هندى b Krishna)شْنا یکر 

 ها. صخره (آنگلوساکسون b Craig)گ یکرِ 

 .[از القاب خداوند] (بخشش)ى عربى کرم شهیبخشنده، صفت از ر (عربى b)م یکر 
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( اسب) ιππος‘و  (بور و زرد) ξανθόςی اسب زردة برساخته ازدارندهیونانی(  r Xanthipe)کسانتیپه 

 ]زن سقراط[

 .[هاخداى عشق آزتک]ى گل، در زبان آزتک شاهزاده (سرخپوستى b Xochipilli )لى یپیکْسوچ 

 ى ناهواتاْلن.شهیگل، از ر (سرخپوستى r Xochitl)تْل یکسوچ 

ها و خواهر زدبانوى عشق آزتکیا] ى گلشاهزاده (سرخپوستى r Xochiquetzal)کوِتْزال یکسوچ 

 .[لىیپیدوقلوى کسوچ

 .[انیانگذار دودمان گودرزیاى و بنشاهنامهپهلوان ] وایداراى سخنانِ ش (پارسی b)کِشواد  

 .[ثیان حدیکعب بن احبار، از راو] شرف، ارجمندى (عربى b)کَعب  

 ى کفل.شهیصفت از ر ضامن، سرپرست، (عربى b)ل یکف 

 و (افتخار، شهرت باستان یونانی ىشهینامدار در زندگى، از ر (یونانی b Cleobis)س یکلِئوب 

 (زندگى). 

 و (افتخارباستان یونانی ىشهیداراى پدر نامدار، از ر (یونانی r Cleopatra)کلئوپاترا  

 (پدر) [انیوسیمصر از دودمان بطلم یونانی ىاد، ملکهیلیزن ملئاگر در ا]. 

 و (افتخار، شهرتباستان یونانی ىشهین مشهور، از ریسرزم (یونانی r Cleothera)کلئوتِرا  

 (نیزم). 



173 
 

 و (شهرت)  باستان یونانی ىشهیعدالت مشهور، از ر (یونانی r Cleodice)سِه یکلِئود 

(عدالت). 

 و (شهرت)  باستان یونانی ىشهیقدرت مشهور، از ر (یونانی b Cleomenes)کلئومِنِس  

 (قدرت). 

 .(افتخار، شهرت)  باستان یونانی ىشهیمشهور، از ر (یونانی b Cleon)کلِئون  

  .ى درقفل کننده (یونانی r Cleisthyra)را یسْتیکلِئ 

 دانشمند.  (آنگلوساکسون b Clark)کالرك  

 جنگجوى سرخ.  (آنگلوساکسون b Clancy)کالنْسى  

 .[ل جاهلىیبنى کلب: از قبا]سگ  عربی( r b)کلب  

 .[شاهان باستانى سومراز ]ى اکدى شهیسگ، از ر (اکدى b)کَلْبوم  

  .دهیبرگز (یونانی r Clete)کْلِتِه  

 ل.یف عربی( r b)کلثوم  

 .[از شاهان باستانى سومر]ى اکدى شهیبره، از ر (اکدى b)کَلمومو  

 .سندهیر (یونانی r Clotho)کلوتو  

 .[الدىیم امپراتور روم در قرن نخست] التین ىشهیلنگ، چالق، از ر (التین b Claudius)وس یکلود 
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 . (سبز)  باستان یونانی ىشهیسبز، از ر (یونانی r Chloris)س یکلور 

 .(شهرت)  باستان یونانی ىشهیمشهور، از ر (یونانی r Cleia)ا یکل 

 .[زن آگاممنون] شگرانهیاظهار عشقِ ستا (یونانی r Clytemnestra)تِمْنِسْتْرا یکل 

پسر الئومدون از بزرگان ] (شهرت)  باستان یونانی ىشهیاز ر مشهور، (یونانی b Clytie)تى یکل 

 .[تروا

 ford و (تپه) cliv سى باستانِیى انگلشهیگُدارِ تپه، از ر (آنگلوساکسون b Clifford)فورد یکل 

 .(در، دروازه)

 .[لقب حضرت موسى]ى کلم شهیزند، صفت از روا حرف مىیسخنگو، کسى که ش (عربى b)م یکل 

  و (شهرت)  باستان یونانی ىشهیقدرت مشهور، از ر (یونانی b Clymenus)مِنوس یکل 

 .[از پهلوانان تروا] (قدرت)

 ton و (تپه) cliv سى باستانِ یى انگلشهیساکن قله، از ر (آنگلوساکسون b Clinton)نْتون یکل 

 .(پسوند نسبت)

خ، یزدبانوى تاریا] (جارچى)  باستان یونانی ىشهیجارچى، خبر رسان، از ر (یونانی b Clio)و یکل 

 .[از موزها

 .(تپه) cliv سى باستانِیى انگلشهیساکن تپه، از ر (آنگلوساکسون b Clive)و یکل 

ى است که یزدبانویرلندى ایر ایدر اساط]ى گل شهیبا، خوش اندام، از ریز (یسلت r Cliodhna)ودنا یکل 

 .[شودمىان یان آدمیعاشق مردى از م
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 .[الملک: نقاشکمال]ى کمال شهیکامل، از ر (عربى b)کمال  

 ى کامل.شهیر از ریکوچکِ کامل، اسم تصغ (عربى b)ل یکُمِ 

 ا سالمت.یر یشمش (ژاپنی b Ken)کِن  

 با. یز (آنگلوساکسون b Kenneth)کِنِت  

 قوى و سالم. (ژاپنی b Kenta)کِنْتا  

 پسر دوم. (ژاپنی b Kenji)کِنْجى  

ب است، در یگ ودا غولى مهیدر اوستا و ر]ى گَنْدَرِوَه یى اوستاشهین پاشنه، از ریزر (پارسی b)کُندَرو  

 .[ل شده استیشکار ضحاك تبدیشاهنامه به پ

 .(مشاور) rad و (رومندین) con ىسلت ىشهیمشاور توانمند، از ر (آلمانى b Conrad)کُنراد  

ن یاول] (داریپا) constant التین ىشهیدار، استوار، از ریپا (التین b Constantine)ن یکُنسْتانْت 

 .[ه به افتخار او نامگذارى شده استیحى روم، شهر قسطنتنیامپراتور مس

 ر.یقلب شمش (ژاپنی b Kenshin)ن یکِنْش 

 ه.یرىِ اعراب سوریى انجام کار، جد اساطمنقبض، آماده (عربى b)کنعان  

 .[هاجد کنعانى]ن پست، دشت یسرزم (عبرى b Canaan)کنعان  

 (مرد، شوهر)، فو (مقدس)کونگ  چینى ىشهیاستادِ مقدس، از ر (چینى b Confucius)وس یکنفوس 

 .[در قرن پنجم پ.م چینى لسوف بزرگیف] (استاد)و تسه 
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خداى بزرگ ]ى ناهواتْالن شهیمارِ بالدار، از ر (سرخپوستى b Quetzalcoatl)کوآتل کواتْزال 

 .[هاآزتک

 کان، یى آفرشهیاز ر ى روز شنبه،زاده (آفریقایى b Kwami)کوامى  

 .[رهبر کومانچى در قرن نوزدهم] عطر (سرخپوستى b Quanah)کواناح  

پسر ] (کود، مدفوع)  باستان یونانی ىشهیکود دهنده، از ر (یونانی b Copreus)کوپْرِئوس  

 .[ادیلیپلوپس از پهلوانان ا

 .[از پهلوانان شاهنامه]شه است ین ریاز هم (صاحب قلعه)، کوتوال هندى ىشهیدژ، قلعه، از ر (پارسی b)کوت  

زدبانوى یلقب دختر حضرت محمد، در اصل نام ا]ی سامی باستان کثر فراوان، بسیار، از ریشه (عربى r)کوثر  

 .[قىِ آبهایفن

 .(قلبcaria( التین ىشهیر قلب، از (التین r Cordilia)ا یلیکورْد 

ی هند و ایرانی کو )نابود کردن، جنگیدن( ]بنیانگذار دودمان جنگاور، مبارز، از ریشه پارسی( b)کوروش 

 هخامنشی[

 .[تانى قرن پنجم .میشى در بریکش] گردباد (آلمانى b Corentine)ن یکورِنت 

 .(شاخ) cornea التین ىشهیشاخدار، از ر (التین b Cornelius)وس یکورنِل 

 پسر نهم. (ژاپنی b Kuro)کورو  

 .کالغ (یونانی r Coronea)کورونِئا  

 .[خداى روستاها]تى یى هشهیکودك دشت گسترده، از ر (تىیه b)کورونْتا  
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 .کالغ (یونانی b Coronis)س یکورون 

 .داررقاص تاج (یونانی b Coribantes)بانتِس یکور 

 .صاحبِ کالهخود (یونانی b Corythus)توس یکور 

 .نوحه (یونانی r Currissida)دا یسیکور 

 .عضو انجمن مردان (یونانی b Corinthus)نْتوس یکور 

 .[انییوپیجد ات]اه یس (عبرى b Kush)کوش  

 کان، یى آفرشهیى روز جمعه، از رزاده (آفریقایى b Kofi)کوفى  

 .چیصدف مارپ (یونانی b Cocalus)کوکالوس  

 ستاره. (عربى r)کوکب  

کى از پهلوانان یلقب ]رلندى باستان یى اشهیسگ تازىِ کوالن، از ر (سلت b Cuchulainn)کوکوالن 

 .[که با نام سِتانتا هم مشهور است سلت رىیاساط

 .پسر (هندى b Kumar)کومار  

 .سوى بلندیداراى گ (یونانی b Cometes)کومِتِس  

 با.یفرزند جاودانه ز (ژاپنی r Kumiko)کو یکوم 

 ى کوه.جهان، دامنه (چینى b Kun)کون  

 .(گرگ) wolf و (رومندین) con ىسلت ىشهیرومند، از ریگرگ ن (سلت b Conall)کونال  
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 .التین ىشهید، از ریسف (التین r Condice)چِه یکونْد 

 همان جرج است. (ارمنی b Kevork)کِوورْك  

ى سولْتو در لهیس قبیرئ]بوآ یى اوجشهیى کوچک، از ربچه (سرخپوستى b Cowessess)کووِسِس  

 .[قرن هژدهم

 جواهر.  (ارمنی b Kohar)کوهار  

 بارو.یکودك ز (آنگلوساکسون b Kevin)ن یکِو 

 .[پسر ارجاسپ] (هرمز)زْد یو هُرم (پهلوان)ى گَئو یى پهلوشهیاهورامزداىِ پهلوان، از ر (پارسی b)کُهرَم  

 .ى برفدانه (یونانی r chiado)ادو یک 

 چوب.  (آنگلوساکسون r Keith)ت یکِ 

از )، هوتران (روى الهىین)تن یى کایالمى شهیارى کرد، از ریفَّرِه هوتران مرا  (ىایالم b)تِن هوتْران اوتاش یک 

 .[انرودانیپ.م، فاتح م1205 -1235 در ایالمشاه ] (ارى کردیمرا )و اوتاش  (ىایالمان یخدا

 .[اوانیپسر ]ده و کبود شده است یکسى که کوب (عبرى b Kitim)م یتیک 

ده ید (سایى کلعنى باغچهی)گارد رکهیبى آن در نام کیبه صورت ترک] سایکل (آلمانى b Kirk)رْك یک 

 [شودمى

 .[ایالممادر خداى ]ى ایالمى شهیبانوى بزرگ، از ر (ىایالم r)شا یریریک 
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ى کرى در لهیرهبر قب]ى کرى شهیى روز، از رستاره (سرخپوستى b Kisacawchuck)سِکاوْچوك یک 

 .[قرن نوزدهم

سارها، با افزوده شدنِ یک کِی )شاه( اضافی به شاه کاووس، شاهِ بااراده، یا شاهِ چشمه پارسی( b)کیکاووس 

 اوسَن پدیده آمده که خود این عنصر را پیشاپیش دارد ]شاه نامدار کیانی[-نام اوستاییِ کَوی

 فرزند محترم. (ژاپنی r Keiko)کو یکِ 

 گل داوودى. (ژاپنی r Kiko)کو یک 

  .اهیى گرهیش (یونانی b Chylus)لوس یک 

رانى در یاى الهینام قب)ا یمِریک پارسیى شهیو، از ریت، دیعفر (یونانی b Chimereus)مِروس یک 

 .[ر و پاى بز و دم اژدهایى با تن شیوالیه] (اهیاى سیى درهیحاش

 .ى برخورد با امواجآماده (یونانی r Kymodoce)مودوسِه یک 

 فرزند اشرافى. (ژاپنی r Kimiko)کو یمیک 

 ى.یطال (ژاپنی r Kin)ن یک 

 خلوص. (ژاپنی b Kiyoshi)وشى یک 

 زه.یفرزند پاک (ژاپنی r Kiyoko)وکو یک 

، در (مردن)و مَرِتَن  (جان، زندگى)و یى گَیى اوستاشهیاى که خواهد مرد، از رآن زنده (پارسی b)ومرث یک 

 .[رانىیر ایاساطن انسان در ینخست]ل شده یومَرْت تبدیپهلوى به گَ
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 گ

  

  

 .(خدا)ل یو ا (پهلوان)گابر  عبرى ىشهیرومندِ خدا، از ریمرد ن (عبرى b Gabriel)ل یگابر 

 . [هودىیى گانهل دوازدهیاز قبا]ک یبختِ ن (عبرى b Gad)گاد  

 قله.  (ارمنی r Gadar)گادار  

 باستان نوردیکى شهیر صلح الهى، از (آلمانى b Godfrey/Geoffrey)گادْفرى/ گوفرى  

god/geo (خدا) و frey (صلح، آرامش). 

 باغ.  (آلمانى b Garth)گارث  

 .[ایاز فرشتگان در] دیر سپیش (یونانی r Galatea)گاالتِئا  

 .[یونانی پزشک مشهور] آرام (یونانی b Galen)نوس یگالِن/ جال 

 .التین ىشهیجوجه خروس، از ر (التین b Gallus)گالوس  

 .(خدا)ل یو ا (سود)گامَه  عبرى ىشهیسودِ خداوند، از ر (عبرى b Gamaliel)ل یگامال 
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 .(اربابisa و (لهیقبgan تیى سانسکرشهیلخان، از ریله، ایخداى قب (هندى b Ganesh)گانِش  

 .[از پهلوانان تروا، ساقى زئوس]باستان  یونانی ىشهیاز ر (یونانی b Ganymede)مِد یگان 

 [وایهمسر ش]ت یى سانسکرشهید، از ریسف (هندى r Gauri)گاورى  

از دالوران ] (دیعقاب سفgwalchgwyn ى ولشىِشهید، از ریعقاب سف (سلت b Gawin)ن یگاو 

 .[زگردیم

 چوب.  (آلمانى b Guy)گاى  

 .[پسر آرام]ى آزمون دره (عبرى b Gether)گِثِر  

 بزرگ.  (ى کهنفرانسه -گُل b Grant)گرانت  

 و (خاکسترى) gra سى باستانیى انگلشهیى خاکسترى، از رخانه (آنگلوساکسون b Graham)گراهام  

ham (کلبه). 

 .[زدبانوى غله و دروگرىیا] (غله، دانه) gran ى گلشهیدانه، غله، از ر (سلت r Grainne)ن یگرا 

 ف. یظر (آنگلوساکسون b Gareth/ Gary)گَرِت/ گرِى  

 .(قدرت) trude و (زهین) gar ى ساکسونىِشهیزه، از ریقدرت ن (آلمانى b Gertrude)گرتْرود  

بازِ ]خویشاوند نیرنگ شودمیدیده کَوارَسمن پارسی( رزم کیانی، در اوستا به شکل  bگرزم/ قرزم/ کرزم )

  اسفندیار در شاهنامه[.

 (وارىیچهار دgardr باستان نوردیکى شهیدار، محافظ خانه، از رخانه (آلمانى r Gerd)گِرد  

 .[هازدبانوى نگهبان خانهیا]
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رو، ین)و وَزْدَه  (الغر، اندك)ى کِرِسَه یى اوستاشهیدارىِ اندك، از رینااستوار، داراى پا (پارسی b)وَز یگَرس 

 .[اریبرادر اسفند] (دارىیپا

 د، خروج. یتبع (عبرى b Gershome)گرشوم  

 .[از پهلوانان شاهنامه] (گرگ)ى پهلوى وورْك شهیاز رهمچون گرگ،  (پارسی b)ن یگُرگ 

 (ن آلمانیسرزم) Germania التین ىشهی، از رآلمانى (التین b Germanicus)کوس یگِرمان 

 .[سردار بزرگ رومى و فاتح آلمان]

 باستان. نوردیکى شهیصلح، از ر (آلمانى r Grid)د یگر 

از پهلوانان ] (رو، قدرتین)و تَخْمَه  (گستردن)س یى پهلوىِ وشهیى قدرت، از رگسترنده (پارسی b)گُستَهم  

 .[شاهنامه

شْت یباستان و پارسیى شهیر، از ریى اسب رمنده، صاحب اسب پدارنده (پارسی b)شتاسپ یگُشتاسپ/ و 

 .[اریبان زرتشت، پدر اسفندین شاه زرتشتى و پشتینخست] (اسب)و اَسْپَه  (ریاز کار افتاده، پ)

 .[از پهلوانان شاهنامه] (اسب)و اَسْپَه  (نهینر)ىِ گُشْن یى اوستاشهیصاحب اسب نر، از ر (پارسی b)گُشَسپ  

 .داراى چشمانى همچون جغد (یونانی b Glaucopis)س یگالوکوپ 

، یعنی γλαυκόμματοςی چشم جغدی یا چشم خاکستری، کوتاه شده (یونانی b Glaucon)گالوکون 

 آتنا ]نام برادر افالطون[وقف شده برای 

  باستان یونانی ىشهیاى خاکسترى، از ریارباب در (یونانی r Glaukonome)گالوکونومِه  

.(قانون)  و (خاکسترى)
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از فرشتگان ] (خاکسترى)  باستان یونانی ىشهیخاکسترى، از ر (یونانی r Glauce)گالوکِه  

 .[ایدر

 .[از پهلوانان شاهنامه]بوى گل  (پارسی b)باد گُل 

فرهمندیِ جنگاوران، برساخته از گوند )ارتش، سپاه( و فرنَه )فره، فرهمندی( ]شاهی از  (پارسی b)گُندَفَرنَه 

 دودمان سکاهای سیستان، و احتماال نام رستمِ تاریخی است[

 .[از پهلوانان شاهنامه] (ر، پهلوانیدل)ى پارسى باستان گَئو شهیر، پهلوان، از ریدل (پارسی b)گو  

 وdel ، حرف ربطِ(رود) gua التین ىشهیرودِ گرگ، از ر (اسپانیایی b Guadalope)گوادالوپ  

lupus (گرگ). 

 کوچک  (باسک b Gutxi)گوتْخى  

 .[پ.م2150 شاه الگاش در]ى سومرى شهیکسى که به قدرت فراخوانده شده، از ر (سومرى b)گودِآ  

 کشته شد[نینورتا ]شاهی در میانرودان باستان که به دست  هیوالی گاو وحشی (سومرى b) گودآلیم

ران یپهلوانى مشهور در عصر اشکانى، سپهساالر ا]ى پهلوى گُتَرْز شهیسرآمدِ پهلوانان، از ر (پارسی b)گودرز  

 .[در شاهنامه

 .(شاه) theyrn و (برتر) gwr ى ولشىِشهین پادشاه، از ریبرتر (سلت b Gwrtheyrn)رْن یگورتِ 

 (ارباب، شاه)و خان  (پهناور، جهان)ى ترکى گور شهینهاى پهناور، از ریشاهِ سرزم (ترکى b)گورخان/گورکان  

 .[انیموسس دودمان گورکان]

 تپه.  (آنگلوساکسون b Gordon)گوردون  
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دانش ) run و (خدا) gud باستان نوردیکى شهیحکمت الهى، از ر (آلمانى r Gurdun)گوردون  

 .[ر ژرمنىیگورد در اساطیزنِ س] (زیرمزآم

 جرج  (باسک b Gorka)گورْکا  

 (نهیت مادیعفر)  باستان یونانی ىشهیوال، از ریو، هید (یونانی r Gorgon)گورگون  

 .[کردان را سنگ مىیى که به جاى مو مار داشتند و نگاهشان آدمیتهایعفر]

 پسر پنجم. (ژاپنی b Goro)گورو  

ی سانسکریت گو )گاو( و سَلَه )خانه، آخور( ]لقبِ ماکالی ( آخورِ گاو، برساخته از ریشههندی bگوسَلَه )

 کوسله از راهبان نامدار بودایی[

تخاری که دین بودا -گاوِ مقدس سکاها )؟( برساخته از گَئو )گاو( و سکا )؟( ]راهبی سکا( یهند bگوشَکا )

 را به بلخ آورد[

 (دانستن)و ماتَه  (گاو)ى پارسى باستان گَئو شهیدانا به صفت گاوان، از ر (پارسیb Geomata)ماتا گو 

 .[وش کشته شدین که به دست داریاى دروغیبرد]

 .[افث، جد زردپوستانیپسر ]کمال  (عبرى b Gomer)گومِر  

 و (نبرد) gund باستان آلمانى ىشهیبخش، از رىینبرد رها (اسپانیایی /آلمانى b Gonzalo)گونْزالو  

salvo (نجات دادن). 

 .[ى دوم پ.مشاه الرسا در اواخر هزاره]ى سومرى شهیصداى طبل جنگ، از ر (سومرى b)گونْگونوم  
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ن یآخر]مو است یکشد، اصم اصلىِ جِرونازه مىیکسى که خم (سرخپوستى b Goyathlay)اتاْلى یگو 

 .[ى آپاچىلهیس قبیرئ

 .[هارلندىیخداى آهنِ ا] (آهن) gobha رلندى باستانِیى اشهین، از ریآهن (سلت b Goibnia)ا یبنیگو 

 .[خداى آهنگرى] (آهن) gobha رلندى باستانیى اشهیآهنگر، از ر (سلت b Goibniu)و یبْنیگو 

 ام است.یلیهمان و (آلمانى b Gwilherm)لدْهِرن یگو 

 . (صفت جنگجو)ز یبُرنده، ت (عبرى b Gideon)دِئون یگ 

 و (امانت) gil آلمانى ىشهیى درخشان، امانت نورانى، از رقهیوث (آلمانى b Gilbert)لْبرت یگ 

bert (درخشان). 

 اى.نقره (ژاپنی r Gina)نا یگ 

 .[پدر گودرز]ل شده است یر تبدیى گَئِوَنى که در پهلوى به ویى اوستاشهیپهلوانانه؟، از ر (پارسی b)و یگ 
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 ل

  

  

 ده. یپوش (عبرى r Lea)لِئا  

  و (مردم)  ستانبا یونانی ىشهیى مردم، از رگرد آورنده (یونانی r Leagora)لِئاگورا  

.(ىیآبازار، محل گردهم)

 pol و (ریش) leon التین ىشهیر شجاع، از ریمردمى همچون ش (آلمانى b Leopold)لئوپولْد  

 .(مردم)

 .(شجاع) wald و (ریش) leon التین ىشهیر شجاع، از ریش (آلمانى b Leonard)لئونارد  

  و (مردم)  باستان یونانی ىشهیرهبر مردم، از ر (یونانی r Laomedea)الئومِدِآ  

.(راهبرى)

 .[تىین شاه هینخست]تى یى هشهیشاه، از ر (تىیه b)البارناس  

 .کننده نییتع (یونانی b Lachesis)س یالخِس 



187 
 

 [زدبانوى خانوادهیا]ت یى سانسکرشهینماد، عالمت، از ر (هندى r Lakshmi)الکْشمى  

 . (؟)پارسیى شهیالله، از ر (بلغارىr Lala)الال  

 .[انیى شالهیرهبر قب]ى شاونى شهیکند، از راو صدا مى (سرخپوستى b Lalawethica)کا یالالوِت 

 .[لیپسر قاب]ى سامى شهیاز ررانگر، یو (عبرى b Lamesh)المِش  

 ى لمع.شهیروشن، نورانى، اسم فاعل از ر (عربى b)المع  

 ده، یارک (چینى r Lan)الن  

 همان الورنس است. (بلغارىb Lavrenti)الورِنتى  

 . التین ىشهیداراى تاج برگ غار، پرافتخار، از ر (التین b Lawrence)الورِنس  

 aile و (فیحرف تعر) L’ى گلِشهیره، از ریاى، اهل جزرهیجز (کهنى فرانسه -گُل b Lyle)ل یال

 .(رهیجز)

 ى لُبّ.شهینا، خردمند، از ریب (عربى b)ب یلب 

 .(شادى، سرور)letia التین ىشهیخوشحال، از ر (التین r Letitia)ا یتیلِت 

 .[س، زن زئوسینمسهمان ] (زن) "الدا"اى باستان هیسیى لشهیزن، از ر (یونانی r Leda)لِدا  

 شاه.  (ى کهنفرانسه -گُل b Leroy)لِروى  

 .(دشت) ley و (چمن) les سى باستانیى انگلشهیچمنزار، از ر (آنگلوساکسون b Lesley)لِسلى  

 .[از القاب خداوند] (مهربانى)ى عربى لطف شهیمهربان، صفت از ر (عربى b)ف یلط 
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ر که به خردمندى مشهور یاى حِمپادشاه افسانه]ى لقم شهیاسم از رى دشمن، خاموش کننده (عربى b)لقمان  

 .[بود

 ى لمع.شهیروشن، نورانى، اسم از ر (عربى b)لمعان  

 .(مردم) ter و (جنگجو) lud باستان نوردیکى شهیارتش مردم، از ر (آلمانى b Luther)لوتِر  

 .[میزرائیپسر ن]ده یخم (عبرى b Ludim)م یلود 

 .التین ىشهینور، از ر (اسپانیایی b Luz)لوز  

نا خوانده یلوک التین ، در(ىیروشنا) lucia التین ىشهینور، روشن، از ر (التین r Lucina)نا یلوس 

 شده است.مى

 ماه.  (ارمنی r Lucine)نِه یلوس 

مِ یى ابراهبرادر زادهان، یامبرى از امونیپ] (دگىیچسب)ى اللّوط شهیده، اسم مفعول از ریچسب (عربى b)لوط  

 .[لیخل

 .[امبر عبرانىیپ]پنهان  (عبرى b Lut)لوط  

 ا.یتالیست در ایاکه نام منطقه Lucania التین ىشهیا، از ریى لوکاناهل منطقه (عبرى b Lucas)لوقا  

 .[ونانیاى در منطقه]باستان  یونانی ىشهیاز ر (یونانی r Locres)لوکرس  

 هندی( بهروزیِ جهانیان ]از راهبان مشهور بودایی در قرن دوم میالدی[  bلوکَکْشِمَه )

 رلندى باستان.یى اشهی، از ر(دیصفت خورش)آن درخشنده  (آلمانى b Lugh)لوگ  
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، (بزرگ)، گال (مرد)ى سومرى لو شهیکند، از رشاهى که مکان مقدس را اشغال مى (سومرى b)لوگال زاگِسى  

 .[پ.م1123-2340 شاه اومه در] (مکان مقدساشغال کردنِ )سى یزاگ

 همان لئون است.  (ارمنی b Levon)لِوون  

 . [هودىیى گانهل دوازدهیاز قبا]وسته یپ (عبرى b Levi)لِوى  

 خاکسترى.  (آنگلوساکسون b Lloyd)د یلو 

 (آلمانى b Ludwig /Lewis/ Ludovice/Luis)ى یگ/ لویچ/ لودویس/ لودوویلو 

 .(مشهور) wig و (جنگجو) lud باستان نوردیکى شهیمشهور، از رجنگجوى 

 .[میزرائیپسر ن]شعله  (عبرى b Lehabim)م یلِهاب 

از ] (اسب)و اَسْپَه  (چابک، تندرو)ى اَئورْوَت یى اوستاشهیداراى اسب چابک، از ر (پارسی b)لُهراسپ  

 .[انىیپادشاهان ک

 رومند.یز، نیاه، تیس (چینى Li( r b)لى  

 .[انگذار دودمان صفارىیث: بنیعقوب لی]ر درنده یش عربی( r b)ث یلَ 

 ى ولش.شهیا، از ریدر (سلت b Llyr)ر یل 

  و (گرگ)  باستان یونانی ىشهیکردار گرگ، از ر (یونانی b Lycurgos)کورگوس یل 

ن قانون یباستانىِ اسپارت و واضع اول شاه]شده است لوکورْگُس خوانده مى یونانی شی، در گو(کردار، عمل)

 .[هامدنى اسپارت

 .([مجنون)س بن ملوح یى مشهورِ قمعشوقه]ل یى لشهی، مست از مى، از ر(صفت شب)اه یس (عربى r)لى یل 
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 .[زنِ اول حضرت آدم]ى سامى شهیشب، از ر (قىیفن r Lilith)ت یلیل 

 آبشار. (آلمانى b Lynn)ن یل 

 شم.یجنگل،  (چینى Lin( r b)ن یل 

 .(بینجlinda( ى ساکسونشهیمار، از ر (آنگلوساکسون r Linda)نْدا یل 
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 م

  

  

 پر، بال. (چینى r Mei)مِئى  

، (عدالت)باستان مآت  مصری ىشهیروح رع عدالت اس، از ر (باستان مصری r Maatkare)مآت کارع  

 .[اى از دودمان هژدهملقب حت شپ سوت، ملکه ]و رع  (روح)کا 

باستان مآ  مصری ىشهین است، از ریرع صداى راست (باستان مصری b Maakherure)مآخِرورِع  

 .[ى دودمان دوازدهممحت چهارم، از فراعنهلقب آمن]و رع  (صدا)، خِرو (نیراست)

 .[اىافسانهاى ملکه]مسموم، همان مائِب است  (سلت r Maeve)مائِوِه  

 ى.سلت ىشهیپسر، از ر (سلت b Mabon)مابون  

 .(جنگ) Hilda و (قدرت) mat باستان آلمانى ىشهیقدرت جنگ، از ر (آلمانى r Matilda)لْدا یمات 

ون یاز حوار] (هوهی)هو یو  (ه دادنیهد)مَتّى  عبرى ىشهیى خداوند، از رهیهد (عبرى b Mathew)و یمات 

 .[حیمس
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 .[از القاب خداوند] (بزرگى، بخشش)ى عربى مجد شهیل، اسم فاعل از ریبخشنده، اص (عربى b)ماجد  

 آهو.  (ترکى r Maral)مارال  

 ى آرامى.شهیبانوى خانه، از ر (عبرى r Martha)مارتا  

 .[انیخداى جنگ روم] (نهیمرد، نر) mas/mar ىِالتین ىشهیمردانه، از ر (التین b Mars)مارس  

 .[ن امپراتور بزرگ رومیآخر] التین ىشهیاهلِ مارسى، از ر (التین b Marcus)مارکوس  

و مرى  (عشق)باستان مر  مصری ىشهیآرزومند فرزند، معشوق، از ر (باستان مصری r Maria)ا یمار 

 .[موسىحضرت نام خواهر ] (معشوق)

 .(ایدر) maria التین ىشهیى، از ریایدر (التین r Mariane)ان یمار 

 فرزند توپ. (ژاپنی r Mariko)کو یمار 

نام همسر قبطى ]مو و نوزاد داشته باشد اى بىد و براق، گاوى ماده که گوسالهیزن سف (عربى r)ه یمار 

 .[حضرت محمد

 ى مزن.شهیى روشن، اسم فاعل از رتخم مورچه، کنابه به چهره (عربى b)مازن  

 افزودن بر جهان. (ژاپنی b Masuyo)و یماسو 

ی مِهیشت است ]شهسواری پارسی در پارسی( بزرگترین، برترین، شکل یونانی شده bماسیست/ ماسیس )

 نبرد پالته[
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که  (رستگار) makarias ىشهیمحل زندگىِ رستگاران، از ر (اسپانیایی r Macarena)ماکارِنا  

 مشتق شده. (خوشبخت)  باستان یونانی ىشهیخودش از ر

پوى یى اتى صبا؟، ملکهملکه] (عظمت، شکوه)ىِ مَجِد یایوپیى سامىِ اتشهید، از ریل، مجیجل (اکدى r)ماکِدا  

 .[در قرن دهم پ.م

ست در یاکه منطقه (برج)ى مَجْدَلَه شهیه، از ریساکنِ برج، اهل مجدل (عبرى r Magdalena)ماگدالِنا  

 .[افتیح نجات یاى که توسط مسروسپى]ن یفلسط

 .[انچینی افث، جدیپسر ]گسترش  (عبرى b Magoge)ماگوگ  

 امبر خدا. یپ (عبرى b Malachi)ماالچى  

 ا انضباط. یدخمه  (آنگلوساکسون b Malcolm)مالکوم  

 .[مصری مورخ بزرگ] مصری ىشهینگهبانِ اسبها، از ر (باستان مصری b Manetho)مانِتو  

 frey و (قدرت) mat باستان آلمانى ىشهیقدرت صلحجو، از ر (آلمانى b Manfred)مانْفرد  

 .(صلح)

 .[رانى عصر شاپور ساسانىیپهلوان ا] (پارسی b)مانى  

 ت.یى سانسکرشهیجواهر، از ر (هندى r Mani)مانى  

 آواز.  (ى کهنفرانسه -گُل b Mavis)س یماو 

 .التین ىشهی، از ر(صفتِ بهار)بزرگ  (التین r Maia)ا یما 
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 (قلب)ب ی، ا(دنید)باستان ما  مصری ىشهیناست، از ریقلب رع ب (باستان مصری b Mayebre)بْرِع یما 

 .[انگذارِ دودمان پانزدهمیکسوس و بنین فرعونِ هیلقب شِشى، نخست]و رع 

 اترزایمار (باسک r Maite)تِه یما 

ى مى شهیر ه است؟ ازیچه کسى به خدا شب (عبرى b Michael)گل یل/ میخائیچل/ میشل/ میکل/ میما 

 .(خدا)اِل  (همچون)کَى  (چه کسى؟)

 .[ى عباسىفهیخل]ى امن شهینان، اسم مفعول از ریقابل اطم (عربى b)مأمون  

 ى برکت.شهیخجسته، صفت از ر (عربى b)مبارك  

و سى  (تخت)، باراگ (قانون)ى سومرى مى شهیکند، از رقانون بر تخت جلوس مى (سومرى b)مْبارِگسى  

 .[پ.م2700 ش دریشاه ک] (نشستن)

 ى بشر.شهید دهنده، اسم فاعل از رینو (عربى b)مبشر  

 ى تقى.شهیزکار، اسم فاعل از ریپره (عربى b)متقى  

 شاونى.زبان ى شهیگذارد، از رپشت تخم مىالك (سرخپوستى r Methoataske)مِتوآتاسکِه  

 .[لیپسر قاب]ى سامى شهیمرد خدا، از ر (عبرى b Metoshael)متوشائِل  

 (صفتِ توفان)فرستاده شده، کسى که بعدش از مرگش خواهد آمد  (عبرى b Matoshelah)متوشلح  

 .[ثیفرزند ش]

 .[از خلفاى عباسى]ى وکل شهیکند، اسم فاعل از رگرى اعتماد مىیکسى که به د (عربى b)متوکل  

 ولى.ى شهیسرپرست، اسم فاعل از ر (عربى b)لى توَمُ 
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 .(خرد)  باستان یونانی ىشهیخرد، از ر (یونانی b Metis)س یمِت 

 .(استوارى)ى متن شهیرومند، استوار، صفت از رین (عربى b)ن یمت 

 ى جهد.شهیجهاد کننده، اسم فاعل از ر (عربى b)مجاهد  

 .(پاسخ دادن)ى جوب شهیپاسخگو، صفت از ر (عربى b)ب یمُج 

 .[از القاب خداوند] (بزرگى، عظمت)ى مجد شهیبلندمرتبه، صفت از ر (عربى b)د یمج 

 ى حشم.شهیباشکوه، از ر (عربى b)محتشم  

 ى حمد.شهیستوده شده، اسم مفعول از ر (عربى b)محمود  

 ار.یى اختشهیمستقل، خود محور، صفت از ر (بىعر  b) مختار 

 .[از القاب خداوند] (ر کردنیتدب)ى عربى دبر شهیشمند، صفت از ریاند (عربى b)مُدَبر  

 (دنینقشه کش)  باستان یونانی ىشهیبکار، از رینقشه کشنده، فر (یونانی r Medusa)مِدوزا  

 .[ها که به دست پرسئوس کشته شداز گورگون]

 .[افثیپسر ]انه یم (عبرى b Madai)مَدَى  

ان ینام دودمانى از جنگجو]ى ربط شهیدشمن ساکن است، اسم فاعل از رکسى که در مرزهاى  (عربى b)مُرابط  

 .[قایشمال آفر

 د.یى رشهیمقصود، هدف، خواسته، اسم مفعول از ر (عربى b)مراد  

 .[ن ماه سالینام پنجم]را یى پهلوى امرداد به معناى نامشهیرا، در اصل از ریم (پارسی b)مرداد  

 .[نام پدر ضحاك] رودن به کار مىیکشاورزى که براى صاف کردن زمابزار  (عربى b)مِرداس  
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 ]نام پدر ضحاك[.ی ایرانی کهن مَر )مردن( از ریشه، میرنده( پارسی bرداس )مَ

 ، برساخته از مردان و خوره/ فرّه ]از سرداران فریدون[فرهمندیِ مردانه( پارسی b) مردان خوره

 (انیاسم خداى بزرگ بابل)ى بابلىِ مردوك شهیمردوك، از رى بنده (عبرى b Mordchai)مردخاى 

 .[عموى استر]

( و اوتو اوتوکه از دو بخشِ اَمَر )گوساله-ی اکدی اَمَری کلمهی خورشید، تغییر یافتهبابلی( گوساله bمردوك )

به  منابع یونانی ( و درְמֹרַדְך)خدای سومری خورشید( گرفته شده است. این نام در تورات به صورت مِروداخ )

 ثبت شده است. ]ایزد بزرگ بابلیان[( Μαρδοχαῖοςشکل مَردوخائیوس )

، (انیخداى بزرگ بابل)ى بابلى مردوك شهیکند، از رمردوك برادرى عطا مى (بابلى b)ن آخِه یمَردوك ناد 

 .[ن نبوکدنصر، شاه بابلیجانش] (برادر)، و آخه (کندعطا مى)ن یناد

باستان مِرِر  مصری ىشهیمحبوب آمون رع، از ر (باستان مصری b Mereramunre)مِرِرامونْرِع  

 .[ستمیى دودمان بلقب ستناخته، از فراعنه]و آمون رِع  (محبوب)

 . التین ىشهیرحم، بخشش، از ر (التین r Mercedes)مرسِدس  

خداى دانش ] (تجارت)  باستان یونانی ىشهیبازرگان، از ر (یونانی b Mercury)مِرکورى  

 .[و تجارت

جادوگرى ] (دژ، قلعه) din و (ایدر) myr ى ولششهیى، از ریایدژ در (سلت b Merlin)ن یمِرل 

 .[اى که مشاور شاه آرتور بودافسانه



197 
 

از ]و رع  (معشوق)باستان مِرِن  مصری ىشهیمعشوقِ رع، از ر (باستان مصری b Meren-re)مِرِن رع  

 .[ششمى دودمان فراعنه

و  (محبوب)باستان مِرِن  مصری ىشهیمحبوبِ پتاح، از ر (باستان مصری b Meryenptah)مِرن پتاح  

 .[ى دودمان نوزدهم نام چند تن از فراعنه] (ى استینام خدا)پتاح 

، نفر (عشق)باستان مِر  مصری ىشهیباست، از ریعشق رع ز (باستان مصری b Merneferre)مِرنِفِرِّع  

 .[زدهمیى دودمان س، از فراعنه"آى"لقب ]و رع  (بایز)

 .[ى اموىفهین خلیآخر] صندوق، کمد لباس (عربى b)مروان  

، (عشق)باستان مِر  مصری ىشهیرومند است، از ریعشق رع ن (باستان مصری b Meruserre)مِروسِرِّع  

 .[ى دودمان پانزدهمحِر، از فراعنهاکوبیلقبِ ]و رع  (رومندین)اوسِر 

از ]و رع  (محبوب)باستان مِرى  مصری ىشهیمحبوبِ رع، از ر (باستان مصری b Mery-re)مِرى رِع  

 .[شودى دودمان ششم، با نام پِپى نخست هم شناخته مىفراعنه

باستان مِرى  مصری ىشهیقلب رع محبوب است، از ر (باستان مصری b Meryibre)بْرِع یمِرى ا 

 .[ن فرعون دودمان نهمینخست]و رع  (قلب)ب ی، ا(محبوب)

باستان مرى  مصری ىشهیروح کا محبوب است، از ر (باستان مصری b Merykare)مِرى کارِع  

 .[ى دودمان نهماز فراعنه]و رع  (روح)و کا  (محبوب)

ى رع، از دهیمحبوب آمون و برگز (باستان مصری b Meryamunsetepenre)امون سِتِپِنْرِع یمِر 

وس، یدایپ آریلیلقب اسکندر مقدونى و ف]، و رِع (دنیبرگز)، آمون، سِتِپِن (محبوب)باستان مِرى  مصری ىشهیر

 .[ن شاهِ دودمان مقدونىیانگذار، و دومیبن
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 .[رانىِ عصر قباد ساسانىیامبر ایپ]ى پهلوى شهیمنسوب به مزدا، از ر (پارسی b)مزدك  

 .(گل)ى زهر شهیشکوفه، گل، از ر (عربى b)مزهر  

، و پاده (خداى آسمان)، اِن (قهرمان)ى سومرى مِس شهیى اِن، از ردهیقهرمان برگز (سومرى b)پادِه مِسانِه 

 .[پ.م2550 شاه اور در] (دهیبرگز)

 ى جار.شهیپناهنده، زنهار خواهنده، از ر (عربى b)ر یمستج 

 .[دیالرشاسم جالد هارون]ى سرور شهیخوشنود، صفت از ر (عربى b)مسرور  

 .[شاه غزنوى] (خوشبختى)ى سعد شهیکبخت، اسم مفعول از رین (عربى b)مسعود  

و دوگ  (شرق)، کلِمد (قهرمان)ى سومرى مِس شهیقهرمانِ خوبِ شرق، از ر (سومرى b)دوگ مِسکْلم 

 .[پ.م2550-2600 شاه اور در] (خوب)

لقب ]و رع  (نوزاد)باستان مِسوت  مصری ىشهینوزادِ رع، از ر (باستان مصری b Mesutire)رِع یمِسوت 

 .[ست و هفتمین فرعون دودمان بیه، اولیکمبوج

יחו ֹ֮( لمس شده توسط خداوند، تقدیس شده، برگرفته از لقب کوروش در تورات: عربی bمسیح )   ְמשִׁ

 ى شوق.شهیمند، صفت از رعالقه (عربى b)مشتاق  

 ده شده. یرون کشیب (عبرى b Meshekh)مِشِخ  

 ى شکر.شهیکسى که مورد سپاسگزارى واقع شده، اسم مفعول از ر (عربى b)مشکور  

 پرداخته شده، ارزشمند.  (عبرى b Meshullam)مِشوالم  

 . [هودیامبر یپ] (آب)مشى  عبرى ىشهیاز آب گرفته شده، از ر (عبرى b Moses)مِشى/ موسى  
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 ى شور.شهیطرفِ مشورت، از ر (عربى b)ر یمش 

 ى صدق.شهیراستگو، اسم فاعل از ر (عربى b)مُصدِق  

 ى صفو.شهیده، اسم مفعول از ریبرگز (عربى b)مصطفى  

 .[لقب حضرت محمد] (دنیبرگز)ى صفى شهیده، اسم مفعول از ریبرگز (عربى b)مصطفى  

 .[ر: از صحابىیمصعب بن عم]ن نرفته یر زیشتر نر سرکش، اسبى که ز عربی( r b)مُصعَب  

 .(صواب)ى صوب شهیراستگو، اسم فاعل از ر (عربى b)ب یمص 

 .(ظهور)ى ظهر شهیمحل آشکار شدن، اسم مکان از ر (عربى b)مظهر  

 ى عوض.شهیپناهنده، اسم فاعل از ر (عربى b)مُعاذ  

 .[ى اموىفهین خلیاول]توله روباه  عربی( r b)ه یمعاو 

 .[از خلفاى عباسى]ى عصم شهیفاعل از رنگاه دارنده از گناه، اسم  (عربى b)معتصم  

 .[از القاب خداوند] (گرامى داشتن)ى عربى عزز شهیگرامى دارنده، اسم فاعل از ر (عربى b)مُعِزّ  

 ى عصم.شهیگناه، اسم مفعول از ربى (عربى b)معصوم  

 ى عصمت.شهیگناه، اسم مفعول از ریب (عربى r)معصومه  

 ى عمر.شهیاد عمر کند، اسم فاعل از ریسال، کسى که زکالن (عربى b)مُعَمّر  

 اد.یبلند و کوتاه، کم و ز (عربى b)مَعَن  

 ى عون.شهیاور، همراه، اسم فاعل از ری (عربى b)ن یمع 
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 ى غنا.شهیى سرود، اسم فاعل از رى ثروت، خوانندهبخشنده (عربى b)مغنى  

 ى غور.شهیکننده، اسم فاعل از رار تاخ و تاز یبس (عربى b)رة یمُغ 

 .(دهیفا)د یى فشهیسودمند، صفت از ر (عربى b)د یمف 

 ى قدّ.شهیشه کَننده، صفت از ریار قطع کننده، از ریبس (عربى b)مقداد  

 .[از القاب خداوند]ى قدم شهیشرو، صفت از ریشتاز، پیپ (عربى b)مقدم  

 ى قصد.شهیرهدف، آماج، اسم مفعول از  (عربى b)مقصود  

 ى کرم.شهیارجمند، بخشنده، اسم فاعل از ر (عربى b)مُکرّم  

ی بَگَه بخشَه که از دو کلمهپارسی( بخشش خداوند، خداداد، تحریفِ یونانیِ نام پارسی باستان بَگَه bمگابیز )

 )بغ، خدا( و بَخشَه )بخشش، داده شده( تشکیل یافته ]از اشراف مهم دوران هخامنشی[

فرنَه که از بَگَه ی یونانیِ اسمِ پارسی باستانِ بگَهپارسی( شکوه خداوند، فرهمندیِ بغ، تحریف شده bمگابِرن )

 ویگه، آخرین شاه ماد[)بغ، خدا( و فرنَه )فرهمندی، شکوه( تشکیل یافته ]پسر راشتی

 .(گوشت)ى لحم شهیکسى که بدن پر گوشت دارد، صفت از ر (عربى b)مُلحِم  

 .(کمک کردن)ى سامى ازر شهیارى کرد، از ریملقارت  (قىیفنb  Melquartazar)مِلقارت اَزَر  

 د.یشن (دعاهاى ما را)ملقارت  (قىیفنb  Melquartshema)شما ملِقارت 

 .[از القاب خداوند] (داشتن)ى عربى ملک شهیدارنده، شاه، اسم فاعل از ر (عربى b) ملک 

 .[قاتل زرتشت] (آورمرگ)ى مَهْرْکَسَه یى اوستاشهیاز رمرگ،  (پارسی b)مَلکْوس  

 .وهیبارور همچون م (یونانی b Melobosis)س یمِلوبوس 
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 .(نیریعسل، شmellis باستان یونانی ىشهیمردِ عسلى، از ر (یونانی b Mellisseus)سِئوس یمِل 

وپى یپادشاه ات] (اراده)  باستان یونانی ىشهیبا اراده، مصمم، از ر (یونانی b Memnon)مِمْنون  

 .[سهیدر اود

 ]بت مشهور اعراب جاهلی[ی مُنیة از ریشهبخت، تقدیر، عربى(  r) مَنات

 آرامش دهنده، راحت کننده.  (عبرى b Menahem)م یمِناهِم/ مناخ 

باستان مِن  مصری ىشهیروى رع جاودان است، از رین (باستان مصری b Menpehtyre)رِع یمِنپِحْت 

 .[ن فرعون دودمان نوزدهمیلقب رامسس اول، نخست]و رِع  (قدرت)، پِحْتى (دانیجاو)

اسم )باستان مونتو  مصری ىشهیمونتو راضى است، از ر (باستان مصری b Mentuhotep)مِنتوحوتِپ  

 .[ازدهمیى دودمان نام چند تن از فراعنه] (راضى بودن)و حوتپ  (ى استیخدا

باستان مِن  مصری ىشهیدان است، از ریى رع جاوجلوه (باستان مصری b Menkheperre)مِنخِپِرِّع  

 .[ى دودمان هژدهمس سوم، از فراعنهیلقب توتموز]و رع  (ظهور)خِپِر  (دانیجاو)

باستان  مصری ىشهیدان است، از ریات رع جاویتجل (باستان مصری b Menkheperure)مِنخِپِرورِع  

 .[ى دودمان هژدهمس چهارم، از فراعنهیلقب توتموز]و رِع  (ظهور)، خِپِر (دانیجاو)مِن 

 .[منیاىِ ر افسانهینعمان بن منذر: ام]ى نذر شهید کننده، هشدار دهنده، اسم فاعل از ریتهد (عربى b)مُنذر  

 . [هودىیى گانهل دوازدهیاز قبا]فراموش سازنده  (عبرى b Manasa)مَنَسه  

 ى نصر.شهیروز، اسم مفعول از ریپ (عربى b)منصور  

 ى نعمت.شهیبرخوردار، ثروتمند، صفت از ر (عربى b)مُنعم  
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باستان  مصری ىشهیدان هستند، از ریارواح هوروس جاو (باستان مصری b Menkauhor)مِنکاوحور  

 .[دودمان پنجمى از فراعنه] (دیهوروس، خداى خورش)و حور  (روح)و کا  (دانیجاو)مِن 

باستان مِن  مصری ىشهیجاودان همچون روح رع، از ر (باستان مصری b Menkaure)مِنکورِع  

 .[کى از هرمهاى سه گانهیى ى دودمان چهارم و سازندهاز فراعنه] و رع (روح)و کا  (دانیجاو)

 .[پسر هالکو] (آهن)مور یو ت (دانیجاو)ى ترکى مَنْکَکو شهیدان، از ریآهنِ جاو (ترکى b)مور یمنگو ت 

ى پسر تولو و نوه] (شاهنشاه)و قاآن  (دانیجاو)ى ترکى مَنْکَکو شهیدان، از ریشاهِ جاو (ترکى b)منگو قاآن  

 .[زیچنگ

 .[زیى چنگپسر تولو و نوه] (دانیجاو)ى ترکى مَنْکَکو شهیدان، از ریجاو (ترکى b)مَنْگو  

  باستان یونانی ىشهیرستاده، از یکه در کنار مردم اکسى  (یونانی b Menelaus)مِناِلئوس  

 .[در نبرد تروا یونانی پهلوانى] (مردم)  و (ستادنیا)

 .[مادر موزها] (حافظه)  یونانی ىشهیحافظه، از ر (یونانی r Mnemosyne)نِه یمنِموز 

 (نژاد، دودمان)ثْرَه یو چ (نام جد لهراسپ)ى مَنوش یى اوستاشهیاز نژادِ مَنوش، از ر (پارسی b)مَنوچهر  

 .[انىیپادشاه ک]

 .(بینا)ب یى نشهیاد، اسم فاعل از رین، بارانِ زیجانش (عربى b)ب یمُن 

.(اسب) ' و (قدرت)  باستان یونانی ىشهیقدرت اسبها، از ر (یونانی r Menippe)پِه یمِن 

 ى نور.شهیر نورانى، صفت از (عربى b)ر یمُن 

 ى منوچهر.نهیاز نژادِ مَنوش، شکل ماد (پارسی r)ژه یمن 
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امپراتور اکد و ] (همراه)و توسو  (ست؟یک)ى اکدى مَنى شهیست؟، از ریهمراهش ک (اکدى b)ش توسو یمَن 

 .[نیپسر شروک

 چوب. (چینى Mu( r b)مو  

زدبانوهاى یا] (ى زندگىدوره)  باستان یونانی ىشهیمرحله، از ر (یونانی r Moera)موئِرا  

 .[سرنوشت

 . [ل کنعانىیاز قبا]آرزو  (عبرى b Moab)موآب  

 ى روسى.شهی، از ر(صفت زمستان)مرگ  (اسالو r Morana)مورانا  

 فرزند جنگل. (ژاپنی r Moriko)کو یمور 

 و (بزرگ) mhor رلندى باستانیى اشهیى بزرگِ جنگجو، از رملکه (سلت r Morrigan)گان یمور 

rioghain (ى جنگجوملکه) [سلت اى در انگلستانملکه]. 

ى کرى در لهیرهبر قب]ى کرى شهیغ سخت، از ریت (سرخپوستى b Muscowequan)موسْکووِکوان  

 .[قرن نوزدهم

 ى روسى.شهی، از ر(زهاى باروریصفتِ چ)س، مرطوب یخ (اسالو r Mokosh)موکوش  

 .[رهبر شوروى]چکش  (اسالو b Molotoff)مولوتوف  

 ىشهیک بارسلون، از ریکوه دندانه دار، نام کوهى است نزد (اسپانیایی r Montserrat)مونتْسِرات  

 (داردندانه) serrata و (کوه) mont التین
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 ى انس.شهیهمدم، اسم فاعل از ر (عربى b)مونس  

 .(زادن) gen و (ایدر) muir ىسلت ىشهیا، از ریى درزاده (سلت r Muirgen)رگِن یمو 

 fionn/eann و (ایدر) muir ىسلت ىشهیاى پاك، از ریدر (سلت r Muireann)ان یریمو 

 .[در اساطیر ایرلندی لیکومامکونیمادر ف] (د، پاكیسف)

رهبر جنبش ] (روح)و آتمَن  (بزرگ)مْها  هندى ىشهیروح بزرگ، از ر (هندى b Mahatma)مهاتْما  

 .[استقالل هند

ی سانسکریت مها )بزرگ( و َرتَه )گردونه( ]پهلوان ودایی ی بزرگ، از ریشهی گردونههندی( دارنده bمهارَتَه )

 ی کورو[ و بزرگترین پسرِ رییس قبیله

 ی بوداییِ چایتیکَه[( خدای بزرگ، برساخته از مِها )بزرگ( و دِوَه )خدا( ]بنیانگذار فرقههندی bمهادوه )

ی مِها )بزرگ( و ویرَه )مرد( ]بنیانگذار ( از ریشهमहावीरهندی( قهرمان، ابرمرد، در سانسکریت ) bمهاویره )

 [کیش جَین در هندِ قرن شش و پنجم پ.م

 ى هدى.شهیت شده، صفت از ریهدا (عربى b)مُهتدى  

 ى هذب.شهیب، صفت از ریعزه، بىیپاک (عربى b)مُهذَّب  

 .(سا-)ماه و پسوند شباهت  پارسیى شهیهمچون ماه، از ر (پارسی r)مَهسا  

فرزند ] (خدا)ل یو ا (شیستا)مهال  عبرى ىشهیش خداوند، از ریستا (عبرى b Mahlael)ل یمهالئ 

 .[ثیش
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 ى هنى.شهیشادمان، گوارا، اسم فاعل از ر (عربى b)مُهَّنا  

پسر ] (خدا)ل یو ا (دنیجنگ)مهوجا  عبرى ىشهیجنگد، از رخدا مى (عبرى b Mehojael)مهوجائِل  

 .[لیقاب

ل یو ا (شادمان کردن)تا یمه عبرى ىشهیسازد، از رخدا شادمان مى (عبرى b Mehitabel)تابِل یمِه 

 .(خدا)

 .التین ىشهیمال من، از ر r Miaا یم 

 باى اسفند.یفرزند ز (ژاپنی r Miyako)اکو یم 

 و (ر ملکى اول شخصیضم) m’ى گل شهینِ من، از ریمستخدم ام (کهنى فرانسه -گُل b Mabel)بِل یمِ 

abel (مستخدم). 

 فرزند نور. (ژاپنی r Mitsuko)تْسوکو یم 

 .(قهیوث)ى وثق شهیمان، اسم مکان از ریپ (عربى b)ثاق یم 

 باى خردمند.یفرزند ز (ژاپنی r Michiko)کو یچیم 

 سبز. (ژاپنی r Midori)دورى یم 

 ر زاده است.یى امرزاده، بزرگ مرتبه، شکل کوتاه شدهیام (پارسی b)رزا یم 

نام ] (مورچه)  باستان یونانی ىشهیمردمِ مورچه، از ر (یونانی b Myrmedon)رمِدون یم 

 .[ونانیاى در لهیقب
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 ا یمار (باسک r Miren)رِن یم 

 ى عود.شهیمحل بازگشتن، اسم مکان از ر (عربى b)عاد یم 

 . (کلیما)هوه است یه یکسى که شب (عبرى b Mikah)کاه یم 

 ى درخت.تنه (ژاپنی r Miki)کى یم 

به معناى تولد آمده است  عبرى لْدِیشه ى یزدِ مهر، مهرداد، زاده شده، زاد روز، از ریى اهیهد (پارسی b)الد یم 

 .[نیگرگپدر ]شود ى مهرداد در نظر گرفته مىافتهیر ییاما گاه به عنوان شکل تغ

 ى ولد.شهیمحل/زمانِ زاده شدن، اسم زمان از ر (عربى b)الد یم 

 .التین ىشهیمعجزه، از ر (اسپانیایی b Milagros)الگروس یم 

 من.یى شهیمبارك، فرخنده، اسم مفعول از ر (عربى b)مون یم 

قدما جنس آسمان را از ) (آسمان، گنبد فلک)نوگ یى پهلوى مشهیاى، از رشهیآسمانى، ش (پارسی r)نا یم 

 .(دانستندشه مىیا شیسنگ 

 ت.یى سانسکرشهیماهى، از ر (هندى r Meena)نا یم 

زدبانوى صنعت و کارِ یا] (شه، خردیاند)  یونانی ىشهیخردمند، از ر (التین r Minerva)نِرْوا یم 

 .[دستى

 درخشان، روشن. (چینى Ming( r b)نگ یم 
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  و (کوچک)  باستان یونانی ىشهیگاوِ کوچک، از ر (یونانی b Minotaur)نوتور یم 

 .[فرزند پادشاه کرت بود و تزئوس کشته شدوى با بدن انسان و سر گاو که ید] (گاو)

 بذر. (ژاپنی b Minoru)نورو یم 

 ى أمن.شهیمان آورنده، باتقوا، اسم فاعل از ریا (عربى b)مؤمن  

 .(دییتأ)د یى أشهیکننده، اسم فاعل از رد ییتأ (عربى b)د یمؤ 

  

  

  



208 
 

 

 

 ن

  

  

 .التین ىشهیبرف، از ر (اسپانیایی r Neus)نِئوس  

 ل.یى نشهیزى، اسم فاعل از ریى چگردآورنده (عربى b)نائِل  

 ع.یفرزند مط (ژاپنی r Naoko)نائوکو  

 با، برتر.یز (ژاپنی r Naomi)نائومى  

 (دیناپل = شهر جد)  باستان یونانی ىشهیرِ ناپل، از ریش (یونانی b Napoleon)ناپلئون  

 .[امپراتور فرانسه و فاتح اروپا] (ریش) leon و

 .[شایریزن اونتاش ناپ]ى ایالمى شهیماه بانو، از ر (ىایالم r)ر اَسو یناپ 

 سمس،یکر (التین r Nathalie)ناتالى  

 بخشنده.  (عبرى b Nathan)ناتان  

 فرزند تابستان. (ژاپنی r Ntsuko)ناتْسوکو  
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 ى نثر.شهیى نثر، اسم فاعل از رسندهینو (عربى b)ناثِر  

 .(نجات)ب یى نجشهینجات دهنده، اسم فاعل از ر (عربى b)ناجى  

 کشد. کسى که خرناس مى (عبرى b Nahur)ناحور  

 غمخوار.  (عبرى b Nahum)ناحوم  

 مصری ىشهیرومند است، از ریسرور او، هوروس، ن (باستان مصری b Nakhthorheb)ناخْتحورحِب  

 .[ام ن فرعون دودمان سىیآخر] (سرور)و حِب  (هوروس)، حور (رومندین)باستان ناخْت 

باستان ناخت  مصری ىشهیرومند است، از ریسرور او ن (باستان مصری b Nakhtnebef)نِبِف ناخْت 

 .[امى دودمان سىاز فراعنه] (سرور)و نِب  (رومندین)

و  (دیخورش)ى ناخونته ایالمى شهید است، از ریکسى که زهدانش همچون خورش (ىایالم r)اوتو ناخونْتِه 

 .[ناكینشوشیلهاك ایزن ش] (زهدان)اوتو 

 ى ندرت.شهیاب، برجسته، اسم فاعل از ریکم (عربى b)نادر  

 ر، یاس (اسالو r Nadia)ا یناد 

 [صفتِ برهما]ت یى سانسکرشهیى مرد، از رزاده (هندى b Narayan)ان ینارا 

 .حس کنندهبى (یونانی r Narceae)نارسِه  

 .[ن فرعون مصرینخست]گربه ماهىِ مهاجم  (باستان مصری b Narmer)نارمِر  

.م مهاجمان عرب را از این منطقه 708پارسی( دوست داشتنی و زیبارو ]خانِ سغد و بلخ که در  bنازُك )

 بیرون راند[
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 ى نسق.شهیم کننده، اسم فاعل از ریمنظم کننده، تنظ (عربى b)ناسق  

 ى نصح.شهیحت کننده، اسم فاعل از رینص (عربى b)ناصح  

 ى نظم.شهیفاعل از رنظم دهنده، اداره کننده، اسم  (عربى b)ناظم  

 مصری ىشهیرومند، از ریبا و نیقهرمان ز (باستان مصری b Naktjnebtepnefer)نِفِر نِبْتِپناکْج 

نتِفِ سوم یازدهم، لقب مشهورترش ایى دودمان از فراعنه] (بایز)و نفر  (رومندین)، نِبتِپ (قهرمان)باستان ناکْج 

 .[است

 ب.یس (ژاپنی r Nana)نانا  

 نام.بى (ژاپنی r Nanashi)ناناشى  

 .[دیخداى خورش] (خالق روز)هونده ى نانایالمى شهیخالق روز، از ر (ىایالم b)ناهونْتِه/ ناخونته  

 ى نهى.شهینهى کننده، بازدارنده، اسم فاعل از ر (عربى b)ناهى  

 .[ى زهرهارهینام س]تا یى آناهزه، شکل کوتاه شدهیش، پاکیآالبى (پارسی r)د یناه 

 دوستت دارم، در زبان زاپوتِک. (سرخپوستى r Nayeli)لى ینا 

باستان  مصری ىشهیسرورمان رع خوشنود است، از ر (باستان مصری b Nebhetepre)رِع نِب حِتِپ 

 .[ازدهم، لقب مشهورترش متوحوتپ اول است یى دودمان از فراعنه]و رع  (راضى است)، حِتِپ (سرور)نِب 

باستان نِب  مصری ىشهیرع سرور عدالت است، از ر (باستان مصری b Nebmaatre)نِب مآت رع  

 .[ستمیى دودمان بلقب رامسس ششم، از فراعنه]، و رع (عدالت)، مآت (سرور)
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باستان نِب  مصری ىشهیرع ارباب قدرت است، از ر (باستان مصری b Nebepehtyre)رِع ینِبْپِح ت 

 .[ى دودمان هژدهملقب آحموسه از فراعنه]و رِع  (روین)، پِحتى (سرور)

باستان نِب  مصری ىشهین است، از ریرع ارباب دو سرزم (باستان مصری b Nebtawyre)رِع ینِبْتاو 

 .[ازدهم، لقب مشهورترش منتوحوتپ سوم است ین فرعون دودمان یآخر]و رع  (نیدو سرزم)، تاوى (سرور)

باستان  مصری ىشهیات است، از ریرع سرورِ تجل (باستان مصری b Nebkheperure)نِبْخِپِرورِع  

 .[ى دودمان هژدهملقب توتانخامون، از فراعنه]و رِع  (ظهور)، خِپِر (سرور)نِب 

 (ىیطال)باستان نوب  مصری ىشهین هستند، از ریارواح رع زر (باستان مصری b Nebkaure)کاورِع نِب 

 .[ى دودمان دهمفراعنهاز ]و رع  (روح)و کا 

حفظ )و اوسور  (پسرم را)، اپله (انیاز خدا)ى بابلى نبو شهیاى نبو پسرم را حفظ کن، از ر (بابلى b)نَبوپولسَر  

 .[ل قرن هفتم پ.میل کلدانى و شاه بابل در اوایرهبر قبا] (کن

، کودور (ستىیاسم خدا)ى بابلى نبو شهیاى نبو فرزندانم را حفظ کن، از ر (بابلى b)النَصر نَبوکَدنَصَر/ بُخت 

 .[پ.م 1103-1141شاه بابل در ] (فرزندانم)، و اوسورى (حفظ کن)

ن یآخر] (متعالى ساختن)د یو نع (انیاز خدا)ى بابلى نبو شهینبو مرا متعالى ساخت، از ر (بابلى b)د ینَبونَع 

 .[شاه بابل

 .[ى طىلهیجد جاهلىِ قب] رك و باشرفیز (عربى b)نبهان  

 ى نبل.شهیف و فاضل، صفت از ریشر (عربى b)ل ینب 

 ى نجد.شهیر، اسم فاعل از ریرومند و دلیار نیبس (عربى b)نَجّاد  
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باستان نِجِر  مصری ىشهیداراى کالبد الهى، از ر (باستان مصری b Netjeri-khet)خِت  -نِجِرى 

 .[ا جوسِر شهرت داردیزوسر  یونانی شتر با اسمیى دودمان سوم، که باز فراعنه] (بدن)و خِت  (الهى)

 .(نجابت)ى نجب شهیاشرافزاده، بزرگوار، صفت از ر (عربى b)ب ینج 

 امپراتور اکد در] (خداى ماه)ن یو س (محبوب)ى اکدى نَرام شهین، از ریمحبوب س (اکدى b)ن ینَرام س 

 .[پ.م2254-2218

  که به زیبایی شهرت دارد، برگرفته از شکلِ یونانیِ اسمِ اوستایی نریوسنگ. نام گلى است (پارسی r)نرگس  

ی ای اوستایی )نَریوسَنگهَه( که واسطهی مردانه، زیبایی انسانی، مشتق شده از اسم فرشتهجلوه (پارسی b) هنَرسِ 

  انسان و خداوند است.

ه بود کى یبارویمرد جوان ز در اساطیر یونانی(،  یونانی ىشهیاز ریونانی و ارمنی(  bنارسیس ) 

 وامگیری شده است. پارسی ینرسه /این واژه در یونانی از نریوسنگ ر خود شد.یعاشق تصو

 .(هوهی)اه یو  (بره)نِرى  عبرى ىشهیهوه، از ریى بره (عبرى b Neriah)اه ینِر 

 .رهیجز (م-زNesaea/Neso نِسو نِسا/ 

 ىشهیآن که به رام، سرورِ مِنْدِس مربوط است، از ر (باستان مصری b Nesbanebdjed)نِسْبانِبْجِد  

لقب سِمِندس ] (گرِ شهرِ مندسیاسم د)، و جِد (سرور)، نِب (مربوط بودن به خداى رام)باستان نِسْبا  مصری

 .[کمیست و یى دودمان باول، از فراعنه

 نصح. ىشهیاندرز دهنده، اسم فاعل از ر (عربى b)نصوح  

 ى نصب.شهیبر پاى دارنده، اسم فاعل از ر (عربى b)ب ینص 

 ى نظف.شهیزه، صفت از ریز، پاکیتم (عربى b)ف ینظ 
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 شترمرغ. عربی( r b)نُعامه  

و رود  (ثروت)نِف  باستان مصری ىشهیثروتِ بزرگان، از ر (باستان مصری b Nefaarud)نِفارود  

 .[و نهمست یى دودمان باز فراعنه] (بزرگان)

ى گانهل دوازدهیاز قبا]زى که هنگام کشتى گرفتن به دست آمده، مبارز یچ (عبرى b Naphtali)نفتالى  

 . [هودىی

پسوند )و تارى  (بایز)باستان نْفِر  مصری ىشهین، از ریباتریز (باستان مصری r Neferkari)نفرتارى  

 .[مصری اىملکه] (مخصوص صفت برتر

و تى  (بایز)باستان نْفِر  مصری ىشهید، از ریآبا مىیآن ز (باستان مصری r Nefertiti)تى نِفِرتى 

 .[آتوناى از دودمان هژدهم، زنِ آخنملکه] (آمدن)

و  (بایز)باستان نفر  مصری ىشهیباى خوشنود، از ریز (باستان مصری b Neferhotep)نِفِرحوتِپ  

 .[زدهمیدودمان سى نام دو تن از فراعنه] (خوشنود)حوتپ 

باستان  مصری ىشهیبا هستند، از ریات رع زیتجل (باستان مصری b Neferkheperure)نِفِرخِپِرورِع  

 .[ى دودمان هژدهملقب آخناتِن، از فراعنه]و رِع  (ظهور)، خِپِر (بایز)نِفِر 

از ] و رع (بایز)باستان نفر  مصری ىشهیباست، از ریرع ز (باستان مصری b Neferefre)نِفِرِفرِع  

 .[ى دودمان پنجمفراعنه

و کا  (بایز)باستان نفر  مصری ىشهیباست، از ریروح رع ز (باستان مصری b Neferkare)نِفِرکارِع  

 .[شودن فرعون دودمان ششم، با نام پِپى دوم هم شناخته مىیآخر]و رع  (روح)
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 (بایز)باستان نفر  مصری ىشهیباست، از ریروح رع ز (باستان مصری b Neferirkare)رکارِع ینِفِر 

 .[ى دودمان پنجماز فراعنه]و رع  (روح)و کا 

 .(پسر) son و (اسم) nel ى ساکسونىشهیل، از ریپسرِ نِ (آلمانى b Nelson)نِلسون  

 .[همسر نوح]نى یریش (عبرى b Nemah)نماح  

اسم )باستان نِمتى  مصری ىشهیاز ر نِمتى حافظ اوست، (باستان مصری b Nemtiemsaf)م ساف ینِمْت 

 .[رع استگر مرنینام د] (نگهبانِ او)و اِمْساف  (ستىیخدا

 .ریخطاناپذ (یونانی b Nemertes)نِمِرتِس  

ام، قزدبانوى خشم و انتیا] (انتقام)  یونانی ىشهیانتقام، از ر (یونانی r Nemesis)س ینِمِس 

 .[زنِ زئوس

 پرافتخار. (چینى r Nuo)نو  

 .عبرى ىشهیسمس، از ریکر (ى کهنفرانسه -گُل b Noel)نوئِل  

 .[بان و رهبر تواتا دِنوانیخداى پشت]ى سلت ىشهینگهبان، از ر (سلت b Nuada)نوادا  

باستان  مصری ىشهیابد، از ریرع همچون طال هستى مى (باستان مصری b Nubkheperre)نوبْخِپِرِّع  

 .[ى دودمان هفدهمنتف هفتم، از فراعنهیلقب ا] و رع (افتنیهستى )، خِپِر (ىیطال)نوب 

 (ىیطال)باستان نوب  مصری ىشهین هستند، از ریارواح رع زر (باستان مصری b Nubkaure)نوبْکاورِع  

 .[ى دودمان دوازدهمحت دوم، از فراعنهلقب آمنم]و رع  (روح)و کا 



215 
 

باستان نِب  مصری ىشهیرع سرور عدالت است، از ر (باستان مصری b Nubmaatre)رع مآتنوب 

 .[ى دودمان هژدهملقب آمن حوتپ سوم، از فراعنه]و رع  (عدالت)، مآت (سرور)

 گسترش. (ژاپنی b Nobu)نوبو  

 .[امبر عبرانىیپ]آسودگى  (عبرى b Noah)نوح  

 .[گشتاسپنام خاندان ]ى نَئوتْرَه یى اوستاشهیاز ر (پارسی b)نوذَر  

 قانون. (ژاپنی b Nori)نورى  

 .[اش مشهور استم باکرهیس مریا که تندیست در اسپانیاصومعه] (اسپانیایی r Nuria)ا ینور 

 بارو.یجوان ز (عربى b)نوفَل  

 .اسپانیایی ىشهیدوست پسر، از ر (اسپانیایی b Novio)و ینوو 

 رِ سپاه.یام (ترکى b)ان ینو 

 .(شهرvil و (دینو، جدne ىسلت ىشهید، از ریشهر جد (ى کهنفرانسه -گُل b Nevil)ل ینِو 

اه یو  (آسوده)نوح  عبرى ىشهیهوه آسوده گشته، از ریکسى که توسط  (عبرى b Nehemiah)اه ینهِم 

 .(هوهی)

 .[ایدختر خداى در]ى سلت ىشهیدرخشان، روشن، از ر (سلت r Niamh)ام ین 

 .[اسم اپراى مشهورِ واگنر]پسرانِ مِه  (آلمانى b Nibelungen)بِلونگِن ین 

 برخاسته به جاه. (ژاپنی b Nibori)بورى ین 

 .[از پهلوان شاهنامه] (پسوند نسبت)و مان  (نه، مردینر)نَرى  پارسیى شهیمردانه، از ر (پارسی b)مان یرَم/ نَرینِ 
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 .[انیپسر کوش، جد مصر]ت یآزار و اذ (عبرى b Nizraem)م یزرائین 

 .[روزى یزدبانوى پیا] (روزىیپ)  باستان یونانی ىشهیروزى، از ریپ (یونانی r Nike)کِه ین 

 قهرمان.  (آنگلوساکسون b Neil/ Nigel)گِل یل/ نینِ 

 (متعلق به)باستان نى  مصری ىشهیمتعلق به عدالتِ رع، از ر (باستان مصری b Nymaatre)رع مآتنى 

 .[ى دودمان دوازدهم محت سوم، از فراعنهلقب آمن]و رع  (عدالت)مآت 

 .[پسر کوش]شکارچى  (عبرى b Nimrud)مرود ین 

 .[نوا و نماد بارورىیزدبانوى نگهبان شهر نیا]ى بابلى شهیرى، از ریگیى ماهتله (بابلى r)نا ین 

 .[ى دودمان دومفراعنهاز ]باستان  مصری ىشهیخداگونه، از ر (باستان مصری b Ninetjer)نِجِر ین 

خداى ] (کوهستان)و خورساگ  (بانو)ن یى سومرى نشهیبانوى کوهستان، از ر (سومرى r)خورساگ نین 

 .[مانیبارورى و زا

 صلح، آرامش. (چینى Ning( r b)نگ ین 

 .[زدبانوى جنگیا] (اى در دولتشهرِ الگاشاسم محله)رسو یبانوى گ (سومرى r)رْسو یگنین 

 .[هاى جوىدهیزدبانوى پدیا] (آسمان)ل یو ل (بانو)ن یى سومرى نشهیبانوى آسمان، از ر (سومرى r)ل یلنین 

 دختر. (چینى r Niu)و ین 

 .التین ىشهیبرفها، از ر (اسپانیایی b Nieves)وِس ین 
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 (قدرتحامل )وسِر یباستان ن مصری ىشهیداراى قدرتِ رع، از ر (باستان مصری b Niuserre)وسِرِّع ین 

 .[ى دودمان پنجماز فراعنه]و رع 
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 و

  

  

 بزرگ، قوى. (چینى b Wei)وِئى  

 .[ق مردگانیراهنماى قا] ى راهندهیگشاWapvawet( واپ واوِت 

 .[ى سولهیچند تن از روساى قب]ى داکوتا شهیبرگ سرخ، از ر (سرخپوستى b Wapasha)واپاشا  

 ى وثق.شهیکننده، اسم فاعل از راعتماد  (عربى b)واثق  

باستان واج  مصری ىشهیظهور رع شکوفاست، از ر (باستان مصری b Wadjkheperre)واجْخِپِرِّع  

 .[ن فرعون از دودمان هفدهمیلقب کاموسِه، آخر]و رع  (افتنیهستى )، خِپِر (شکفتن)

 ى وجد.شهیدارنده، توانگر، اسم فاعل از ر (عربى b)واجد  

 (ابىیکام)باستان واج  مصری ىشهیاب است، از ریروح رع کام (باستان مصری b Wadjkare)واجْکارِع  

 .[ن فرعون دودمان هفتمیاول]و رع  (روح)و کا 

 (رومندین)باستان واح  مصری ىشهیداراى زندگى قدرتمند، از ر (باستان مصری b Wahankh)واحانخ  

 .[نتِفِ دوم استیازدهم، لقب مشهورترش ایى دودمان از فراعنه] (اتیح)و آنخ 
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 .[از القاب خداوند] (کی)ى وحد شهیکتا، اسم فاعل از ری (عربى b)واحد  

ب ی، ا(ندهیپا)باستان واح  مصری ىشهینده است، از ریقلب رع پا (باستان مصری b Wahibre)بْرِع یواح 

 .[ست و هفتمین فرعونِ دودمان بیک نخست، و چهارمیلقب پسامت]و رع  (قلب)

 بانوى گل سرخ.  (ارمنی r Vartouhi)وارتوهى  

 .(به ارث بردن)ى ورث شهیارث برنده، اسم فاعل از ر (عربى b)وارث  

 محلِ بازى.  (ى کهنفرانسه -گُل b Warren)وارِن  

 وارى. یچهار د (آلمانى b Warren)وارِن  

به معنای گره زدن و بستن ]در  -ی هند و ایرانی وَر، محکم کننده، از ریشههندی( استوار دارنده bوارونا )

 ایزدِ گنبد آسمان و حامی نظم و قانون آسمانی است[ वरुणوداها 

 .[از القاب خداوند] (گستردن)ى وسع شهیرنده، اسم فاعل از ریدر بر گ (عربى b)واسع  

 .اسپانیایی ىشهیکالغ، از ر (اسپانیایی b Velasquez/Vasco)واسکو/ والسکوئِز  

 ى وصل.شهیده، متصل شده، اسم فاعل از ریرس (عربى b)واصل  

 ى وعظ.شهیموعظه کننده، اسم فاعل از ر (عربى b)واعظ  

 ى وقد.شهیى آتش، اسم فاعل از رفروزنده (عربى b)واقد  

 قانون مردم،  (آلمانى b Walt/ Wahlter)والت/ والتر  

 .(مردم) ter/der و (قانون) wal آلمانى ىشهیقانون مردم، از ر (آلمانى b Walter)والتِر  
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 التین ىشهیقدرتمند، سالم، از ر التین( Valentianus/ Valence bنس )والِ /نتیانوسوالِ 

valent (ىیتوانا) [خوردران حمله کرد و از پاپور ساسانى شکست یامپراتور روم که به ا]. 

 و (مقتول) valr باستان نوردیکى شهیى کشته شدگان، از رنندهیبرگز (آلمانى r Valkyra)را یوالْک 

kyrja (نندهیبرگز) [ى یراهنما (والهاال)ها دان نبرد را به بهشت ژرمنیى که پهلوانان کشته شده در میزدبانویا

 .[کندمى

 .(قدرت) valent التین ىشهیقدرت، از ر (اسپانیایی r Valencia)ا یوالِنس 

 ى ولى.شهینِ شاه، اسم فاعل از ریحاکم، جانش (عربى b)والى  

 پسر.  (ارمنی b Vahan)واهان 

 همان بهرام پارسی است. ارمنی( b Vaharagen)واهاراگن

 .(موهبت)ى وهب شهیبخشنده، اسم فاعل از ر (عربى b)واهب  

 ساز. ارابه (آنگلوساکسون b Wayne)ن یوا 

 پارسی( باد ]ایزد باد و توفان در ایران باستان[ bوایو )

 ى وجه.شهیبارو، صفت از ریخوشرو، ز (عربى b)ه یوج 

 .(وحدت)ى وحد شهیگانه، صفت از ریکتاپرست، ی (عربى b)د یوح 

)پارسایی( ی پارسایی، در پارسی باستان از دو بخشِ وَخشو )آورنده( و ارتَه ( آورندهپارسی bاَرتَه )وَخش

 تشکیل یافته ]برادر داریوش سوم هخامنشی که با اسکندر جنگید و شاه افغانستان کنونی شد[

 .(دوست داشتن)ى ودد شهیدوستدار، صفت از ر (عربى b)ودود  
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]دیوی که در وداها بستن و گره زدن یعنی  wel*ی پیشاهندواروپایی از ریشهمسدود کننده، هندی(  b)ورتره 

 شود[اصلی ایندره است و به دست او کشته میهماورد 

ىِ الرسا، برادر ایالمشاه ] (خداى ماه)ن یو س (بنده)ى اکدى ورد شهین، از ریى سبنده (اکدى b)ن یوَرَد س 

 .[نیسمیر

با برز و ورز ایرانی  वर्यमानاش ، در شکل سانسکریترزمند و افزایندهبُهندی(  b Vardhamana) وَردْهَمَنَه

  ، بنیانگذار آیین جَین در قرن ششم پ.م[مهاویرهریشه است ]نام اصلی هم

 ver ىِسلت ىشهیبى از رین شاهِ جنگجو، ترکیبرتر (سلت b Vercingetorix)کس یگِتورنیوِرس 

 .[شکست دادد و او را یشورشىِ مشهور گل که با سزار جنگ] (شاه) rix و (جنگجو) cingeta ، و(برتر)

 مان. یا (اسالو r Verna)وِرنا  

 ley و (غرب) wes سى باستانیى انگلشهیچمنزار غربى، از ر (آنگلوساکسون b Wesly)وِسلى  

 .(دشت)

 ى کرواسى.شهیبهار، از ر (اسالو r Vesna)وِسنا  

 ى وقص.شهیشکننده، گردن شکن، اسم فاعل از ر (عربى b)وقّاص  

خداى ] (دنیجرقه زدن، شعله کش) fulgere التین ىشهیآتشفشان، از ر (التین b Vulcan)وُلکان  

 .[آهنگرى

 .[از القاب خداوند] (فرمان راندن)ى عربى ولى شهیصاحب امر، اسم فاعل از ر (عربى b)ولى  
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 ى ولد.شهینوزاد، کودك، اسم از ر (عربى b)د یول 

 خته.یفره (چینى r Wen)وِن  

 eslas و (شتریب) wenc اسالو ىشهیشتر، از ریافتخارِ ب (اسالو b Wenceslas)وِنچِسْالس  

 .[س نگهبان ملت چکیدوك بوهم در قرن دهم .م، قد] (افتخار)

 (ادیبن)نْدات یى پهلوىِ وشهیشه و اصل، از ریاد، ریبن (پارسی b)وَنداد/ بُنداد  

 جادوگر، گروهانِ ارتش. (چینى Wu( r b)وو  

 طال.  (ارمنی r Vosgi)ووسْگى  

 .[هاخداى رمه]ى روسى شهیگاو، از ر (اسالو b Volos)وولوس  

 .[از القاب خداوند] (روزى دادن)ى وهب شهیروزى دهنده، صفت از ر (عربى b)وهّاب  

 بخشش بالعوض. (عربى b)وهب  

]سرداری که در وِهریز یا وِهریچ در زبان پهلوی ی دولتمند، ثروتمند و بخشنده، تغییر یافته( پارسی b)وهرز 

 دوران انوشیروان یمن را فتح کرد[

ی پارسی باستان وهیز )بهتر( و داتَه پارسی( بخششِ بهتر، آنچه که بهتر بود داده شده، از ریشه bوهیزداتَه )

 )بخشش( ]سردار پارسی رقیب داریوش بزرگ[

 ت.یسانسکر ىشهیروزى، از ریپ (هندى b Vijay)جِى یو 

 .(زه، باکرهیدوش) virgo التین ىشهیزه، از ریباکره، دوش (التین r Virginia)ا ینیرجیو 
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 .[ب و شاعر بزرگ رومىیاد]عصا  (التین b Virgil)ل یرژیو 

زگان، یزدبانوى دوشیا] (خوشه) vierge التین ىشهیزه، از ریباکره، دوش (التین r Vtigo)رگو یو 

 .[دختر زئوس

 .[ران تورانىینام پدر پ]ل شده یى وَئِسَکَه که در پهلوى به وَسک تبدیى اوستاشهیاز ر (پارسی b)سه یوِ 

]دیوی از دو بخشِ ویش )زهر( و آپّه )آب( ساخته شده زهراب، سم، نامش در سانسکریت ( هندی b) ویشپا

 شود[که به دست ایندره کشته می

کى از سه خداى یخداى نگهدارنده و محافظ، ]ت یسانسکرى شهیر، از ریفراگ (هندى b Vishnu)شْنو یو 

 .[بزرگ هندوان

ى شهیست، از ریش نیچکس در زورق جلویه (سرخپوستى b Wickaninnish)ش ینیکانیو 

 .[وکوت در قرن هژدهمیى کاللهیرهبر قب]وکوت یکال

 و (اراده آرزو،) wil باستان آلمانى ىشهیآرزوى صلح، از ر (آلمانى b Wilfred)لْفرد یو 

frey(صلح). 

 liam و (آرزو، اراده) wil باستان آلمانى ىشهیآرزوى کالهخود، از ر (آلمانى b William)ام یلیو 

 .(کالهخود)

 (روزى، شادىیپ) win سى باستانیى انگلشهیسنگِ شادى، از ر (آنگلوساکسون b Winston)نستون یو 

 .(سنگ) ston و

 .[رىیاى اساطشاهزاده]ى داکوتا شهین فرزند، از ریزاده، اولنخست (سرخپوستى r Winona)نونا یو 
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 .(زنده بودن) vivere التین ىشهیزنده، از ر (التین b Vivian)ان یویو 
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 ه

 .[ن پسر آدمیدوم]ى سامى شهینزار، سرخ، از رمچ (عبرى b Abel)ل یهاب 

 .[از شاهان گوتى]ى گوتى باستان شهیام، ار رغا پسر قبلىیدر (سومرى b)اوم نیل کیهاب 

و هورو  (خانه)باستان حِت/هوت  مصری ىشهید، از ریى خورشخانه (باستان مصری r Hathor)هاتور  

 .[زدبانوى عشقیا] (دیهوروس، خداى خورش)

 . [میزن ابراه]مهاجر  (عبرى r Hajer)هاجر  

 پسر هشتم. (ژاپنی b Hachiro)رو یهاچ 

ى است در یاسم روستا) Hadria التین ىشهیا، از ریاهلِ هادْر (التین b Hadrianus)ان یهادْر 

 .[الدىیامپراتور روم در قرن دوم م] (ایتالیشمال ا

 .[خداى قلمرو مردگان] (پنهان) ' باستان یونانی ىشهیدا، از ریناپ (یونانی b Hades)هادِس  

 .(رهبرى کردن)ى هدى شهیراهنما، اسم فاعل از ر (عربى b)هادى  

 فرزند بهار. (ژاپنی r Haruko)هاروکو  
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 wald و (رهبر) har باستان نوردیکى شهیسپهساالر، از ر (آنگلوساکسون b Harold)هارولد  

 .(قدرت)

 . [برادر موسى]تلخى، کوه مرتفع  (عبرى b Aaron)هارون  

و بعل  (ارى کردنی)قى اَزرو یى فنشهیاز رارى خواهد کرد، یبعل  (قىیفنb Hasdrubal)هاسْدْروبال  

 .[سردار بزرگ کارتاژى] (انیقیخداى بزرگ فن)

نام جد حضرت ] (خُرد کردنِ نان، تلید کردن)ى هشم شهیبخشنده، جوانمرد، اسم فاعل از ر (عربى b)هاشم  

 .[محمد

 .(قلب، جوهر) hu آلمانى ىشهیروح، روان، از ر (آلمانى b Hugh)هاگ  

 پرنده. (عبرى r Hagar)هاگار  

 همان جاکوب است. (ارمنی b Hagop)هاگوپ  

ى ایالمى شهین ما مهربان بود، از ریبا سرزم (خداى شوش)ناك یشوشیان (ىایالم b)ناك ینشوشیهالوتوش ا 

 .[پ.م 1185-1205 در ایالمشاه ] (ن مهربان بودیبا زم)هاله لوتوش 

 .[ایاز فرشتگان در] (نمک) ' باستان یونانی ىشهیر نمکى، از (یونانی r Halia)ا یهال 

خدا/پهلوانى )و ملکارت  (دوست)قى هى یى فنشهیدوستِ ملکارت، از ر (قىیفنb Hamilkar)لْکار یهام 

 .[سردار بزرگ کارتاژى در قرن سوم .م] (قىیفن

 ى هنى.شهیشادمان، اسم فاعل از ر (عربى b)هانى  
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ک یاسم )و بعل  (شکوه)ى سامىِ هانى شهیشکوه بعل، عظمت خدا، از ر (قىیفنb Hannibal)بال یهان 

 . [سردار بزرگ کارتاژى] (خداى مهم سامى

 ا.یدر (چینى b Hai)هاى  

 پرست. بت (آلمانى b Hayden)دن یها 

 ى هول.شهیاسم فاعل از ر ترساننده، (عربى b)ل یها 

 ley و (کاه) hay سى باستانیى انگلشهیاز ر دشتِ علفِ خشک، (آنگلوساکسون b Hayly)لى یها 

 .(دشت)

ی حرف تعریف هَه و نام بعل )خداوند( ]بت مشهور اعراب در عربی( آن خدا، احتماال کوتاه شده bهُبَل )

 صدر اسالم[

 .[انیدختر زئوس و هرا، ساقى خدا] (جوان)  باستان یونانی ىشهیجوان، از ر (یونانی r Hebe)هِبِه 

رهبر ] (شهیاند)ش یو مَن (دوست)شه ى پارسى باستان هَخَى یکخواه، از ریش، نیراندیخ (پارسی b)هَخامنش  

 .[اى کوروشیپارسها و ن

 ت.یى هداشهیرى، همیان، راستى، راهنمایب (عربى r) هُدى 

 صداى رعد و برق. (عربى b)ر یهَد 

 .[خواهر و زن زئوس] (بانو)  یونانی ىشهیکدبانو، از ر (یونانی r Hera)هِرا  

 باستان. نوردیکى شهیکالغ، از ر (آلمانى b Hrafn)هرافْن  

 .[انیونانیابرپهلوان ] (افتخار)  ، و(هرا)  افتخارِ هرا، (یونانی b Heracles)هِراکلِس  
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 bert و (جنگجو، ارتشى) her آلمانى ىشهیارتش درخشان، از ر (آلمانى b Herbert)هربرت  

 .(درخشان)

 .(مرد) mann و (جنگجو، ارتشى) her آلمانى ىشهیمرد جنگى، از ر (آلمانى b Hermann)هرمان  

دانا، )و مَزِدَه  (آسمانى، الهى)ى اَهورَه یى اوستاشهیمقدسِ خردمند، داناى آسمانى، از ر (پارسی b)هرمز  

 .[انینام خداى بزرگ زرتشت] (خردمند

 .[خداى سفر و تجارت] ى سنگىتپه (یونانی b Hermes)هِرمِس  

کامل، hermen باستان آلمانى ىشهیقربانىِ کامل، از ر (آلمانى b Hermenegildo)لدو یهِرمِنِگ 

 .(قربانى) gildos و (خالص

 و (قهرمان) ' باستان یونانی ىشهیبه قهرمان داده شده، از ر (یونانی b Herodotus)هِرودوت  

 ( شدهداده) [یونانی مورخ مشهور].

 (سرود)  و (انداختن)  باستان یونانی ىشهیسرودخوان، از ر (یونانی b Hesiod)ود یهِز 

.[الدىیمورخ رومى قرن هشتم م]

از پهلوانان ] (نژاد، چهره)ثْرَه یو چ (بایخوب، ز)ى پهلوىِ هو شهیبارو، نژاده، از ریز (پارسی b)ر یر/ هَجیهَژ 

 .[شاهنامه

 .[زدبانوى خانوادهیا] آتشدان (یونانی r Hestia)ا یهِست 

خ ین تواریکى از کهنتریسنده یابن هشام، نو] (بخشش)ى هشم شهیبخشش، کرم، اسم از ر (عربى b)هِشام  

 .[اسالم
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بزرگان  از]بوخْتِ پهلوى ى هَفْتف شدهیرستگار شده به کمک هفت امشاسپند، شکل تحر (پارسی b)هَفْتْوان  

 .[کرمان در شاهنامه

 (صاحب بودن، داشتن)  باستان یونانی ىشهیصاحب، سرور، از ر (یونانی b Hector)هِکتور  

 .[پهلوان بزرگ تروا]

دختر زئوس و ] (سلطه)  یونانی ىشهیگر، از رسلطه (یونانی r Hegemone)هِگِمونِه  

.[هاتینمه، از کاریاور

 شادمان. (آلمانى r Helga)هِلگا  

 .(همت)ى همّ شهیر، سخاوتمند، اسم فاعل از ریدل (عربى b)هُمام  

 ه از آدمِ با اراده.یر، کنایش عربی( r b)هُمام  

نام دختر ] (ه، جوهریما)، ماى (خوب)ى پهلوى هو شهیکى، جوهر خوبى، از ریى نهیما (پارسی r)هُماى  

 .[گشتاسپ

 . (پسوند نسبت)و اون  (هیما)، ماى (خوب)ى پهلوى هو شهیخجسته، فرخنده، از ر (پارسی b)ون یهما 

 و (خانه) hum سى باستانیى انگلشهیى آرام، از رخانه (آنگلوساکسون b Humphrey)همفرى  

phrey (آرامش، صلح). 

 ى هند.شهیر، اسم فاعل از ریى شمشز کنندهیت (عربى b)هَنّاد  

 .[نام همسر حضرت محمد]ست شتر یدو ایصد  (عربى r)هِند  
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 حاکم خانه.  (آلمانى b Henry)هِنرى  

 دان.یجاو (چینى b Heng)هِنگ  

 باستان. آلمانى ىشهیاسب نر، از ر (آلمانى b Hengist)ست یهِنگ 

 آتش. (چینى r b Hua)هو  

 .(شجاع) wald و (قلب) hu آلمانى ىشهیجسور، شجاع، از ر (آلمانى b Howard)هُوارد  

 .[ریس جمهور الجزاین: رئیهوارى بومَد] (گروه شبه نظامى)ک، تکاور، مفرد هواره یچر (عربى b)هَوارى  

 شادمانى. (چینى r b Huan)هوان  

 زرد. (چینى Huang( r b)هوانگ  

 .(درخشان) bert و (قلب) hu آلمانى ىشهیقلب درخشان، از ر (آلمانى b Hubert)هوبِرت  

 تاب.کرم شب (ژاپنی r Hotaru)هوتارو  

 اسم کوهى است در ژاپن. (ژاپنی b Hotaka)هوتاکا  

ی تن زیبا و سالم، برساخته از دو بخش هو )نیک و زیبا( و تن، یونانیان پارسی( دارنده b)هوتن/ اوتانِس 

 اند ]از اشراف دوران داریوش بزرگ[( تحریف کردهاسمش را به اوتانِس )

 .[امبر قوم عادیپ] (گرتوبه)توبه کنندگان، اسم جمعِ هائِد  (عربى E)هود 

و آحا  (نیشاه)باستان هور  مصری ىشهینِ جنگجو، از ریشاه (باستان مصری b Hor-Aha)آحا -هور 

 .[ن فرعون دودمان نخستیاول] (دنیجنگ)
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 .(زمان) hora ى اتروسکىِشهیساعت، زمان، از ر (التین b Horatius)وس/ هوراس یهورات 

 [ى رومىى برجستهسندهیب و نویاد] التین ىشهین، از ریزبیداراى چشمان ت (التین b Horace)هوراس  

ی اوستایی هور )خورشید( و چیترَه )چهر، پارسی( خروشیدچهر، هورچهر، برساخته از ریشه bهورچیترَه )

 سرشت( ]نام پسر زرتشت[

 آتش کوچک.  (ارمنی r Hourig)گ یهور 

از ] (انیخانه، آش)و شَنْگَه  (خوب)ى هَئو یى اوستاشهیهاى خوب، از رى خانهسازنده (پارسی b)هوشنگ  

 .[انىیپادشاهان ک

 ستاره. (ژاپنی r Hoshi)هوشى  

ان در یى شالهیس قبیرئ]ى شاونى شهیى ذرت، از رساقه (سرخپوستى b Hokolesqua)هوکولِسْکوا  

 .[قرن هژدهم

 .[پسر آرام]ره یدا (عبرى b Hol)هول  

ی اوستایی هو )خرد کردن، کوبیدن( ]ایزدی گیاهی در ایران پارسی( فشرده و کوبیده شده، از ریشه bهوم )

 ی جاودانگی است[ای زرتشتی که بخشندهباستان و فرشته

 .[شاهنامهاز پهلوانان ] (شهیاند)و مَنَه  (خوب)ى پهلوى هو شهیش، از ریک اندین (پارسی b)هومان 

 .[انهیاى میى بزرگى از زردپوستانِ آسلهیقب] (مردم)ى ترکى خون شهیخلق، مردم، از ر (ترکى b)هون  

 .(افتخارhonora التین ىشهیز، مشهور، از ریمتما (التین b Honoratus)هونوراتوس  
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ن فرعون دودمان یآخر]باستان  مصری ىشهیرانگر، از ریخُرد کننده، و (باستان مصری b Huni)هونى  

 .[سوم

 شاه خوب، برساخته از دو بخشِ هووَه )نیک( و خشَثرَه )شاه( ]شاه نامدار ماد[پارسی(  bهووَخشترَه )

 وسف است.یهمان  (ارمنی b Hovsep)هووْسِپ  

 وحنا است.یهمان  (ارمنی b Hovhannes)هووْهانِس  

ى لهیس قبیرئ]هواثا -ویىِ هائیروکوآیى اشهیى رودخانه، از رسازنده (سرخپوستى b Hiawatha)اواتا یه 

 .[ماهاوك در قرن هژدهم

 ' باستان یونانی ىشهیرى اسبها، از رها کننده (یونانی b Hyppolitos)توس یپولیت/ هیپولیه 

 .[وپهیپسر تزئوس و آنت] (رها کننده)  و (اسب)

 چشم. (ژاپنی r Hitomi)تومى یه 

 نقص و درخشان.بى (ژاپنی b Hideaki)دِآکى یه 

از سمتهاى ] (صاحب، موال)تى یو پَ (آموزش)ى اَئِثْرَه یى اوستاشهیآموزشگر، آموزگار، از ر (پارسی b)ربد یه 

 .[انینى زرتشتید

 . [حیه هنگام تولد مسیهودیحاکم ]پسر قهرمان  (عبرى b Hirod)رود یه 

 سخاوتمند. (ژاپنی b Hiroshi)روشى یه 

 فرزند سخاوتمند. (ژاپنی r Hiroko)روکو یه 

 نور. (ژاپنی r Hikari)کارى یه 

 .التین ىشهیشاد، از ر (التین r Hilary)الرى یه 
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 ى

  

  

 .[ناوىیر اسکاندیگ در اساطیپسر ر]باستان  نوردیکى شهیبزاده، از ریاشرافى، نج (آلمانى b Jar)ار ی 

 .[گیپسر ر]باستان  نوردیکى شهیزاده، از ربیاشرافى، نج (آلمانى b Jarl)ارل ی 

 .(آسانى)سر یى شهیآسان کننده، اسم فاعل از ر (عربى b)اسر ی 

 .[مىیى قداسر، از صحابهیعمار ]سر یى شهیآسان کننده، اسم فاعل از ر (عربى b)اسِر ی 

 آرام. (ژاپنی r Yasu)اسو ی 

 .[نوح، جد زردپوستان پسر]د، مجبور کننده یرش (عبرى b Yafeth)افِث ی 

 .[اقوت حموى: مورخ بزرگی]متى یسنگى ق (عربى b)اقوت ی 

 دستِ راست.  (عبرى b Jamin)ن یامی 

 جان. (آلمانى b Yannick/ Yann)ان یک/ یانی 

 .[هااىترانهیافث، جد مدیپسر ]ایونیه ى ز اسم منطقهبرگرفته ا، یونانی (عبرى b Javan)اوان ی 
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 .(زندگى)ى حى شهیزنده، از ر (عربى b)ى یحی 

 فرمان و حکم شاه. (ترکى b)غ یرلی 

اه یو  (دنیبرکش)رمى ی عبرى ىشهیهوه، از ریى دهیبرکش (عبرى b Jermiah)ا/ جرمى یاه/ جرمیرمی 

 .[هودىیهاى از نبى] (هوهی)

 افته. یتوسعه  (عبرى b Yeruboam)روبوآم ی 

ن یآخر] (دن، خلق کردنیآفر)کِرِتَه  (زدیا)زَتو یى یى اوستاشهیزد، از ریى ادهیخداداد، آفر (پارسی b)زدگرد ی 

 .[شاه ساسانى

 .[فه ى اموىیخل]اد یى زشهیاده شدن، از ریز (عربى b)د یزی 

 سر.یى شهیار آسان کننده، اسم فاعل از ریبس (عربى b)سار ی 

 . [انیهودیامبر و جد یپ]کن کننده شهیر (عبرى b Jacob)عقوب ی 

 .[نایسقظام: اسم کتاب بوعلىیحى بن ]ى قظى شهیار، صفت از ریدار، هوشیب (عربى b)قظان ی 

 من.یاهلِ  (عربى b)مانى ی 

به همین معنا ][خدای مرگ و عدالت در  र्म ی سانکسریتدوقلو، همزاد، برگرفته از ریشه( هندی b)یَمَه 

 وداها و همتای جمشید ایرانی[

 .(پدر)و اَب  (هوهی)وه ی عبرى ىشهیهوه پدر است، از ری (عبرى b Joab)وآب ی 

 .(آتش)و اَشى  (هوهی)وه ی عبرى ىشهیهوه، از ریآتش  (عبرى b Joach)وآخ ی 
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محکم )م یو اَخ (هوهی)وه ی عبرى ىشهیهوه، از ریمستحکم شده توسط  (عبرى b Joachim)م یوآخی 

 .(کردن

 همان حوا است. (ارمنی r Yeva)وا ی 

 .[ونیاز حوار] (افتخار)و اَنّاه  (هوهی)و یا عبرى ىشهیهوه پرافتخار است، از ری (عبرى b Johanah)وحنا ی 

 وابستگى. (ژاپنی b Yori)ورى ی 

 زنبق. (ژاپنی r Yuri)ورى ی 

 .[زدبانوى عدالت، همان هِبِه استیا] التین ىشهیعدالت، از ر (التین r Justitia)ا یتیوستی 

ى گانهل دوازدهیکى از قبایاى یامبر، نیپ] (יוֵסף) خواهد افزود (نسل مرا)او  (عبرى b Yoseph)وسف ی 

 . [هودىی

 کى.یبخت، ن ژاپنی( r b Yushi)وشى ی 

 پسر خوب. (ژاپنی b Yoshiro)رو یوشی 

 فرزند خوب. (ژاپنی r Yoshiko)کو یوشی 

 د.یفرزند خورش (ژاپنی r Yoko)وکو ی 

 فرزند پرافتخار. (ژاپنی r Yuko)وکو ی 

 برف. (ژاپنی b Yuki)وکى ی 
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 فرزند برف. (ژاپنی r Yukiko)کو یوکی 

 با.یم زیتعظ (ژاپنی r Yumi)ومى ی 

 ابرها. (چینى r Yun)ون ی 

و ناتان  (هوهی)وه ی عبرى ىشهیده است، از ریهوه بخشی (عبرى b Jonathan)وناتان/ جاناتان ی 

 .(دنیبخش)

 کبوتر.  (عبرى b Yunah)وناه ی 

 .[همان هرا است] التین ىشهیکدبانو، از ر (التین r Junon)ونون ی 

 .[زن هرکول، دختر زئوس و هرا]جوان  (التین r Juventus)ووِنتوس ی 

 .(منتظر بودن)ل یلیو  (هوهی)وه ی عبرى ىشهیخدا منتظر است، از ر (عبرى b Jahleel)ل یهلی 

ى گانهل دوازدهیاز قبا] (شیستا)و آدا  (هوهی)وه ی عبرى ىشهیخدا، از رش یستا (عبرى b Yahuda)هودا ی 

 .[هودىی

  [پسر چهارم یعقوب و لیه] شودخداوند پرستش میعبری(  b Judah) یهودا

به صورت  عبرى ، در متون باستانى(زنده)حى  عبرى ىشهیزنده، از ر (عبرى b Yahweh)هوه ی 

ان، از شکل یهودیان ین نام و ممنوع بودنِ تلفظ کردنش در میمقدس بودن ا لیثبت شده و به دل «’.و.ه’.ى.ه»

 .[انیهودیخداى ]م یدانزى نمىیى خواندنش چهیاول

 سالم، نقره، با ادب.  (چینى r Yin)ن یی 


