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انگیخته :معلول

آبخوست :جزیره

انگیزش :علیتcausality ،

آخشیج :ضد

انگیزه :علت

آزرم :احترام

اینزمانی :معاصر

آزمایشگروی :اصالت تجربه،
empiricism

آزمایشی /آروینی :تجربی،
)empiric(-al
آموید :فولکلورfolklore ،

َ
آهنجش :انتزاع
َ
آهنجیدن :انتزاع کردن
َ
آهنجیده :انتزاعی

آهنگ :قصد
آیینِّ :
سنت
َ ُ

ا

افدم :بعدیتa posteriori ،
افسانه :اسطورهmyth ،

افسانهشناسی :علﻢ اساطیر،
mythology

اندرمردمی :بینالملل،
international

اندیشهی شمارنده:
computing thought

انگاره :تصور

ب
بازبخشیزگی :تجدید تقسیﻢ
باشنده :جمعیت ُمقیﻢ
بالست :اوج
بالیدن :تعالی
بایستگی :وجوب و ضرورت
بایسته :واجب و ضروری
برآیند :نتیجه
برخ :حصة و قسمت
َب ْرخهکار :غیرتماموقتpart time ،
بسنده :کافی
بسودنی :ملموس
بوده :واقعشدهfact ،

بودهگرو :پیرو مذهب تحصلی،
positivist

بودهگروانه :تحصلی،
positivistic

بودهگروی :مذهب تحصلی،
positivism

400

دیباچهای بر فلسفهی تاریخ ایران

بیوسیدن :انتﻈار داشتن
پ

چندی :کمیتquantity ،
چونی :کیفیتquality ،

پارسنگ :سنگ و مانند آن که در

چهرمند /برونذهنی :عینی،

یک کفهی ترازو نهند تا با کفهی

objective

دیگر برابر شود

چهرمندی :عینیتobjectivity ،

چیستی :ماهیت

پاینام :لقب

خ

پرویزن :غربال
پیشامد :تصادف و اتفاق
پیوستهکار :تماموقتfull time ،

ت
تاشنده :سازنده ،تراشنده ،آفریننده
تاشیدن :ساختن ،تراشیدن ،آفریدن
ُْ
تخشا :ساعیactive ،
ترافرازنده :استعالیی،
transcendental

خردهر یزها :جزئیات
خستو شدن :معترف شدن
خشکاندیشی :تعصب
خوگری :عادت
د
داد :قانون
دارندگی :مالکیت
داو :دعوی

تراگذشتن :از اینسو به آنسو رفتن

داوگر :مدعی

تکین :مفرد

دبستان :مکتبschool ،

توتمکیشی :اعتقاد به توتﻢ،

درونذهنی :ذهنیsubjective ،

totemism

تیره :قبیله

ُدژآ گاهی :آگاهی غلط
دیسه :فرمول

تیزبینی :دقت
ج
جداسر :مستقل
ُجستار :مبحث

دیسیده گرداندن :تبدیل کردن،
استحالة
ذ

چ

ذهنیگی :ذهنیتsubjectivity ،

ر
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راستداشتن :تصدیق کردن

کاستی :نقص

راستگوشه :قائﻢالزاویه

کام :اراده

رساگر :مکمل

کرانمند :محدود

رویه :سطح

کرانمندی :محدودیت
س

ساماننگهداری :انضباط
َسختار /سنجیدار :معیار
سرراست :مستقیﻢ
سنجشگرانه :نقادانه
سهبر :سهگوشه
ش
شکستنگاه :نقطه ضعف
َ
ش َوند :باعث ،سبب
شهریگری :تمدن
ف
فرآوری :تولید
فرجامین :آخرین
َ ُ
فردم :اولیa priori ،
فرگشت :تکامل
فنشناسی :تکنولوژی،
technology

فرهیختن :ادب آموختن و تعلیﻢ کردن
ک
کارپایه :مصدر
کارواژه :فعل

کردارگروی :اصالت عمل،
pragmatism

کشتورز :کشتوزرع
کهینکیهان :عالﻢ اصغر،
microcosm

گ
گردنان :صاحبقدرتان
َ
گروش :ایمان
گروهگان :جامعه
گزارش :شرح ،تفسیر
گستره :ادامه
گشته گرداندن :تبدیل کردن
گشته گشتن :تبدیل شدن
گوهر :جوهر ،ذاتsubstance ،

ل

َ
لخت :رخو ،سست ،بیحرکت
لیک :لیکن ،اما
م
مادهگروانه :مبتنی بر اصالت ماده،
materialistic

مادهگروی :اصالت ماده،
materialism
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مردم :انسان

نهش :موضع

مردهریگ :میراث

نهشته :موضوع

مهینکیهان :عالﻢ اکبر،

نیروگاه :نقطه قوت
و

macrocosm
مینو :ایدهidea ،

مینوشناسی :ایدئولوژی،

واکنش :عکسالعمل
َو ْرزه :انرژی

مینوگروانه :ایدئالیستی،

ویر :حافﻈه

ideology
idealistic
مینوگروی :ایدئالیسﻢidealism ،
مینه :مفهومconcept ،

منیدن :اندیشیدن
ُْ

ن

ناتخشا :منفعلpassive ،

نامواژه :اسﻢ
نایستار :نفیکننده
نایستن :نفیکردن
نایسته :منفی
نایش :نفی
نایندگی :منفیبودن
َ
نتار :خنثی
نگاره :تصویرrepresentation ،

نگره :تئوری ،نﻈریه
نگری :نﻈری
نمودگار :نشان
نموده :نشان دادهشده

ویژستار :متخصص
ه
هایندگی :مثبتبودن
هرنام :ضمیر
هستگروانه :رئالیستrealist ،

هستندهشده :تحققیافته
هستندهکردن :تحققبخشیدن
هستی :وجود
هستیپذیری :تحقق،
realization

هماورد :حریف
همبر :قرین ،نﻈیر
هم ُپرسگی :مشورت
همچشم :رقیب
همچشمی :رقابت
همگانی :عمومی ،کلی
هموند :عضو

