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 پیش گفتار مترجم

گگردآوری شگده،    An A to Z of British Lifeکتگا   ر کگه اگا ااهگام از    فرهنگ  حا گ  

تو یحات و تکمیل آن ایش از شش سال )اگه وگورت ناویوسگته( زمگان اگرد تگا انشگاا           

اعاد گوناگون زندگی مردم اریتانیا که شگامل انگلتگتان،   مجموعه ی اطالعاتی کاملی در ا

اسکاتلند، ویلز و ایراند شماای است ااشد  این مجموعه کگه از آن مگی تگوان اگه وگورت      

مرجع در انجام فعاایت های تحقیقاتی استفاده نمود زمینه های مختلفی را اه شگر  زیگر   

 –علگ  و فگن آوری   –عیزنگدگی و امگور اجتمگا    –هنری  –آدا  و سننشامل می گردد: 

 –تگدافعی   –مگهه    –سیاسگت   –مگردم و شخیگیت هگا     –زندگی روزمره  –اازرگانی 

زاگان   –تگاریخی   –دواتی  –جغرافیا  –خوردنی ها و نوشیدنی ها  –اقتیادی  –آموزشی 

خانگدان   –وزشگکی   –رسگانه هگای جمعگی     –انگدن   –خیریگه و نیکوکگاری    –قانون  –

ووشگا    –حمل و نقل  –حیات وحش  –سبک و سیاق  –ورزشی و تفریحی  –سلطنت 

 و غیره       کار و اشتغال –

نظر اه این کگه فرهنگنامگه ی حا گر طیگی وسگیعی از مجموعگه ی اطالعگاتی ویگ ه ی         

ی جغرافیایی خاوی را در ااعاد متنگو   شگامل مگی شگود، متگرجمین، محققگین،        منطقه

ناسی، جغرافیگا، راهنمایگان و مگدیران    دانشجویان رشته های زاان، اه وی ه ادایات، اوم ش

تورهای سیاحتی و جهانگردی، دانشجویان رشته های هنر، تاریخ، جانور شناسی، ادیگان و  

مهاه  می توانند از اطالعات مندرج در آن سود جتته و کلیه ی عالقمندان اگه متگایل   

نگو   سیاسی و نظامی اریتانیا، ورزشگی و تفریحگی آن، سگبک و سگیاق هگای اعمگاای در       

، مبلمگان و آاگار هنگری آن خطگه، شگیوه ی زنگدگی اعضگای خانگدان سگلطنت،          ووشا 

عالقمندان اه امور اقتیادی، اازرگگانی و تنگو  خگوراکی هگا و نوشگیدنی هگای رایگ  در        

سرزمین های فوق، متایل حقوقی، آموزشی و فرهنگی متداول در آن ها، عالقمنگدان اگه   



زیون و دیگر رسانه های جمعی، نگو  ارنامگه هگا و    نحوه ی کارکرد مطبوعات، رادیو و تلوی

چگونگی عملکرد اتحادیه ها و اوناف فعال در اریتانیا نیز مگی تواننگد از دایگره اامعگارف     

حا ر استفاده نمایند  اه دیگر سخن، این مجموعه مگی توانگد واسگخگوی نیگاز کلیگه ی      

اسکاتلند، ویلگز یگا ایرانگد    کتانی ااشد که یا مایل اند اه یکی از سرزمین های انگلتتان، 

شماای سفر کرده و در آن جا مدتی اقامت داشته ااشند که در این وورت فرهنگنامگه ی  

یگاری  آنهگا  حا ر همچون راهنمایی آنان را در شناخت اهتر محیط و استقرار سگریع تگر   

خواهد رساند و یا این که شخص خواننده اه طور عام عالقمند اه کت  شناخت عمیگ  و  

تری از فرهن ، آدا  و سنن مردم آن دیار دارد کگه در ایگن حااگت کتگا  حا گر      جامع 

 واسخگوی نیاز آنان نیز خواهد اود   

 

جهت استفاده ی اهتر و موار تر از این دایره اامعارف الزم است نکاتی را ویشگتر تو گی    

 ده :

 

شگوید کگه    اای( هنگام مطااعه ی مطاا  این مجموعه گاه اا اختیگار)نک    ( رواگرو مگی   

مگی ااشگد و مبگین آن اسگت کگه واژه یگا عبگارت         "نگاه کنید اه      "اختیار دو واژه ی 

شده ی اعد از نک اه نگوعی در در  اهتگر مطلگ  مگورد مطااعگه یگاری خواهگد         ایتاایک

( در Christmasرساند  اه عنوان مثگال، در ارایگه ی تو گی  ویرامگون آیگین کریتگم  )      

راس  و اعیادی نام ارده می شود که اا اختیار )نک    ( تگوام  ، از دیگر جشن ها، مCاخش 

اوده که مراجعه ی ادان و مطااعه ی آن ها یقینا تیویر و در  اهتری از این رخداد مه  

    دهد می ارایه خواننده اه مههبی –ملی 



شده حتما در خود مجموعه آورده شگده و ویرامگون    ایتاایک ( کلیه ی واژگان و عبارات 

    نباشند چه ااشند توام نک اختیار اا چه –ا تو ی  مبتوطی ارایه گشته آن ه

 

شده ی اعد از اختیار نگک، عگددی قیگد شگده کگه       ایتاایکج( گاه جلوی واژه یا عبارت 

ایانگر ورفا آن اخش یا قتمت مورد نظر در تو ی  است، نه دیگر اخگش هگا و قتگمت    

اشگاره   teacakeرامون اخشی تحت عنگوان  های آن  اه عنوان مثال، در ارایه ی تو ی  وی

( شده است  این اگدان معناسگت کگه خواننگده اگرای در  اهتگر مفهگوم        tea – 2اه )نک 

teacake  می تواند اه قتمت دوم از عنوانtea    ،مراجعه کرده و تو ی  وگرفا آن قتگمت

    کند مطااعه  –را  tea های اخش دیگر ازوما نه و –یعنی تنها قتمت دوم 

 

رواگرو مگی شگوید کگه در      "مقایته شود اگا      "یا  "مقایته کنید اا     "گاه اه عبارت د( 

مقام قیاس و ارزیاای اا آنچه مطااعه می شود وورت می گیرد  یقینا مراجعگه اگه قتگمت    

های ویشنهاد شده می تواند خواننده را در شناخت کامگل تگر مو گو  یگاری رسگاند  اگه       

( از خواننگده  Premier Leagueااشگگاه هگای دسگته اول )    عنوان مثال، در وایان تو گی  

 Premiershipو  Football Leagueدعوت شده اسگت کگه در مقگام قیگاس اگه مطااگ        

 مراجعه کرده و آن ها را نیز مطااعه نماید   

 

ه( در این فرهن  تالش نمودم در مورد واژگان خاص تا حد امکان از تلفظ وحی  اگومی  

یی که اه غلط در افواه متداول اسگت اسگتفاده نمگای  تگا اگدین سگان       آنها و نه از تلفظ ها

شکل وحی  تلفظی آنها اه تدری  نزد مردم و تحییل کردگان جا افتد  اه عنگوان مثگال،   

( اه جای شی یگه اسگت   shire…یکی از رای  ترین اشتباهات کنونی، تلفظ نادرست شایر)



د  ارخی نمونگه هگای وگحی  تلفظگی     که در انتهای نام استان های انگلی  آورده می شو

( Buckinghamshireااکینگه  شگی یگه )   -( Hertfordshire) عبارتند از هارتفود شی یه

 اسگامی  دیگگر  مگورد  در چنگین  هگ    غیگره  و…( Cambridgeshireکیمبری  شی یه ) -

و   Windsor  ،Edinburgh ی واژه مثگال،  عنگوان  اگه  دارد، وجود مشااهی و عیت خاص

Glasgow ا اه اشتباه ویندزور، ادین ارگ و گالسکو می خوانند و می نویتند، حگال آن  ر

که تلفظ وحی  این واژگان وینزه، ادین ارا و گالزگو است  اعتقاد من اگراین اسگت حگال    

که از این فرهنگنامه ارای شناخت و آشنایی اا مگردم و سگرزمین اریتانیگا اسگتفاده مگی      

ی اسامی خاص آنها آشنا شوی  تا هنگگام وگحبت   شود، زیبنده است اا شکل وحی  تلفظ

و مکاامه اا فرد اومی آن دیار اتوانی  منظور خود را اه درستی اگه فگرد مخاطگ  منتقگل     

سازی    اابته ور وا   است اگر کتی اه جد خواهان اوال  تلفظ واژگان انگلیتگی خگود   

  ویشگرفته ی  ااشد شایتته است اه فرهنگنامه های یک زاانه ی اغات ه  چگون فرهنگ  

آکتفورد و فرهن  دانشگاهی واتتر مراجعه کند و اگر در اینجا اگر روی ارایگه ی تلفگظ    

وحی  واژگان تاکید می کن ، ورفا اه منظوراطال  رسانی وحی  و مواگ  اسگت و اابتگه    

      نیتت اامعارف دایره این اهداف از – تلفظ آموزش یعنی –این مه  

 

ناوین سعی شده است این مهگ  اگا توجگه اگه تو گیحات و      و( در ترجمه و معادل یاای ع

ماهیت آن مطل  وورت گیرد، نه ارگردان واژه اه واژه ی عناوین تا اگدین سگان رسگاات    

و یگا   garden cityواقعی و اویل ترجمه محفوظ اماند  نام ارخی شهر  هگا، هگ  چگون    

و یگا عنگوان    Guards Divisionعناوین ایشتر دستجات و هن  های نظامی، هگ  چگون   

و   غیره نمونه هایی از این نگو  انگد  اگی شگک اگگر       presbyteryارخی کلیتاها ه  چون 

ارگردان واژه اه واژه روی عناوین فوق وورت گیگرد، خواننگده در  وگحیحی از مطلگ      



نخواهد یافت  اها  روری است کلیه ی معادل یاای ها ار اساس ماهیت، نو  کار، عملکرد  

آن  ارایه می شود انجام وهیرد  حال اگر در این میان معادل ارایه شده اگا   و تعریفی که از

ارگردان واژه اه واژه ی عنوان انگلیتی آن، ه  خوانی و همگاهنگی داشگته ااشگد، امگری     

استثناء اوده و وظیفه ی مترج  را سهل تر می سگازد  اگه عنگوان مثگال، عبگارتی چگون       

Natural History Museum ان موزه ی تاریخ طبیعی معادل یاای نمود که را فقط می تو

نه تنها ایانگر ماهیت این موزه است الکه حتی در ارگردان واژه اه واژه نیز چیگز دیگگری   

 ارای آن نمی توان نوشت   

 

ز( یکی از مشکالت موجود در معادل یاای ارخی واژگان و عبارات انگلیتگی، عگدم وجگود    

ست که دشگواری کگار را دو چنگدان مگی سگازد  اگه       مشااه آن در آیین و فرهن  ایرانی ا

عنوان مثال، ما در کشورمان سیتت  های ویچیده ی شرط اندی ار روی متااقات اسگ   

یا س  دوانی نداری  و طبیعتا معادای نیز اگرای آن و متگایل مگرتبط اگا آن در فرهنگ       

واژگگان و   زاانی ما وجود ندارد  حتی در ارخی امور عگادی و سگاده ی اجتمگاعی گگاه اگه     

عباراتی ارمی خوری  که معادل یاای آنها اه دایل نبودشان در اتگتر فرهنگگی کشگورمان    

امری محال است و مترج  چاره ای جز ذکر آن نام یا عبارت خاص ندارد  عبگاراتی چگون   

Hooray Henry   یاSloane Ranger   از این گونه اند  در مورد خوردنی ها ونوشیدنی هگا

،  snow puddingگی و عدم تشااه ایشتر نمود دارد: تگرم هگایی چگون    این اختالف فرهن

fudge  ،Scotch woodcock       و    غیره نمونه های کوچکی از چنگین و گعیتی هتگتند

شایان ذکر است که در متایل آموزشگی نیگز مشگکل عگدم تشگااه اگه وفگور وجگود دارد          

مشااهی در ایگران  نمونه ی انیا اتیاری از مدارس، مقاطع آموزشی وامتحانات رای  در اریت

ندارند، اها ارای معادل یاای آنها  ناگزیر اه تو گیحات، نحگوه ی عملکگرد و ماهیگت آنهگا      



توجه نمودم  گاه ترم مراوطه چندان ه  ریشه در اتتر فرهنگگی مگردم اریتانیگا نگدارد و     

  ارای خواننده ی ایرانی در  و فه  آن سگهل و آسگان اسگت، اگا ایگن حگال در فرهنگ       

یگگا    latchkey childواژگگانی مگا معگادل خاوگی اگرای آنهگگا نگداری : تگرم هگایی چگون          

hundreds and thousands      نمونه هایی از این قت  هتتند 

 

 ( تالش من ار این اود که اگرای کلیگه ی واژگگان و عبگارات انگلیتگی منگدرج در ایگن        

متگرجمین و محققگین و    مجموعه ی اطالعاتی حتما معادای فارسی قیگد نمگای  تگا کگار    

دانشجویانی که از این کتا  اه وورت مرجع استفاده می کنند سهل و آسان گردد  اها از 

این جهت می توان ار این مجموعه عنوان فرهن  یگا فرهنگنامگه ی اختیاوگی مگردم و     

سرزمین اریتانیا نهاد  از سوی دیگر چون این کتا  ورفا اه ارایگه ی معگادل اگرای تگرم     

یه شده اتنده نمی کند و دست ک  در حد یک وارگراف اه شگر  و تو گی  آنهگا    های ارا

می وردازد، می توان از آن اه عنوان دایره اامعارف نیز نام ارد  شیوه ی کار چنگین اسگت   

که ااتدا جلوی ترم انگلیتی در سمت چپ، زمینه ی آن تگرم در ورانتگزی مشگخص مگی     

    غیره  سپ  در منتهگی اایگه سگمت راسگت     گردد: مثال هنری، سیاست، آدا  و سنن و 

سطر اعد، معادل فارسی آن قید می شود و متعاق  آن در سطور اعگدی شگر  و تو گی     

مبتوط آن ترم ارایه می گردد  گاه احتاس می شد که  ارایه ی ورفا ترجمه ی مطلبگی  

خگود   شاید اند  ااشد و آن گونه که ااید ح  مطل  را ادا ننماید  درچنین شگرایطی اگر  

فرض دیدم در تکمیل و تو ی  ایشتر مو و  فگوق، ورانتگزی گشگوده و مطگاابی ا گافه      

( یاد آور شوم که تو ی  داخل ورانتگز  مواینمای  و در انتهای مطل  اا آوردن اختیار م )

جزو متن اولی نبوده و فقط ارای روشن تر شدن مطل  ارایه گشته است  اگدیهی اسگت   



مگتن اوگلی اگوده و     اا ااهگام از تز مختوم اه اختیار م، ورفا کلیه ی مطاا  خارج از وران

 نیتت    موایازوما ایان دیدگاه شخیی 

 

اگاز   6991اه سال  An A to Z of British Lifeط( نظر اه این که تاایی فرهن  نامه ی 

مگردم و شخیگیت    "می گردد، طبیعی است تو یحات ارخی قتمت ها، اه ویگ ه اخگش  

ار روی آن وورت می گرفت دستخوش تغییر و دگرگگونی شگده   طی سال هایی که ک "ها

ااشد  تغییر شخییت های سیاسی و ارنامه های حزای آنان نمونه ای از این امر است کگه  

در چنین مواقعی تالش کردم اا تو یحات داخگل ورانتگز خگود، خواننگدگان را از آخگرین      

 تغییرات حاول شده مطلع سازم   

 

 وعی فرهنگنامه و اه تبگع آن دشگواری در امگر چگاب و اگاال      ی( اه دایل کثرت تنو  مو

رفتن هزینه کتا ، الزم دیدم که همه مو گوعات را یکجگا در کتگا  نیگاورده و آن را اگه      

چندین اخش تقتی  نمای   این اخش از فرهنگنامه فقط ار روی چهگار مو گو  محگدود    

مگردم و شخیگیت    – زندگی روزمگره  –زندگی و امور اجتماعی –آدا  و سننشده است: 

ها  ادیهی است دیگر مو وعات در دسته اندی هگای مگرتبط در جلگدهای دیگگر عر گه      

 خواهد شد   

 

( از آن جا که هیچ نتیجه و دستاوردی ادون یاری و استفاده از تجرایات دیگران میتر  

نمی شود، شایتته است اذعان نمای  که طی شگش سگال کگار روی فرهنگنامگه و دایگره      

فوق، گاه  رورت ایجا  می کرد که ازکت  مرجع ارخی از اسگتادان و سگروران   اامعارف 

خویش استفاده نمای  که در زیر از این ازرگواران و کت  ارزشمندشان اا افتخار یگاد مگی   



کن : فرهن  شش جلدی ویشرو آریان وور، اار جاودان دکتر آریان وور کگه افتخگار تلمگه    

 سگیما  خگان   سگرکار  تاایی ادای، اوطالحات فرهن  –در کالس های ایشان را داشته ام 

 – معگروف  حبیگ   و مرزاگان  ورویگز  آقایگان  ااگر  تجتگمی،  هنرهای میور فرهن  – داد

 شگک  اگی   غیگره     و اریجانیگان  خگان   سرکار اجتماعی علوم و فلتفه اوطالحات فرهن 

گگاه   و شگکیبایی  اگا  کگه  سگال  شگش  ایگن  طگی  را خود همتر متاعدت و همیاری نباید

مفکری خویش مرا در اه انجام رساندن این مه  یاری اتیار نمگود از نظگر دور داشگت     ه

و تکمیل این مجموعه هرگگز اگه    گردآوریمتلما چنانچه یاری همه ی این عزیزان نبود، 

    رسیدامر نمی 

 

( در وایان الزم است از کلیه ی خوانندگان محترمی که می توانند اا ارایه نظگر خگویش   ل

ال  ارخی مطاا  جهت درج در چاب های اعدی یگاری رسگانند تقا گا کگن  از     مرا در او

اگگا مگگن تمگگاس حاوگگل نمگگوده و مگگرا از   (hrk1962@gmail.comایمیگگل زیگگر )طریگگ  

ویشنهادات، انتقادات و نظرات سازنده ی خگویش مطلگع سگازند  طبیعتگا اهگره گیگری از       

وات هگای اعگدی انتشگار،    همفکری واح  نظران ارجمند کشور و اعمال نظر ایشان در ن

 محتوی این مجموعه را غنی تر و ور اارتر خواهد ساخت   

 

 حمید رضا کسیخان       

 0011بهار                 

 

 

 

 



 

 
 

 16 تو زد ی( اییاافبا یاطالعات ی)مجموعه 

 16 ید یا تیک

 11 یاازرگان یها امینظارت ار و ئتیه

 12 یجاریاست یزراع نیزم

 12 ینگزایک  یمیا

 12 نوآموزان وتر یرژه 

 12 لیروز نختت آور

 12 اشدون یود

 11 اتن اارو دیوید

 11 آگوست یعموم لیروز تعط

 12 اوقات خوش گهشته یمیقد ی نغمه

 12 یعمه ساا

 12 نیآست نیج

 19 یواری( ای)روستا

 23 ینسنگی –وزن 

 23 اورن کیاان ا

 26 کنیا  یفرنت

 21 امپتون شگاهینما

 21 یرسم لی)روز( تعط

 22 یرسم لیتعط یدوشنبه 

 22 ااث و غر 

شیکش یمراس  احترام و ااتزام اه قلمرو ار 

 22 

 22 ها تلیگروه ا

 21 رختخوا  و وبحانه

 22 تیسوئ

 22 گوشت گاو خورگگ آدم درشت و فراه

 22 ها یفروش یدنیااغ نوش یمحوطه 

 22 یالم دیوید

 22 ایتانیار ینشان/ مدال سلطنت

 29 ان یتون

 29 اان انت

 23 جان اچمن

 26 یافتخار نیدور عناوروز و

 26 تلیات و تونیهر

 21 الک الیس

 22 الر یتون

 22 رن  یجورا  آا

 22 تونیاال دینیا

 22 ینگیلیش کی ی سکه –اا  

 22 )انجمن( او  تراست

 22 یاوئ دیوید

 21 ایهدا یروز اهدا

 21 اراگ نیملو

 22 ارانا تیکن

 22 ارانتون چاردیر

 22 ایتانیار

 29 نتیار نیانجام

 23 ارادر

 23 انیا)تغییر( زمان تااتتانی اریت

 23  یارج یآنتون

 26 اشراف زادگان( ار  ی)راهنما

 21 اد ارنزجشن سااروز ش  تو

 22 !اوریخود را همراه ا یدنینوش یاطر

 22 یعموم یمرکز مشاوره 

 22 کوچک یفروش هاغهی –رستورانک 

 22 یجیکمبر یآا

 فهرست مطالب



( یفیو ک ی)کم شبردیدر و کاری)سازمان( و

 22 یواقع یدنینوش

 22 یکانترار ی)گل( زنگواه 

 21 لیاز وندوق عق  اتومب یدستفروش

 21 یتی( کاداورد سی)محله 

 22 یجورج کر

 22 کارول  ییاو

 22 ااراارا کارتلند

 29 یکوایو وا شادی – یا یک

 29 دیکل ضیمراس  تعو

 13 نواختن ناقوس

 13 غتال خانه

 16 یچلت رانیاگ یاازنشتتگان/ متتمر

 16 ازرگ خاندان

 11 ورستار کود 

 11 یتتیآگاتا کر

 12 یتتیکر نفوردیا

 12 روز کریتم 

 12 ش  میالد متی 

 12 تم یدرخت کر

 12 قفل چا 

 11 لیچرچ نتتونیو

 12 خاندان  -دودمان 

 12 زیجان کل

 12 کلوب –ااشگاه 

 12 متل  یروهاین یدانشکده 

 19 نزیکوا لیف

 23 مپیلنل الک

 23 ین اد یهیئت )ایجاد و حفظ( تتاو

 26 اازار مشتر 

ادون اورس دانشجوی – یو معموا یآدم عاد

 26 

 26 سرا فرهن   –ااشگاه محله 

 21 نشان مالزمت

 21 ساختمان کنفران 

 ی فرمانده –گارد سلطنت  یفرمانده  –واسبان 

 22 قلعه

 22  ولی –ک  ارزش  یسکه 

 22 مرکز فروش ذرت

 22 یادن هیتنب

 22 تنی( کازماواای هی)نشر

 21 یامال  متعل  اه شهردار

 21 یسازمان یخانه 

 22 یالقییو  یمناط  ارون شهر نیقوان

 22 دادگاه – وحن –مجتمع 

 22 ترقه

 29 یجاریاست زاانیواا

 29 یجواهرات سلطنت

 23 نرگ  زرد

 23 اانو  –عاقله زن 

 23 اانو

 26 ی( دندی)هفته نامه 

 26 و جون یااشگاه دارا

 21 ( دارت موری)منطقه 

 21 دارت مور وونی  –دارت مور  یاس  ها

 22 )اندر(  دارتماوث

 22 ( دارتی)ااز

 22 نجبا و شهتواران( دارت ی)راهنما

 22 نیمز کیگوت ی وهیش

 22 طالق یحک  رسم

 22 حک  مشروط طالق



 21 کاله شکار

 21 سازمان –کل  ی اداره –وزارتخانه 

 21 یدوران رکود اقتیاد

 22 مقام قائ  – معاون – نیجانش

 22 ی)متااقات( درا

 22 یمخاارات یشماره  شوی – یکد شهر

 22 کنزیچاراز د

 29 زاریواز متنفر و ا  یتانبر

 93 خودت انجام اده

 93 مارگرت درال

 96 جلو ییرد یها یوندا

 96 دزی( دروئیمههب یجامعه  روانی)و

 91 دو  قلمرو – نیدو  نش

 91 فاتیتشر  ییر

 92 وا  دیع یدوشنبه 

 92 ادوارد ااگار

 92 زاان یتیانگل یمجمع کشورها

 92 ونینپت زی( انترورایطیمح تتیز غاتی)تبل

 91 تهوی کنترل تلفن – فونیآ

زنان و  نیاراار )ا یا( فروت هی)اجرا ئتیه

 91 مردان(

 92 سردمداران –حاکمه  اتیه

 92 تلفن یراهنما

 92 ن فاردی – یچهارم ون کی

 92 تم یودر کر

 92 روز ودر

 99 یلفی یاازار مکاره 

 99 مکاره اازار  –هفته اازار 

 633 اول یطبقه 

 633 یاسکناس ون  ووند

 633 یمحل یموزه 

 636 فوازکپ کاغه – ری( کاغه تحری)نوع

 636 ت( فویری)واحد اندازه گ

 631 آزاد یفروش یدنینوش

 631 شهر جوانمرد –آزاد مرد شهر 

 632 لمنز یاتاق جلو

 632 ی( فاریو سنت ی)گروه یشاد

 632 گااون

 632 در ااغ افت ی – یگاردن وارت

 632 اند جورا 

 632 مراس  نشان اند جورا 

 631 شام ساالنه افتی 

 631 جورج نتیس  یول

 632 و محترم نزاکت اا فرد –آدم متشخص 

 632 مولمت دار مزرعه – انیکشاورز اع

 632 رکا  نملتزمی – اریشهر ی  هیواسداران و

 632 یخیوو شکاریو

 639 اریشهر ی  هیان وواسدار

 639 زاده اشراف – متشخص –محترم 

 639 جورج  یول

 663 رجمدال جو

 663 نی)دوران( جورج

 666 لگودیجان گ

 666 لیگ

 661 کن فعال گروه –گروه حرکت اخش 

 661 گالور نیج

 662 ش یچت  و سر یاستنشاق او

 662 خداوند ملکه را حفظ کند

 662 طال ی لهیم

 662 ن یگواد امیلیو

 662 تیشرکت گلد اسم

 662 ونت  الس ن ی)سرود( گود ک



 661 غاز شگاهینما

 661  ریی – متئول – ریمد

از  ییرایوه ی  هیو اریشهر یاقامتگاه شخی

 662 افراد خاص

 662 کهنه کار واال مقام ریو

 662 ساامندان ی  هیاتاق و

 662 تام تگری ناقوس – ریناقوس تام کب

 669 ها ااانیدر خ کودکان یمنیحفظ ا نیقوان

 669 نیگراهام گر

 613 وزیاسل نیاانو( گر ی)نغمه 

 613 چینوی( گری)دهکده 

 616 وار  چینویگر

 616 کیکارت تبر

 611 نی( گرتنا گری)دهکده 

 611 همکی یطبقه 

 612 همانخانهیم

 هیاتحاد یاعضا گردهمایی ساان –اتاق اوناف 

 612 ها

 612  ینیااک گ

 612 )فاوک ( ی( گایوارچه ا کری)و

 612 فاوک  یروز گا

 612 فاوک  یش  گا

 611 دانشجو متتخدم –خدمتکار دانشگاه 

 – خوری غها ساان – اگاهخوا –ساختمان 

 611 اجتماعات ساان

 612 نیجشن هااوو

 612 ها یدنینوش یدر اها ییساعات تخف

 612  یوالدت، ازدواج و ترح هیاطالع

 612 ( در دل الوطی)ترانه 

 619 ثیادوارد ه

 619 نتونیراا ثیدستگاه ه

 623 زنانه یهمانیم

 623 هشت  یهنر

 623 یموروا یزاده   ینج ایاشراف زاده 

 626 نیهتلتا کلیما

 621 یاول ااانخی –شاهراه 

 621 یپیه

 622 یهاکن دیوید

 622 سال نو دعی ش  – یهاگمه ن

 622 درخت راج

 622 ورستار منزل

 622 زیعز هنیم یوطن، ا

 622 اجل حضرت  – جنا عاای  –محترم 

 621 یهنر یهور

 621 یمنازل متکون یمحوطه 

 622 وزیتد ه

 622 مویازل ه

 622 یدامپت یهامپت

 622 نچیا

 629 یسبب شاوندیخو

 629 یفروش یدننوشی – همانخانهیم

یفروش یدنینوش تاالوی – همانخانهیم یتاالو

 629 

 623 یاست ا  طوالن یراه یرر پهیتا )شهر( ت

 623 جک غول کش

 626 یشوخ یجعبه 

 626 ت اامقدسی)سرود( ا

 621 محافظ ی هیال یدارا یواکت نامه 

 621 ندیاسکاتل مرد –جا  

 622 جان اول

 622 ااتون جان

 622 هیانطباق اا همتا



 622 متفرقه و متتعمل یایحراج اش

 622 شاه آرتور

 621 نشان استاندارد

 621 اا رو  و اا نشاط یهمانیم

 622 گرد )شاه آرتور( زیم یها هیشواا

 622 رافیاش خان  –مخدره  اعلی –اانو 

 622 اراذل و اوااش

 629 مااک –اراا  

 629 حرکات موزون امبت

 629 و افتخار دیام نیسرزم

 623 من یودر نیسرزم

 – ونیانتو رمدی  – دار متافرخانه –موجره 

 623 خوااگاه سرورست

 626 نیالرک پیلیف

 626 کود  تنها در منزل هنگام اازگشت

 621 تهیسال کب

 621 (یتره )فرنگ

 622 ییدر امور قضا یکمک ماا

 622 اتته اندیم

 622 مرکزگهراندن اوقات فراغت

 622 و استغفار زیوره یدوره 

 622 دمکرات برالیا حز 

 622 ها یفروش یدنینوش یساعت کار

 621 یاکتتاا یاشراف زادگ

 621 خودرو یزمان روشن نمودن چراغ ها

 621 ریش

 622 یوایال یونلپ

 622 وروولی)شهر( ا یورنده 

 622 یونف ی هیاتحاد

 622 منینش اساانیاتاق 

 629 وار دیاندرو او

 613 کنزدی راه مکاامات – یمکاامات محل

 613 ال  ن  ی اچهیدر یوالیه

 616 منزل – کاشانه –کلبه 

ها از عرض  یمتئول انتقال اچه مدرسه ا

 616 ااانیخ

 611 یرسم ریغ فاتیمقام تشر

 یمراس  مههب ینظارت ار حتن اجرا تیجمع

 611 ها کشنبهی

 612 ها یفروش یدنیاستراحتگاه نوش

 612 هجامع نییوا یطبقه 

متوسط جامعه یتر از طبقه  نییوا یطبقه 

 612 

 612 افتی  یرسم یدنینوش

 612 نیزن  اوت

 612 ون ی( النی)سرزم

 612 اانو -مادام 

 611 اانو –مادام 

 611 جریجان م

 612 و فروش دیروز خر

 612 آقا

وا  دیاز ع شیو یروز ونجشنبه  یسکه ها

 612 

 612 وا  دیاز ع شیو یونجشنبه 

 619 یاول ماه م

 619 یماه م یملکه 

 623 زن شهردار  –همتر شهردار 

 623 یماه م ر یت

 626 غها اا خودرو لیتحو تت یس

 626 مکانو

 621 مردان هاراک

 621 سبز یفضا انی)سازمان( حام



 622 )سازمان( منتا

 622 نیمرا

 622 انگلتتان خرم و زنده دل

 622 حضرات - انیآقا

 622 لیکائیم یفرشته  دیع

 622 متوسط جامعه یطبقه 

 621  یقشر متوسط و محافظه کار انگل

 621 تااتتان ی مهیروز ن

 622 فروش ریش

 622 لتونیجان م

 622 زهدوشی – خان  دختر –خان 

 629 )گروه( مادز

 623 ماه جمع کنان

 626 یمار

 626 استار ن ی( مورنی)روزنامه 

 621  یدزموند مور

 621 روز مادر

 622 روز مادر

 622 آقا

 622 خان 

 622 زهدوشی –خان  

 622 مردا   یریآ

 621 روورت مردا 

 622 من یاانو

 622 جنا عاای – من سرور –من  یآقا

 622 هیدا

 622 یسرود مل

 622 یمدن یها یآزاد یمجمع مل

 629 اهیگل و گ یمل یجشنواره 

 یو چش  اندازها یفرهنگ راثیسازمان حفظ م

 629 لزیانگلتتان و و یعیطب

 یو چش  اندازها یفرهنگ راثیسازمان حفظ م

 693 اسکاتلند یعیطب

 693 الدیم شینما

 696 چر ی( نی هی)نشر

 696 اداانه یو ا تتیناشا یکارت وتتال ها

 691 از منازل محل انتیو

 691 ینت

 692 یافتخار نیعناو یسااروز اعطا

 692 دیروز سال جد نینختت

 692 سال نو دعی ش  – هیش  اول ژانو

 692 اخبار ساعت ده

 692 آو د واد وزی( نی)هفته نامه 

 692 سه تا نه

 691 تتیواژگان و اعمال ناشا

 691 ورستارکود  کاا  نوراند

 692 شمال وات فورد

 692 لیه ن ی( ناتااانی)خ یجشنواره 

 692 اشعار کودکانه

 692 وفاداران شما یهمه  یا دییایا

 699 ریاگ یساامند متتمر

 699 ایتانیار یمدال سلطنت

 133 در محل کار دالیجشن م

 133 یمیقد انیدانشجو ایانجمن دانش آموزان 

 136 ریویالرن  اوا

 131 یطلب سبقت – ینیگز یشیو

 131 یروز افتتا  و دعوت عموم

 132 مویورتقال و ا

 132 اقتینشان ا

 132 نشان ااث

 132 نشان اند جورا 

 132 نشان خاران



 131 شهر یکی آن –شهر  گرید

 131 اوون دیوید

 132 یآکتفورد یآا

 132 انجمن آکتفورد

 132 !دیگوش فرا ده

 132 (ری)در مقام تحق یراندیا

 132 یزایو انییا

 139 کی)مراس ( روز ونک

 163 کیونک یمتااقه 

 163  وانتومی –وامت  شینما

 166 جوان نیموزع

 161 وتن  یکر

 162 یااانیهنرمند خ

 162 متتاجر

 162 زاده  نجی –اشراف زاده 

 162 ونیاشراف

 162 اانو یاشراف زاده 

 161 ون تریو

 161 نتیوا

 162 نتریهارواد و

 162 یااز یمحوطه 

 162 روز گل کوکنار

 169 اریاتاقک س

 169 یکد وتت

 113 یوتتچ

 116 واتر  یدن

 111 شنامهینقش اول مهکر نما

 111 یاختیاو یها یفروش یدنینوش

 112 یهتل اختیاو

 112 ی( وانچ و جودیش  ااز مهی)خ

 112 دینیخودتان وچ

 112 ووند  کی – دیئکو

 112 ی)قانون( روااط ن اد

 111 ییویراد یارنامه ها یامنا ئتیه

 111 ویون  راد یکانال زنده 

 112 ویکانال چهار راد

 112 ویراد کیکانال 

 112 ویکانال سه راد

 112 مزیتا وی( رادی)هفته نامه 

 119 ویکانال دو راد

 119 رتل مونیسا

 123 ییرایاتاق وه

 123 آاتتر نیدست خون

 126 ویرد گر تایون

 126 اداودی ی کشنبهی

 121 ساامندان یخانه 

 121  یرا کایآن

 122 ییکل چاردیر

 122 اجل حضرت – جنا یعاا

 122 هود نیراا

 122 )گروه( راکرز

 122 استونز ن ی)گروه( روا

 122 گل رز

 122 یااشگاه روتار

 122 گرد )شاه آرتور( زیم

 122 یکشاورز یسلطنت یااملل نیا شگاهینما

 129 لدیف تیاسم یسلطنت شگاهینما

 129 کن یسرور ا،یتانیار یا

 123 کن راسل

 126 یخانگ داتیفروش توا

 126 ساان اار

 121 اااا نوئل



 122 دختر  شاغل شنبه کار

 122 شخص شاغل شنبه کار

 122 لیسو یمیج

 122 یاسکاتلند ااران

 122 یاسکات ، وا  ه

 122 شهروند سااخورده

 122 یشوخ طبع

 121 خدمتکاران – نیمتتخدم

 122 (یخدمات )موتور یمحدوده 

 122 یانخدمات آوارتم ی نهیهز

 122 ریشکتپ امیلیو

 129 شبدر

 129 ن ی( شلترد هاوسیمتکون ی)مجتمع ها

 123 ن یلیش

 126 یار لیس یتپه 

 126 قراان –محترم  یآقا

 121 جنا 

 121 ی( شش ونتی)سکه ها

 122 اسلون

 122 نجریاسلون ر

 122 یکوچک مزروع نیزم

 122 تیجان اسم

 122 اقک دن ات

 122 خطااه گاهجای –وندوق وااون 

 121 یمددکار اجتماع

 121 اهار یومعم لیتعط

 122 اندرو نتیس  یول

 122 اندرو نتیروز س

 122 دیوید نتیروز س

 122 جورج نتیس  یول

 129 جورج نتیروز س

 129 کیواتر نتیس  یول

 113 کیواتر نتیروز س

 113 نیدییسو نتیروز س

 116 از ازدواج شیمردانه ش  و  یهمانیم

 116 خانه ی مجلل

 111 منقبض )فشرده شده( یا  فوقان

 111 هدیه تکمیلی/هدیه ا افه

 112 جواهر اسکون

 112 )مجموعه ی ااستانی( استون هین 

 112 تام استاوارد

 112 متافر ایتتاده

 112 حومه ها و حومه نشینان

 111 آان شوگر

 111 تعطیل عمومی تااتتانی

 112 )تغییر( وقت تااتتانی

 112 روز یکشنبه

خورا  گوشت اریان شده ی گاو وی ه ی 

 112 یکشنبه ها

 119 متااقات شنای قوها

 123 تفی

 123 تنوی

 123 چای خانه ) قهوه خانه (

 126 اسکناس ده ووندی

 126 مارگرت تاچر

 121 خاران

 121 دیلن تام 

 122   فراخوان ا طراری6

 122 کلبه ی سرایدار

 122 فروشی وااتته یدنینوش

 122 تامی

 122 ورتا  ونکیک



 121 شهروند و دانشگاهی

 121 مبلغ –جارچی 

 122 رستوران وسط راه

 122 مراس  تشریفاتی رژه و حمل ورچ 

 122 ش  دوازده 

 122 دو دقیقه سکوت

 129 تک شاخ

 129 نشان اتحاد ملی

 129 نشان ملی اریتانیا

 123 طبقه ی اشراف و نجبا

 126 طبقه ی ااالی جامعه

 126 امزیلیراای وان و

 121 دهکده یحیتفر یفضا

 121 تاالر دهکده

 122 االه دهکده

 122 یروزی  عالمت و6

 122 یلیهفته تعط

 122 سرورست –  ی  رئ6

 122 هفته انیوا التیتعط

 122 حمل زاااه یچرخ دست

 122 زانیگلر یدوشنبه 

 121 دیسپ یعیا ایچوادست 

 121 هاوس تیوا یمر

 122 اانوان  ادین/ انانجم

 122 وودهاوس یج یو

 129 وود ایکتوریو

 129 اشاا ناز –تشکچه 

 193 کارگر یطبقه 

 193 عاای حضرت –جنا   یعاا

 196 تم یکر

 196 یسنت ی خانهیچا

 191 نگهبان ارج

 191 یواسدار سلطنت

 192 تم یکنده کر
 

 

 





 

 

 

 

 

 

A to Z (زندگی روزمره)  

 )مجموعه ی اطالعاتی الفبایی( ای تو زد

کتاای است حاوی جزییات کامل شهر اندن و سایر شهرها که همراه اا آن فهرست 

رده شده است  عنوان کامل این مجموعه که کاملی از همه ی خیااان های آن شهر آو

 – Aعناوین آن ار اساس نظ  اافبایی منظ  گشته اند از نام شرکت جغرافیایی ای زد )

Z  که ناشر نقشه های گوناگونی در این زمینه است اقتباس شده است ) 

 

 Adie, Kate)مردم و شخصیت ها(     

 کیت ای دی

ف ترین گزارشگران اخش اخبار خارجی ای ای ، یکی از معرو6922کیت ای دی، متواد 

( است  شهرت او اه دایل گزارش های وا   و آشکاری است که از BBCسی )نک 

وحنه های خشونت و درگیری تهیه می کند  گزارش هایی همچون اشغال النه ی 
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، قیام دانشجویی در میدان تیانانمن 6923جاسوسی امریکا در ایران، وقایع اندن در سال 

)در جریان تهیه ی این گزارش، گلواه ای اازوی او را زخمی نمود و  29در سال  وکن

و  از گهشتن از وی موج  مرگ مرد جوانی که نزدیک او ایتتاده اود گردید(  از دیگر 

را نام ارد    96خلی  فارس در سال  نبردگزارشات این اانوی خبرنگار می توان گزارش 

ت در تهیه ی این گزارشات موف  اه دریافت جایزه ی کیت ای دی اه دایل تهور و شجاع

 ( گردید OBE)نک  مدال سلطنتی اریتانیا

 

 Advertising standards Authority, the)زندگی روزمره( 

(ASA, the) 
 هیئت نظارت بر پیام های بازرگانی

ی هیئتی است متتقل و غیر دواتی که کلیه ی معیارها و استاندارد های تبلیغات حرفه ا

را در زمینه های عمومی و ونعتی زیر نظر دارد و این کار را توسط نظامنامه ی 

 British Code ofمخیووی که اه نظامنامه یا مجموعه قوانین تبلیغاتی اریتانیا )

Advertising  معروف است انجام می دهد  کت  تاییدیه مبین آن است که تبلیغ فوق )

قی االمانع می ااشد  شعار هیئت مهکور چنین است: واقعی و قانونی است و از احاظ اخال

مردم می توانند اه  "در تبلیغ ااید راستگو و وادق اود و قانونی و اخالقی عمل کرد  "

خاطر تبلیغ خاوی اه هیئت مهکور شکایت ارند و گردانندگان آن موظی اند در وورت 

 یا اه کلی حهف نماید   وائ  اودن مورد شکایت از واح  تبلیغ اخواهند آن را اوال  و
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allotment   )زندگی روزمره( 

 زمین زراعی استیجاری

اه زمین های زراعی کوچکی گویند که معموالً حومه ی شهر وجود داشته و می توان آن 

را از هیأت رئیته محلی شهر اجاره نمود تا در آن سبزیجات اکارند  این نو  شیوه ی 

 جهانی اول متداول گشت  نبرداار در طول  اجاره ی ااغچه و کاشت در آن نختتین

 

Amis, Kingsley   )مردم و شخصیت ها( 

 ایمیس کینگزلی

 اما تخیلی ای شیوه اه که( 6911 – 92ایمی  کینگزای، رمان نوی  شهیری است )

نگرانی ها و تشویش های ونهان آنان را اه  و عادی مردم درونی احتاسات نوظهور و ادیع

مقایته  Anthony Burgess)ی آورد  ارخی او را اا آنتونی ارگِ  )رشته ی تحریر در م

اه مرات  وری  تر و اشکار تر و زاان ِ قلمش قاال  می کنند وای سبک نگارش ایمی 

جی  خوش » فه  تر است  شاید معروف ترین اار او همان نختتین رمانش تحت عنوان 

اار، سخنرانی است وایین تراز ( ااشد که در آن قهرمان ِ Lucky Jim  ،6922« )شان 

طبقه ی متوسط جامعه که اه عنوان نمونه ای از شخییت متقاال و متضاد اا اوول 

جاافتاده ی جامعه، قوانین، سنن، معیارها و شیوه های زندگی آنان معرفی می شود  

که مو و   6923)تو ی : اه این گروه از رمان نویتان و نمایشنامه نویتان دهه ی 
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می  Angry Young Men دیت اا ااگو های جاافتاده ی جامعه اود اوطالحاً  آاارشان

 Prizeوی موف  اه دریافت جایزه ی ادای نویتندگان )نک  6921گویند(  در سال 

Booker( ارای خل  اار شیاطین قدیمی )The Old Devils گردید  او در این اار اا )

عی از دوستان قدیمی در جنو  ویلز اینش و قوه ی ادرا  خود  اه مطااعه ی دقی  جم

 می وردازد 

 

 Apprentice Boy's Parade, the)آداب و سنن(   

 رژه ی نوآموزان پسر

تظاهرات و نمایش قدرتی است که در دوازده  آگوست هر سال توسط اعضای سازمان 

استان الندن دری در ( Orangemenنک مخفی وروتتتان های ایراند شماای )

(Londonderry – آن مرکز نام نیز و شماای ایراند استان شش از یکی ) و یا دیگر

ها از  کشهرهای ایراند شماای ارگزار می شود  این تظاهرات اه خاطر شکتت کاتوای

اتفاق افتاد و در آن  6122در سال الندن دری وروتتتان ها که در محاوره ی شهر 

ال های اخیر، تظاهرات فوق نوآموزان وروتتتانی شرکت داشتند اروا می گردد  در س

ها و وروتتتان ها در ایراند شماای  کمنجر اه خشونت و وحنه های درگیری این کاتوای

   شده است 
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April fool's Day )آداب و سنن( 

 روز نخست آوریل

و  ا شوخیاه روز اول آوریل گویند که طب  سنت در این روز هر ک  سعی دارد ا

ه اوطال  سر کار گهاشته و آنان را دست ایندازد و ادین کارهای خنده دار دیگران را ا

نیز معروف  All fool's Dayموجبات خنده ی دیگران را فراه  آورد  این روز اا نام  سان 

 (  م است  )شایان ذکر است روز اول آوریل ارااراست اا سیزده  نوروز ایرانیان

 

Ashdown, Paddy  )مردم و شخصیت ها( 

 پدی اشدون

 Royal)نک  واحد کماندویی دریایی سلطنتیسااقا افتر  6926شدون، متواد ودی ا

Marines اه عنوان نختتین رهبر حز  نوین   6922( و نماینده ی وارامان اود  در

( انتخا  گردید که یک سال اعد اه ایبرال دمکرات )نک SLDسوسیال ایبرال دمکرات )

Liberal Democratای اخیر او از احترام و محبوایت خاوی ( تغییر نام یافت  در سال ه

ارخوردار اوده و در ااال اردن مقام و موقعیت حز  و میزان نفوذ آن کوشش اتیار نموده 

 است  
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 Attenborough, David)مردم و شخصّیت(

 دیوید اتن بارو

اه دنیا آمد  شهرت وی اه دایل ارایه ی ارنامه های خو  تلویزیونی   6911در سال 

تاریخ طبیعی است که از نظر فنی اا سبکی وحی  و دقی  و کامالً گویا تهیّه ویرامون 

شده اود  او را اه عنوان مجری حرفه ای ارنامه های تلویزیونی می شناسند و نختتین 

( اه وی محول گردید  اعد ها او BBC 2کتی اود که متئوایت کانال ای ای سی دو)نک 

اه واس خدمات ارزنده اش  6922امه داد و در سال اه عنوان مدیر ارنامه اه کار خود اد

 اه کشور، اه مقام سلحشوری مفتخر گردید   

 

 August Bank Holiday, the)زندگی روزمره(

 روز تعطیل عمومی آگوست

 (  Summer bank holidayعنوان دیگری است ارای روز تعطیل عمومی تااتتانی )نک
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 Auld long Syne)آداب و سنن(

 یمی اوقات خوش گذشتهنغمه ی قد

نغمه ای است قدیمی و سنتی که در انتهای گردهمایی ها، اه وی ه اعتیااات ش  عید 

سال جدید خوانده می شود و مضمون آن یاد آوری خاطرات خو  گهشته است  این 

) اوقات خوش گهشته(   Good times long agoعبارت اسکاتلندی اوده که از نظر اغوی 

شاعر شهیر اسکاتلندی   Robert Burnsترانه از سروده ی راارت ارنز می ااشد  شعر این

 Burn's Night( گرفته شده است  مقایته شود اا 91-6229)

 

 Aunt Sally)آداب و سنن(

 عمه سالی 

شکل و شمایل یا هیبت سر ویرزنی است که در سیر  ها، نمایشگاه ها، اازارهای   6

یبل یا هدف توب زنی و نظایر آن جلوی شرکت مکاره و یا جشن و سرورها اه عنوان س

کنندگان متااقه قرار می دهند  شرکت کنندگان ااید اتوانند سر این ویرزن عروسکی را 

 جدا و یا کل ادن او را اه زمین اندازند 

  اه شخص یا چیزی که این چنن مورد هدف ااشد و یا مورد حمله ی منتقدین قرار 1

 گیرد نیز گفته می شود  
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 Austen,  Janeمردم و شخصّیت ها(  )

 جین آستین 

( اه خاطر مهارت در نگارش و ظرافت طبع در 6222-6262رمان های جین آستین )

سبک اتیار معروف و شناخته شده است  در این آاار زندگی روزمره ی شخییّت های 

  – Bathطبقه ی ااالی جامعه، چه در خانه های حومه ی شهر و چه در داخل شهر ااث )

 خاص دقتی و ظرافت اا( اود زمان آن مردم زندگی ی سلیقه و ذوق حتن نهایت که

راف داشت و اش کامالً اجتما  از ای طبقه چنین مردم زندگی ار او  است شده توویی

روااط و احتاسات جاه طلبانه ی آنان را نیک می دانتت و در       می کرد  از این رو 

یری واقع گرایانه از زندگی مردم آن زمان محتو  می رمان های او اه منزاه ی تیو

  – Pride & Prejudiceغرور و تعیّ  ) شود  ارجتته ترین رمان های وی عبارت اند از:

 – Sense & Sensibilityو حتاسیت/ ادرا  و ناز  طبعی ) احتاس  –( 6262

6266 )Northanger Abbey (6262 – گوتیک های رمان ار است ای سخریه اار این) 

 ( و تشوی  و ترغی  )Emma - 6262اما ) (Mansfield Park –6262وار  منزفیلد )

Persuasion– 6262)  اه دوستداران شخص جین آستین و عالقمندان اه آاار او هنوز

 یاد می شود    (جین دوستداران – Janeitesگاهی اوقات اا نام )
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 Avebury)آداب و سنن(

 )روستای( ایوبری

جایی که  ازاستان های جنوای انگلی ( Wiltshire-ی است در استان  ویلت شه)روستای

یکی از ازرگترین معااد دوران ویش از سلت ها درآن جا واقع شده است  )سلت ها اقوامی 

اودند که اه زاان سلتی تکل  می کردند و در ارووای غرای و مرکزی سکونت داشتند و 

ند  م ( این مکان که قدمت آن احتماالً اه دوهزار سال معموالً گاای نیز نامیده می شده ا

( که Silbury Hillقبل از میالد ااز می گردد شامل تپّه ای است اه نام سیلبری هیل )

ازعظی  ترین خاکریزهای قدیمی دست ساز اشر در اروواست  علیرغ  تالش های اتیاری 

ل آمده است هنوزهدف از که در حفاری و از زیر خا  ایرون کشیدن این خاکریزاه عم

ساخت این تپه ی خاکی معلوم و مشخّص نیتت  طی قرون متمادی اتیاری از تخته 

سن  های این خاکریز از این رفته و یا جا اه جا شده اند  گرچه هنوزمعدود تخته سن  

هایی کماکان وا ار جا هتتند تا منظره ای احتاس ار انگیز و ااشکوه را اه ایننده ااقا 

(  ارای  Stonehengeوای این مکان نتوانتته است اه اندازه ی استون هین  )نککنند 

 خود جل  سیا  و جهانگرد داشته ااشد  
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 avoirdupois)زندگی روزمره(

  سنگینی –وزن 

نوعی سیتت  توزین است ار اساس ووند که هر ووند خود اه شانزده اُن  تقتی  می 

( گرفته شده که اه معنای کاالهای اا aver de peis) شود  این واژه از زاان فرانته ااستان

 اهمیّت قاال توزین می ااشد  

 

 Ayckbourn, Alan)مردم و شخصّیت ها(

 الن ایک بورن

( که 6929اان ایک اورن، نمایشنامه نوی  شهیر و ورکار انگلیتی است )متواد 

اه اجرا در آمد   تقریباً ویوسته در اندن و نیویور  6913نمایشنامه هایش از دهه ی 

می ااشد وای فحوای نوشته هایش Farce) گرچه آاار او عمدتاً نمایش های    خنده دار)

حکایت از مطااعه ی دقی ، کامل و جامع نویتنده از زندگی مردم طبقه ی متوسط 

جامعه دارد، زیرا در این آاار، مشکالت، ناسازگاری ها و کش مکش های شخییتی و 

ترسی  شده است  اافت نمایشنامه های او اه شکلی دقی  آرایش و خانوادگی اه خوای 

انتجام یافته اند، اه طوری که اغل  می توان شاهد روی ه  انباشتگی زمان و مکان اود  

 Absurdاه عنوان مثال در یکی از اهترین آاارش تحت عنوان آدم تنهای ای معنا )

Person Singular – 6922 )کریتم  عید ش  سه در سه هر که اینی  می را زوج سه 
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 می اتفاق آنان از یک هر آشپزخانه در نوات اه داستان جریان که اند شده داده نشان

یا اودگی، در اغت اه معنای شوخی، مزا  و متخرگی  'Farce' فارس: تو ی   )افتد

است  اودگی در اوطال ، نوعی نمایش خنده آور است که انگیزه ی خنده در آن از 

 سبک مغزهای اشخاص نمایش ناشی می شود  م ( حرکات و

 

Bacon, Francis  )مردم و شخصیت ها( 

 فرنسیس بیکن

( که شهرت وی اه خاطر سبک در ه  تاایده ی آاار وی 6931 – 91نقاش معروف )

است که ایشتر آن ها تیاویر وورت می ااشد  او تعمدا شکل و هیبت انتان ها را ک ، 

ه می کشید تا ادین ترتی  تضاد، کشمکش و ناآرامی های اد شکل و در ه  ویچ خورد

درون آنان را نمایان سازد  تیاویر نقاشی شده ی او از ویشوایان مههبی در حال نااه و 

( 6299 – 6113نقاش اسپانیایی  – Velazquezفغان که ار اساس تاالویی از والسکوئز )

اتیار ارجتته و جاا  ( کشیده شده است Innocent X) "معیوم ده "تحت عنوان 

توجه می ااشند  ایکن ایشتر آاار اوایه ی خود را از این ارد وای یکی از تاالوهای وی اا 

 Three Studies) "سه و وهش ویرامون ویکره هایی ار وایه ی میلو  سازی "عنوان 

for Figures at the base of a Crucification در نمایشگاه هنری تیت  6922( اه سال

( موجود است که نمونه ای از نختتین مراحل وختگی کت  او اه شمار می Tate )نک

 رود  
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 Bampton fair)آداب و سنن(   

 نمایشگاه بمپتون 

دوون ( از توااع استان Bamptonامپتون ) شهردر هر سااه نمایشگاهی است که 

(Devon – انگلی  غر  جنو  در استانی) وش اس  ارگزار می شود و تنها اه خاطر فر

  (Exmoor  ponies )نکهای کوتاه قد و کوچک اندام آن معروف است  

 

 bank holiday)زندگی روزمره(   

  )روز( تعطیل رسمی

اه روز تعطیل رسمی اه غیر از شنبه و یکشنبه گویندکه درآن روز کلیه اانک ها، دفاتر 

 ر چنین روز هایی در وتتی، کارخانه ها و اتیاری از مغازه ها تعطیل ااشند  در حال حا

 :استلز اه شر  زیر یانگلتتان و و

)یا اواین   روز اول ژانویه که آغاز سال نو متیحیان است – نختتین روز سال جدید   6

  (New Year's Day)نک  روز کاری اعد از آن(

 وا  یا قیام متی    جمعه قبل از عید  ( Good Friday  جمعه ی نیک )نک 1

  Easterعید وا  )نک  روز اعد از( Easter Mondayوا  )نک   دوشنبه ی عید 2

Day)    که سااگرد قیام حضرت متی  ) ( می ااشد 

 ( May Day  نختتین دوشنبه ی ماه می )نک 2
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 ( Spring  Bank  Holiday  آخرین دوشنبه ی ماه می )نک 2

 (Summer  Bank  Holiday)نک  ماه آگوست ی آخرین دوشنبه  1

) چنانچه این روز اه شنبه ( Christmas Dayیتم  یا عید میالد متی  )نک روز کر. 2

 یا یکشنبه ایفتد، دوشنبه اعد از آن تعطیل خواهد اود(

  –یا نختتین روز کاری اعد از روز کریتم    –( Boxing Day  روز اهدای هدایا )نک 2

   که فردای روز عید میالد متی  می ااشد 

وشنبه ماه می، هشت  ماه اود که میادف اود اا ونجاهمین ، اواین د 6992در سال 

معروف است  )تاریخ خاتمه  VE  dayجهانی دوم در ارووا که اه نام  نبردسااگرد خاتمه 

وای این نبرد اه طور رسمی دردوم سپتامبر  اود 6922آگوست  62اا ژاون  نبردی 

ایام فوق ااهکر، روزهای دیگری وایان یافت( در ایراند شماای و اسکاتلند اه غیر از 6922

  وجود دارند تعطیل رسمی  ه  اه عنوان 

 

 Bank Holiday Monday)زندگی روزمره(    

 دوشنبه ی تعطیل رسمی 

که میادف اا روز  (اه غیر از شنبه و یکشنبه)نامی است ارای روزهای تعطیل رسمی 

  ااشددوشنبه 
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Bath and west, the (آداب و سنن)   

 باث و غرب 

 Royal Bath andسلطنتی ااث و غر  انگلی  ) نمایشگاهکوتاه و اختیار شده ی نگام 

West of England show )  می ااشد که نمایشگاه مهگ  و مگعروفگی در زمگینه ی

 دارای است شهری – Bathااث ) کشگاورزی اسگت  ایگن نمایشگاه در اوگل در شگهر

اگرگگزار  ( در جنو  غر  انگلی (Avon) ایون استان در واقع معدنی آ  های چشمه

شپتون ملت  می شد واگی اکنگون اگه طگور مرتگ  هگر سااه در محوطه ای دائگمی 

(Shepton Mallet )سامرست )استان  واقگع درSomerset-   استانی در جنو  غر

 ارگزار می گردد  ،قرار دارد (West countryغر  کشور)نک  یمنطقه که در  انگلی 

 

beating the bounds  (آداب و سنن)  

 مراسم احترام و التزام به قلمرو ارضی کشیش

رسمی است کهن که هنوز در ارخی از مناط  اریتانیا اجگرا می شود  طی این مراسگ ، 

ایی دورآن و کوفتن پیممگردم سرحدات اخش یا ناحیه ی قلمرو کشیش کلیتا را اا راه

رهایی چگون چو  و میگله و تیر  مشگخص و تعیین ار زمگین و یا اا استفاده از اازاوا 

(  Ascension Dayد  این رس  معموآل هر سال در روز مگعراج متگی  ) ( ) نکنمی نمای

در سال های خیلی دور، وتر اچه ( ارگزار می شود  Easter ) نک ویا قگبل از عیگد وا 
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ناحیه ی احترام اه ت تنبیه می کردند تا هیچگاه رعایهای کوچک را کنار این سرحدات 

  قلمرو کشیش را از یاد نبرند 

 

Beatles, the (مردم و شخصیت ها)   

 گروه بیتل ها 

در  6929نام یکی از تواناترین گروه موسیقی جاز در اریتانیاست که نختتین اار درسال 

 :افراد این گروه عبارت اودند ازشهر ایوروول ارنامه اجرا کرد  

 (6921متواد   - Paul Mc Cartneyول مک کارتنی )   6

  ( John Lennon  ،23 – 6923جان انون )   1

 (6922متواد ،  George Harrison جورج هریتون )   2

رینگو استار  نام متتعار اکه ا  (6923، متواد Richard Starkey  ریچارد استارکی )  2

(Ringo Starr)  معروف اود 

 rhythm – andته ازرو  موسیقی را  اند رول  و موسیقی این گروه، در اوایل امر ارگرف

– blues    اگه تگدری  وخته تر، اغگوا  انونو مک کارتنی  آمریکایی اگود  تگرانه های

کننگده تر و خیال انگیزتر شدند، اه طوری که غزل های خوش آهنگ  و نگغمه های اه 

شناخته  (Mersey soundمزی )نک  یاد مانگدنی آنگان اگه عنوان شاخص موسیقی های 

 است   ایوروولشهر در  مزیارگرفته از نام رودخانه که  شد
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، طب  آمار، فگروش وفگحات موسیقی این گروه همواره در وگدر شیتدر اواسگط دهه 

 ) نمودار قرار داشته و نختتین موفقیت ازرگ آنان اجرای ترانه هایی اود اگا عگنوان

Please Please  me –   6911در  و را ی کن اطفا مرا شاد) 

ایگن گگروه، همچنین مبادرت اه ساخت چندین فگیل  کردند که اگا موفقیت هگمراه 

دست اه مگطااعه ویرامون عرفگان  و حکمت ایتل ها گگروه  شیتاگود  در اواخر دهه 

اگومیان سگرخ وگوست زده واز داروهای توه  زا نیزاستفاده کردند که هردوی این کارها 

از هگ  گتتت  ول  6926ی موسیقی آنان را مضاعی نمود  این گروه در سال تاایرگهار

و جان انون اه  (Wingsوینگز ) ل داد اه نامیمگک کارتنی گروه موف  دیگگری تشک

اه ساخت و  بط موسیقی در آمریکا ( Yoko Ono) یوکو اونواتفاق همتر دوم خود، 

 ید در نیویور  اه قتل رس 6923ورداخت  انون در سال 

 

Bed and Breakfast (زندگی روزمره)   

 رختخواب و صبحانه

اوطالحی اسگت کگه درهتلداری، آمگوزشگاه ها و مگدارس شبانه روزی اه کار می رود و 

اه معگنای در اخگتیار قگرار دادن تختخواای اگه شگخص اگرای استراحت شبانه اسگت 

  شود  کگه هگزینه ی وبحانه ی فردای آن روز را نیز شامل می
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bedsit(ter) (زندگی روزمره)   

 سوئیت

خانه ای اسگت اا اتاق خوا  و نشیمن سره  که دارای امکانات وخت و وز و استحمام نیز 

 ااشد  این گونه منازل معموآل اه افراد مجرد اجاره داده می شود 

 

Beefeater  (آداب و سنن)  

 گوشت گاو خورــ آدم درشت و فربه

 می ااشد که اه (Tower of London ارج اندن )نک ن متتقر درنگام متتعار نگهبانا

ی اه کتو مفهومی دیگر این واژه در معنا   معروفند (Yeoman Warder نگهبان ارج )نک

 گفته می شود که خوراکش گوشت گاو است و یا کتی که حتاای تغهیه شده است 

 

beer garden  )زندگی روزمره( 

 ا فروشی ه نوشیدنیمحوطه ی باغ 

فروشی که مشتریان در آن  من از  نوشیدنیمحوطه ی ااغی است متعل  اه اماکن 

را همان جا میل می ااغ، خورا  ونوشیدنی خریداری شده، آن استفاده از هوای مطبو  

کنند  این گونه محوطه ها در ایام تااتتان مورد استفاده ی تعداد کثیری از خانواده 
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فروشی را ندارند  نوشیدنیطب  قانون ح  ورود اه  هاست زیرا فرزندان کوچک شان که

 شان ااشند   ی توانند ادین ترتی  کنار واادینم

  

Bellamy, David  (مردم و شخصیت ها)  

 دیوید بلمی 

کگه اگه طگور مرت  در تلویزیون ویرامون  6922گیگاه شنگاسی اسگت معگروف متگواد 

تبت اگه حفظ محیط زیتت و حیگات وحش گیاهان و نباتات اگرنامه اجگرا می کند  او ن

همه نو  جانداران اتیگار حتاس و عالقمند اسگت  سبگک گفتگاری وی اتیار اا حرارت 

احتاس است وای احن تند و خشن او هنگام سخن گفتن ارای اتیاری از اا و ور شور و 

 اینندگان اوآل جها  نیتت 

 

BEM, the (زندگی و امور اجتماعی)   

(British Empire Medal, the )  

 نشان/ مدال سلطنتی بریتانیا 

 مداای است که اه واس خدمات شایتته و نیکو اه افراد نظامی یا غیر نظامی دهند 
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Benn, Tony )مردم و شخصیت ها(    

 تونی بن

نماینده ی مجل  در حز  کارگر انگلی  اود   6923در سال  6912تونی اگن، متواد 

ناچارا  6913وتریک نجی  زاده اود و  ازفوت ودرش در سال وای اا توجه اه این که او 

می اایتت کرسی نمایندگی مجل  عگوام را تگر  گوید زیرا عنوان نجی  زادگی از 

ودرش اه وی اه ارث می رسید  او ایگن امگر را نپهیرفت و اگها اا شعار و تبلیغ طرحی اه 

ااشد در وورت تمایل،  مجل  ویشنهاد کرد که طب  آن هگر نجی  زاده ای مختار

طر   اا عنوان 6912عنوان نجی  زادگی از نامش سل  شود  ایگن طگر  در سگال 

از تیوی  مجل  گهشت و ادین ترتی ، تونی ان عنوان نجی  زاده را اشراف زادگان 

 Anthony Wedgwoodآنتونی وج وود ان عاایجنا  اا نام  اازنامش حهف کرد  وی اعد

Benn))   زاده ی استن  گیت دومین نجی(Stansgate) ارای  اشنگاخته شگد ومجدد

 نمایندگی مجل  انتخا  گردید  او آرزو داشت روزی رهبر حز  کارگر انگلی  شود  

 

Bennett, Alan (امردم و شخصیت ه)   

 الن بنت 

، اگازیگگر و نگویتنده ای اسگت کگه آوازه اش اگه دایل نوشتن 6922ان انت، متگواد ا

اگر اینش و ادرا  از مگردم عگادی روزگار خویش  کهاسگت ی های کنایه دار نمایشنامه


